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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1012 

av 8. juni 2016 

om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr,  

hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014,  

rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl 

(«dyreavlsforordningen»)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 42 og artikkel 43 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avl av dyr av arten storfe, svin, sau, geit og hest utgjør en økonomisk og samfunnsmessig strategisk del av Unionens 

landbruk og bidrar til Unionens kulturarv. Denne landbruksvirksomheten, som bidrar til Unions matvaresikkerhet, er en 

inntektskilde for landbruksbefolkningen. Avl av dyr av disse artene fremmes best ved å oppmuntre til bruk av renrasede 

avlsdyr eller hybridavlsdyr av svin med en dokumentert høy genetisk kvalitet. 

2) Som ledd i sin landbrukspolitikk har medlemsstatene derfor alltid bestrebet seg på å støtte produksjonen av husdyr med 

særlige genetiske egenskaper ved å fastsette standarder, blant annet gjennom offentlige investeringer. Forskjeller 

mellom disse standardene kan skape tekniske hindringer for handel med avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, samt 

tekniske hindringer for deres innførsel til Unionen. 

3) Den rettslige rammen for unionsretten om avl av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest og hybridavlsdyr av 

svin utgjøres av rådsdirektiv 88/661/EØF(3), 89/361/EØF(4), 90/427/EØF(5), 91/174/EØF(6), 94/28/EF(7) og 

2009/157/EF(8). Formålet med disse direktiver var å utvikle husdyravl i Unionen og samtidig regulere handelen med og 

innførselen til Unionen av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, og følgelig opprettholde konkurranseevnen til 

dyreavlssektoren i Unionen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 226 av 16.7.2014, s. 70. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. mai 2016. 

(3) Rådsdirektiv 88/661/EØF av 19. desember 1988 om avlstekniske standarder for avlsdyr av svin (EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36). 

(4) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30). 

(5) Rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien innenfor 

Fellesskapet (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55). 

(6) Rådsdirektiv 91/174/EØF av 25. mars 1991 om fastsettelse av vilkår med hensyn til avl og avstamning ved markedsføring av renrasede 

dyr og om endring av direktiv 77/504/EØF og 90/425/EØF (EFT L 85 av 5.4.1991, s. 37). 

(7) Rådsdirektiv 94/28/EF av 23. juni 1994 om fastsettelse av prinsipper for avls- og avstamningsvilkår ved import fra tredjestater av dyr 

samt deres sæd, egg og embryoer, og om endring av direktiv 77/504/EØF om renrasede avlsdyr av storfe (EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66). 

(8) Rådsdirektiv 2009/157/EF av 30. november 2009 om renrasede avlsdyr av storfe (EUT L 323 av 10.12.2009, s. 1). 
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4) Rådsdirektiv 87/328/EØF(1), 90/118/EØF(2) og 90/119/EØF(3) ble vedtatt for å hindre medlemsstatene i å opprettholde 

eller vedta nasjonale regler for godkjenning av avlsdyr av storfe og svin for avlsformål samt produksjon og bruk av 

deres sæd, oocytter og embryoer som ville kunne innebære forbud mot, begrensning av eller hindringer for handel, enten 

det dreier seg om naturlig bedekning, kunstig sædoverføring eller oppsamling av sæd, oocytter eller embryoer. 

5) På grunnlag av direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/427/EØF, 91/174/EØF, 94/28/EF og 2009/157/EF traff 

Kommisjonen, etter samråd med medlemsstatene gjennom Den faste komité for avlsspørsmål nedsatt i samsvar med 

rådsbeslutning 77/505/EØF(4), en rekke beslutninger som fastsetter artsspesifikke kriterier for godkjenning eller 

anerkjennelse av avlsorganisasjoner og avlslag, for innføring av avlsdyr i stambøker, for godkjenning av renrasede 

avlsdyr av sau og geit for avlsformål og kunstig sædoverføring, for individgransking og avlsverdivurdering av avlsdyr 

av storfe, svin, sau og geit samt for utstedelse av avstamnings- eller avlssertifikater til bruk ved handel med avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem. 

6) Kommisjonen utarbeidet også en liste over avlsorganer i tredjestater og standard avstamnings- eller avlssertifikater til 

bruk ved innførsel til Unionen av avlsdyr og deres sæd, oocytter og embryoer. 

7) Direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/427/EØF, 91/174/EØF, 94/28/EF og 2009/157/EF er stort sett like hverandre når 

det gjelder struktur og innhold. Flere av disse direktivene er blitt endret med tiden. Av hensyn til klarheten og 

sammenhengen i unionsretten bør reglene fastsatt i nevnte direktiver forenkles. 

8) De siste 20 årene har Kommisjonen måttet svare på et betydelig antall klager framsatt av oppdrettere og aktører som 

gjennomfører avlsprogrammer, med hensyn til innarbeiding av direktiver i nasjonal lovgivning og fortolkningen av 

Unionens rettsakter om avl av dyr i forskjellige medlemsstater. For å sikre en ensartet anvendelse av Unionens regler for 

avlsdyr og for å unngå handelshindringer for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem som skyldes forskjeller i 

innarbeiding av nevnte direktiver i nasjonal lovgivning, bør vilkårene for avl og avstamning for handel med og innførsel 

til Unionen av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem fastsettes i en forordning. 

9) Erfaring har også vist at for å lette anvendelsen av reglene fastsatt i nevnte direktiver, er det nødvendig å bruke mer 

nøyaktige formuleringer i en rekke av bestemmelsene og en ensartet terminologi som er standard i alle medlemsstater. 

Av hensyn til klarhet og sammenheng i unionsretten er det også hensiktsmessig å fastsette flere definisjoner, herunder 

en definisjon av begrepet «rase». 

10) Innsatsen for å sikre konkurranseevne i dyreavlssektoren bør ikke føre til at visse raser med egenskaper som er tilpasset 

særlige biofysiske sammenhenger, forsvinner. Dersom størrelsen på populasjonen er for liten, kan lokale raser stå i fare 

for tap av genetisk mangfold. Ettersom dyregenetiske ressurser er en viktig del av det biologiske mangfoldet i 

landbruket, utgjør de et vesentlig grunnlag for en bærekraftig utvikling av husdyrsektoren og gir mulighet til å tilpasse 

dyrene til endrede miljøer, produksjonsvilkår og markedets og kundenes etterspørsel. Unionens rettsakter om avl av dyr 

bør derfor bidra til å bevare dyregenetiske ressurser, vern av biologisk mangfold og produksjon av typiske regionale 

kvalitetsprodukter som er avhengige av spesifikke arvelige egenskaper hos lokale raser av husdyr. Unionens rettsakter 

bør også fremme levedyktige avlsprogrammer for å forbedre raser, særlig når det gjelder raser som er truet av 

utryddelse, eller lokale raser som ikke er alminnelig utbredt i Unionen, og bevare raser og det genetiske mangfoldet 

innenfor og mellom raser. 

11) Gjennom utvelging og avl er det oppnådd vesentlige framskritt i utviklingen av egenskaper knyttet til produktiviteten for 

produksjonsdyr, som fører til reduserte produksjonskostnader i den enkelte driftsenheten. Dette har imidlertid i noen 

tilfeller ført til uønskede bivirkninger som har gitt opphav til bekymringer i samfunnet når det gjelder dyrevelferd og 

miljørelaterte spørsmål. Bruken av genomikk og avansert informasjonsteknologi som «Precision livestock farming», 

som gjør det mulig å registrere store datamengder om alternative egenskaper, som er direkte eller indirekte knyttet til 

dyrevelferd og spørsmål som gjelder bærekraft, har et betydelig potensial når det gjelder å imøtekomme offentlighetens 

  

(1) Rådsdirektiv 87/328/EØF av 18. juni 1987 om godkjenning av renrasede avlsdyr av storfe for avlsformål (EFT L 167 av 26.6.1987, s. 54). 

(2) Rådsdirektiv 90/118/EØF av 5. mars 1990 om godkjenning av renrasede avlsdyr av svin for avlsformål (EFT L 71 av 17.3.1990, s. 34). 

(3) Rådsdirektiv 90/119/EØF av 5. mars 1990 om godkjenning av hybride avlsdyr av svin for avlsformål (EFT L 71 av 17.3.1990, s. 36). 

(4) Rådsbeslutning 77/505/EØF av 25. juli 1977 om nedsettelse av en fast komité for avlsspørsmål (EFT L 206 av 12.8.1977, s. 11). 
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bekymringer og oppfylle målene om bærekraftig dyreavl gjennom økt ressurseffektivitet og mer motstandsdyktige og 

robuste dyr. Innsamlingen av data om disse alternative egenskapene bør få større betydning innenfor rammen av 

avlsprogrammene, og de bør få en mer framtredende rolle når utvelgingsmålene fastsettes. I denne sammenhengen bør 

de genetiske ressursene fra raser som er truet av utryddelse, anses å være et reservoar av gener som eventuelt kan bidra 

til å oppfylle disse målene om dyrevelferd og en bærekraftig utvikling. 

12) Denne forordning bør få anvendelse på avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest og formeringsmateriale fra dem dersom 

det er hensikten at disse dyrene eller avkommet som stammer fra dette formeringsmaterialet, skal innføres som 

renrasede avlsdyr i en stambok eller registreres som hybridavlsdyr av svin i et avlsregister, særlig med sikte på handel 

innenfor Unionen, herunder innenfor en medlemsstat, eller innførsel til Unionen av disse avlsdyrene og 

formeringsmateriale fra dem. 

13) Begrepet «avlsdyr» eller «renraset avlsdyr» bør ikke forstås som at det omfatter bare dyr som fremdeles besitter sin 

forplantningsevne. Kastrerte dyr kan faktisk bidra med sine data om avstamning og avl til vurderingen av avlspopula-

sjonens genetiske kvalitet og dermed gjøre klassifiseringen av avlsdyr mer fullstendig på grunnlag av disse resultatene. 

Avhengig av målene for avlsprogrammet vil mangel på eller tap av data som følge av en uttrykkelig utelukkelse av 

kastrerte dyr fra en stambok eller et registrer, sannsynligvis påvirke resultatet av vurderingen av den genetiske kvaliteten 

hos slike avlsdyr, som er genetisk beslektet med disse kastrerte dyrene. 

14) Formålet med reglene for renrasede avlsdyr fastsatt i denne forordning bør være å åpne for handel på grunnlag av avtalte 

prinsipper for anerkjennelse av avlslag som forvalter raser, og for godkjenning av deres respektive avlsprogrammer. 

Denne forordning bør også fastsette regler for registrering av renrasede avlsdyr i hovedavsnittet i stambøkene og, 

dersom slike foreligger, i de forskjellige klassene for genetisk verdi i hovedavsnittet. Den bør også fastsette regler for 

individgransking og avlsverdivurdering og regler for godkjenning av avlsdyr for avlsformål, samt for innholdet i 

avlssertifikatene. 

15) På samme måte bør formålet med denne forordnings regler for hybridavlsdyr av svin være å åpne for handel på grunnlag 

av avtalte prinsipper for anerkjennelse av avlsvirksomheter som forvalter ulike raser, linjer eller krysninger av svin, og 

for godkjenning av deres avlsprogrammer. Denne forordning bør også fastsette regler for registrering av hybridavlsdyr 

av svin i avlsregistrene. Den bør også fastsette regler for individgransking og avlsverdivurdering og regler for 

godkjenning av hybridavlsdyr av svin samt for innholdet i avlssertifikatene. 

16) Det er ikke hensiktsmessig at spørsmål om kloning tas med i denne forordning. 

17) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre en harmonisert metode med hensyn til handel med avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem, og innførsel av dem til Unionen, samt de nødvendige offentlige kontrollene med de 

avlsprogrammene som gjennomføres av avlslag og avlsvirksomheter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av sine virkninger, kompleksitet samt grensekryssende og internasjonale karakter 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

18) Kvaliteten på de tjenestene som tilbys av avlslag og avlsvirksomheter, og den måten de vurderer og klassifiserer avlsdyr 

på, har innvirkning på kvaliteten på og nøyaktigheten i de opplysningene om avl og avstamning som samles inn eller 

fastslås når det gjelder disse dyrene og deres verdi på markedet. Det bør derfor fastsettes regler for anerkjennelse av 

avlslag og avlsvirksomheter og godkjenning av deres avlsprogrammer på grunnlag av harmoniserte unionskriterier. 

Disse reglene bør også omfatte tilsyn som utføres av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, for å sikre at reglene 

fastsatt av avlslag og avlsvirksomheter ikke fører til forskjeller mellom avlsprogrammer og dermed skaper tekniske 

handelshindringer i Unionen.  
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19) Denne forordning bør fastsette framgangsmåter som ligner dem som er fastsatt i direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 

90/427/EØF, 91/174/EØF, 94/28/EF og 2009/157/EF for oppføring av anerkjente avlslag og avlsvirksomheter på lister, 

herunder oppdatering, overføring og offentliggjøring av listene. 

20) Avlsprogrammer for renrasede avlsdyr har som sitt overordnede mål å forbedre på en bærekraftig måte produksjons- og 

ikke-produksjonsegenskapene hos dyr av en bestemt rase, eller å bevare en rase. Disse avlsprogrammene bør omfatte et 

tilstrekkelig stort antall renrasede avlsdyr hos oppdretterne, som gjennom avl og utvelging fremmer og utvikler ønskede 

egenskaper hos disse dyrene eller sikrer bevaring av rasen, i samsvar med de målene som deltakende oppdrettere har 

godkjent i fellesskap. Likeledes gjennomføres avlsprogrammer for hybridavlsdyr av svin med henblikk på å utvikle 

ønskede egenskaper gjennom bevisst krysningsavl mellom ulike raser, linjer eller krysninger av svin. Avlsdyr (renrasede 

avlsdyr eller hybrider) som deltar i et avlsprogram, føres inn i en stambok eller et register, herunder med opplysninger 

om forfedrene, og, avhengig av de avlsmålene som er fastsatt i avlsprogrammet, gjennomgår en individgransking eller 

enhver annen vurdering som fører til registrering av opplysninger om egenskaper i forbindelse med målene for dette 

avlsprogrammet. Når det er angitt i avlsprogrammet, skal det foretas en avlsverdivurdering for å anslå avlsverdien til 

dyrene, slik at de kan klassifiseres etter resultatene. Disse avlsverdiene og resultatene av individgranskinger, samt 

opplysninger om avstamning, danner grunnlaget for avl og utvelging. 

21) Retten til å bli anerkjent som et avlslag eller en avlsvirksomhet som oppfyller de fastsatte kriteriene, bør være et 

grunnleggende prinsipp i unionsretten om dyreavl og det indre marked. Vern av et eksisterende anerkjent avlslags 

økonomiske virksomhet bør ikke være en gyldig grunn til at vedkommende myndighet avslår å anerkjenne ytterligere et 

avlslag for samme rase, eller bryter de prinsippene som gjelder for det indre marked. Det samme gjelder for godkjenning 

av et ytterligere avlsprogram eller godkjenning av en geografisk utvidelse av et eksisterende avlsprogram som utføres 

med samme rase, eller med avlsdyr av samme rase som kan hentes fra avlspopulasjonen av et avlslag som allerede 

gjennomfører et avlsprogram med denne rasen. Dersom et eller flere anerkjente avlslag allerede gjennomfører et 

godkjent avlsprogram med en bestemt rase i en medlemsstat, bør vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat, i visse 

særlige tilfeller, tillates å avslå godkjenning av et ytterligere avlsprogram for samme rase, selv om dette avlsprogrammet 

oppfyller alle de kravene som er nødvendige for godkjenning. En begrunnelse for avslaget kan være at godkjenningen 

av ytterligere et avlsprogram for samme rase vil kunne utgjøre en fare for bevaringen av denne rasen eller for det 

genetiske mangfoldet innenfor denne rasen i vedkommende medlemsstat. Bevaring av denne rasen kan særlig settes i 

fare som følge av fragmentering av avlspopulasjonen, som eventuelt fører til høyere innavl, økt forekomst av observerte 

genetiske defekter, færre muligheter til utvelging eller redusert tilgang for oppdretterne til renrasede avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem. En annen årsak til avslag kan være om de fastsatte egenskapene for rasen eller de viktigste 

målene for disse avlsprogrammene er inkonsekvente. Uavhengig av formålet med avlsprogrammet, som er å bevare eller 

forbedre rasen, bør faktisk vedkommende myndighet kunne avslå å godkjenne et ytterligere avlsprogram for samme rase 

når forskjellene mellom de to avlsprogrammenes hovedmål eller mellom vesentlige raseegenskaper fastsatt i disse 

avlsprogrammene, vil føre til effektivitetstap når det gjelder de genetiske framskrittene for disse målene eller 

egenskapene, eller eventuelle andre egenskaper som er gjensidig forbundet, eller dersom en utveksling av dyr mellom de 

to avlspopulasjonene ville innebære en risiko for at disse vesentlige særtrekkene ved den opprinnelige avlspopulasjonen 

velges eller avles bort. Når det gjelder en rase som er truet av utryddelse, eller en lokal rase som ikke er alminnelig 

utbredt på et eller flere av Unionens territorier, bør en vedkommende myndighet også ha mulighet til å avslå å 

godkjenne et ytterligere avlsprogram for samme rase med begrunnelsen at dette ytterligere programmet vil være til 

hinder for at det eksisterende avlsprogrammet kan gjennomføres på en effektiv måte, særlig på grunn av mangel på 

koordinering eller utveksling av opplysninger om avstamning og avl, som fører til at det ikke kan dras nytte av den 

felles vurderingen av innsamlede data for denne rasen. Ved avslag på en anmodning om å godkjenne et avlsprogram, 

bør vedkommende myndighet alltid gi en begrunnelse til søkerne og gi dem rett til å klage på avslaget. 

22) Oppdrettere bør ha rett til å utforme og gjennomføre et avlsprogram for eget bruk, uten at avlsprogrammet skal være 

godkjent av vedkommende myndigheter. Hver medlemsstat eller dens vedkommende myndigheter bør fortsatt ha 

mulighet til å regulere denne virksomheten, særlig så snart et slikt avlsprogram fører til forretningstransaksjoner med 

hensyn til avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, eller setter et allerede eksisterende godkjent avlsprogram for 

samme rase i fare.  
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23) Dersom formålet med avlsprogrammet er å bevare rasen, kan kravene i avlsprogrammet suppleres med tiltak for ex situ- 

og in situ-bevaring eller andre verktøy for å overvåke rasens tilstand, som vil sikre en langsiktig, bærekraftig bevaring 

av denne rasen. Det bør være mulig å fastsette disse tiltakene i avlsprogrammet. 

24) Avlslag, avlsorganisasjoner, herunder avlsorganisasjoner som er private foretak, eller offentlige organer bør anerkjennes 

som avlslag bare når de har oppdrettere som deltar i sine avlsprogrammer, og når de sikrer at disse oppdretterne har 

mulighet til å velge fritt når det gjelder utvelging og avl av deres renrasede avlsdyr, har rett til å få avkommet fra disse 

dyrene innført i deres stambøker og har mulighet til å eie disse dyrene. 

25) Før endringer gjennomføres i det godkjente avlsprogrammet, bør et avlslag eller en avlsvirksomhet framlegge disse 

endringene for vedkommende myndighet som har anerkjent dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten. For å unngå 

en unødvendig administrativ byrde for vedkommende myndighet og avlslaget eller avlsvirksomheten bør avlslaget eller 

avlsvirksomheten underrette vedkommende myndighet bare om de endringene som trolig vil påvirke avlsprogrammet i 

betydelig grad. Disse endringene bør særlig omfatte utvidelsen av det geografiske området, endringer i avlsprogrammets 

formål eller mål for utvelging og avl, endringer i beskrivelsen av rasens egenskaper eller i delegeringen av oppgaver til 

en tredjepart, samt vesentlige endringer i registreringssystemet for avstamning eller i de metodene som benyttes til 

individgransking og avlsverdivurdering, og alle andre endringer som vedkommende myndighet anser for å være en 

vesentlig endring av avlsprogrammet. Uavhengig av den obligatoriske innsendingen av betydelige endringer til 

vedkommende myndighet, bør avlslaget eller avlsvirksomheten på anmodning fra vedkommende myndighet framlegge 

en oppdatert versjon av avlsprogrammet. 

26) Når det er et erkjent behov for å fastholde eller fremme utviklingen av en rase på et bestemt territorium, eller dersom det 

dreier seg om en rase som er truet av utryddelse, bør vedkommende myndighet selv ha mulighet til midlertidig å 

gjennomføre et avlsprogram for den aktuelle rasen, forutsatt at det ikke allerede finnes et avlsprogram for rasen som 

fungerer på en effektiv måte. Vedkommende myndighet som gjennomfører et slikt avlsprogram, bør imidlertid ikke 

lenger ha denne muligheten dersom det er mulig å overlate avlsprogrammet til en aktør som oppfyller kravene til en 

riktig gjennomføring av dette avlsprogrammet. 

27) Ettersom bevaring av raser som er truet av utryddelse, krever at også avlslag med et begrenset antall avlsdyr i sine 

avlsprogrammer opprettes og anerkjennes, bør avlspopulasjonens størrelse generelt ikke anses for å være et avgjørende 

vilkår for anerkjennelse av avlslag som forvalter raser som er truet av utryddelse, eller for godkjenning av deres 

avlsprogrammer, særlig ettersom anerkjennelsen skjer på nasjonalt plan. 

28) Det bør i denne forordning fastsettes særlige regler, ikke minst om oppgradering fra tilleggsavsnittet til hovedavsnittet 

og om unntak fra individgransking og avlsverdivurdering, for å ta hensyn til den særlige statusen til raser som er truet av 

utryddelse. 

29) Unionen er avtalepart i konvensjonen om biologisk mangfold, godkjent ved rådsbeslutning 93/626/EØF(1), der målene 

framfor alt er vern av biologisk mangfold, bærekraftig bruk av dets bestanddeler og en rimelig og likeverdig fordeling 

av fordelene som følge av utnyttingen av genetiske ressurser. Konvensjonen fastsetter at avtalepartene har uinnskrenket 

rett til sine biologiske ressurser, og at de har ansvaret for å bevare sitt biologiske mangfold og for en bærekraftig bruk av 

sine biologiske ressurser. Unionen er også part i Nagoya-protokollen om tilgang til genetiske ressurser og en rimelig og 

likeverdig fordeling av fordeler som følge av utnyttingen av disse, knyttet til konvensjonen om biologisk mangfold, 

godkjent ved rådsbeslutning 2014/283/EF(2). Denne forordning bør derfor, når det er relevant, ta hensyn til konven-

sjonen om biologisk mangfold samt Nagoya-protokollen og bør få anvendelse uten at det berører europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 511/2014(3).  

  

(1) Rådsbeslutning 93/626/EØF av 25. oktober 1993 om inngåelse av konvensjonen om biologisk mangfold (EFT L 309 av 13.12.1993, s. 1). 

(2) Rådsbeslutning 2014/283/EU av 14. april 2014 om inngåelse, på Den europeiske unions vegne, av Nagoya-protokollen om tilgang til 

genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følge av utnyttingen av disse, knyttet til konvensjonen om 

biologisk mangfold (EUT L 150 av 20.5.2014, s. 231). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 511/2014 av 16. april 2014 om de tiltakene i Nagoya-protokollen om tilgang til genetiske 

ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følge av utnyttingen av disse, som brukerne i Unionen skal overholde  

(EUT L 150 av 20.5.2014, s. 59). 
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30) Avlslag og avlsvirksomheter som er anerkjent i én medlemsstat, bør ha mulighet til å gjennomføre sine godkjente avls-

programmer i en eller flere andre medlemsstater, for å sikre best mulig utnyttelse innenfor Unionen av avlsdyr med høy 

genetisk verdi. For dette formål skal en forenklet framgangsmåte for melding sikre at vedkommende myndighet i den 

andre medlemsstaten er kjent med hensikten om å gjennomføre grensekryssende virksomhet. De sesongavhengige 

forflytningene av avlsdyr innenfor grensene til en medlemsstat eller mellom flere medlemsstater bør imidlertid ikke 

medføre en obligatorisk utvidelse av det geografiske området. 

31) Samarbeid over landegrensene mellom avlslag og avlsvirksomheter som ønsker å inngå et slikt samarbeid, bør gjøres 

enklere, samtidig som det sikres fritt entreprenørskap og fjerning av hindringer for fri omsetning av avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem. 

32) Ettersom vedkommende myndighet vil kunne måtte godkjenne flere avlsprogrammer som utføres av et avlslag eller en 

avlsvirksomhet som den har anerkjent, og ettersom en vedkommende myndighet vil kunne måtte godkjenne utvidelse på 

sitt territorium av avlsprogrammer som gjennomføres av et avlslag eller en avlsvirksomhet anerkjent i en annen 

medlemsstat, bør anerkjennelsen av avlslaget eller avlsvirksomheten være atskilt fra dets/dens avlsprogrammer. Når 

vedkommende myndighet vurderer en søknad om anerkjennelse som avlslag eller avlsvirksomhet, bør den også motta en 

søknad om godkjenning av minst ett avlsprogram. 

33) På bakgrunn av en rekke klager som Kommisjonen har måttet behandle i tidligere år, bør det i denne forordning 

fastsettes tydelige regler for forholdet mellom det avlslaget som oppretter en datterstambok for en bestemt rase av 

renrasede avlsdyr av hest, og det avlslaget som hevder å ha opprettet den opprinnelige stamboken for denne rasen. 

34) Det er nødvendig å klargjøre forholdet mellom oppdrettere og avlslag, særlig for å sikre deres rett til å delta i 

avlsprogrammet innenfor det geografiske området som det er godkjent for, og dersom medlemskap er en mulighet, for å 

sikre at disse oppdretterne har rett til å bli medlemmer. Avlslag bør fastsette regler for å løse tvister med oppdrettere 

som deltar i deres avlsprogrammer og for å sikre at disse oppdretterne behandles likt. De bør også fastsette sine egne 

rettigheter og forpliktelser samt rettighetene og forpliktelsene for de oppdretterne som deltar i deres avlsprogrammer. 

35) Oppdrettere hvis avlsdyr flyttes hver sesong innenfor grensene til en medlemsstat eller innenfor et område som 

overskrider nasjonale grenser, bør ha rett til fortsatt å kunne delta i avlsprogrammet så lenge hovedkontoret til deres 

driftsenhet ligger innenfor det geografiske området for dette avlsprogrammet. 

36) Det bør i denne forordning tas hensyn til den særlige situasjonen i sektoren for hybridavlsdyr av svin. De fleste private 

foretak i sektoren for hybridavlsdyr av svin har lukkede produksjonssystemer og forvalter sin egen avlsdyrbestand. Det 

bør derfor fastsettes en rekke unntak for disse foretakene, særlig når det gjelder oppdretteres deltakelse i avls-

programmet og retten til å registrere hybridavlsdyr av svin i avlsregistrene. 

37) Definisjonen av «hybridavlsdyr av svin» omfatter dyr på alle nivåer i avls- og utvelgingspyramiden som brukes for å dra 

størst mulig fordel av krysningsavl ved å kombinere særlige egenskaper hos ulike genotyper og utnytte heterosis-

virkningene. Avhengig av nivået i avls- og utvelgingspyramiden omfatter «hybridavlsdyr av svin» raser, linjer eller 

krysninger. Dermed er ikke alle dyr nødvendigvis «hybrider» i tradisjonell forstand. 

38) De erfaringene som er gjort, særlig ved anvendelse av direktiv 90/427/EØF, og i mindre grad direktiv 89/361/EØF og 

2009/157/EF, viser at det er behov for mer nøyaktige bestemmelser som gjør det mulig å løse tvister på en effektiv måte 

mellom oppdrettere på den ene side og avlslag på den annen side, på grunnlag av klart fastsatte vedtekter og tydelige 

beskrivelser av oppdretternes rettigheter og forpliktelser. Dette kan best oppnås dersom tvister løses innenfor 

rettssystemet i den medlemsstaten de oppstår. 

39) Avlslag som oppretter og fører stambøker for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest, samt andre avlsvirk-

somheter enn private foretak som driver virksomhet i lukkede produksjonssystemer, som oppretter og fører avlsregistre 
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over hybridavlsdyr av svin, bør føre inn avlsdyr i sine stambøker eller registrere dem i sine avlsregistre uten forskjells-

behandling på grunn av dyrenes eller deres eieres opprinnelsesstat og, dersom dette er fastsatt i avlsprogrammet, 

klassifisere disse dyrene i henhold til deres genetiske verdier. 

40) Avlslag bør også ha rett til å opprette tilleggsavsnitt for å registrere dyr som ikke oppfyller kriteriene for avstamning, 

men som av avlslagene anses å ha de særlige raseegenskapene som er fastsatt i avlsprogrammet for den berørte rasen, 

med henblikk på deretter å avle disse dyrene med renrasede avlsdyr som tilhører den rasen som er omfattet av 

avlsprogrammet, slik at avkommet kan bli oppgradert til hovedavsnittet i stamboken. De særlige reglene for 

oppgradering av disse dyrenes avkom til hovedavsnittet i en stambok bør fastsettes på unionsplan. 

41) Oppgraderingen av avkommet til hovedavsnittet i stambøkene bør tillates bare gjennom hunndyr, med unntak av hest. 

For utryddelsestruede raser av storfe, svin, sau og geit samt «hardføre» raser av sau, der det ikke finnes mange nok 

renrasede avlsdyr av hankjønn, bør medlemsstatene ha mulighet til å gi avlslagene tillatelse til å anvende mindre strenge 

regler for oppgradering av avkommet til dyrene som er registrert i tilleggsavsnittene, til stambokens hovedavsnitt for å 

unngå at disse rasenes genetiske mangfold forringes ytterligere. På samme måte bør det fastsettes særlige regler som 

tillater gjenskaping av raser som er gått tapt, eller som står i alvorlig fare for å forsvinne. Medlemsstater som benytter 

seg av disse unntakene, bør nøye vurdere risikostatusen til disse avlspopulasjonene og sørge for en sikker håndtering av 

genetiske ressurser. 

42) Dersom det er behov for å skape en ny rase ved å forene egenskaper fra renrasede avlsdyr fra forskjellige raser, eller ved 

å samle dyr som fysisk sett ligner hverandre i tilstrekkelig grad, og som allerede reproduserer med en tilstrekkelig 

genetisk stabilitet til at de kan anses for at ha utviklet seg til en ny rase, bør avlslagene ha mulighet til å opprette 

stambøker og gjennomføre avlsprogrammer for disse nye rasene. 

43) Ingen bestemmelse i denne forordning bør hindre at dyr som er registrert i et tilleggsavsnitt i en stambok for en bestemt 

rase, omfattes av virkeområdet for miljø- og klimavennlige landbrukstiltak nevnt i artikkel 28 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1305/2013(1), og dermed er berettiget til støtte fra de nasjonale eller regionale myndighetene 

innenfor rammen av deres programmer for utvikling av landdistrikter. 

44) For renrasede avlsdyr av hest bør avlslag kunne fastsette regler i sine avlsprogrammer som forbyr eller begrenser bruken 

av visse reproduksjonsteknikker og visse renrasede avlsdyr, herunder bruken av formeringsmateriale fra dem. 

Avlslagene bør for eksempel kunne kreve at avkommet er et resultat av naturlig bedekning. Avlslag som gjør bruk av 

dette forbudet eller denne begrensningen, bør fastsette disse reglene i sitt avlsprogram i samsvar med de reglene som er 

fastsatt av det avlslaget som fører den opprinnelige stamboken. 

45) Renrasede avlsdyr som føres inn i stambøker, bør identifiseres i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 2016/429(2). 

46) Når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, er det i forordning (EU) 2016/429 fastsatt at vedkommende myndigheter på 

dyrehelseområdet skal utstede ett enkelt identifikasjonsdokument for hest som er gyldig i hele dyrets levetid, og som 

skal angis nærmere av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter. For at avlssertifikatet skal være mest mulig identisk 

med dette livslange identifikasjonsdokumentet når det gjelder innhold og forvaltningsprosedyre, bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til 

Kommisjonen med hensyn til formatet til og innholdet i identifikasjonsdokumentet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det 

europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 487). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av 

visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseregelverket») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1). 
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47) Internasjonale private avtaler regulerer hvorvidt renrasede avlsdyr av hest er berettiget til å delta i internasjonale 

konkurranser. Tatt i betraktning hestesektorens internasjonale dimensjon bør Kommisjonen når den forbereder og 

utarbeider de relevante delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene, ta hensyn til disse avtalene for å 

opprettholde retten for disse renrasede avlsdyrene av hest til å delta i internasjonale konkurranser. 

48) Godkjenning av avlsdyr for avlsformål, særlig for naturlig bedekning eller assistert befruktning, bør reguleres på 

unionsplan for å unngå handelshindringer, særlig dersom disse avlsdyrene har gjennomgått individgransking eller 

avlsverdivurdering i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning, særlig i vedlegg III. 

49) Det forutsettes at medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter ikke bør anvende denne forordning for å 

forby, begrense eller hindre bruken av renrasede avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem til produksjon av dyr som 

ikke er bestemt innført eller registrert som avlsdyr i en stambok eller et avlsregister. 

50) Det er på unionsplan fastsatt regler for individgransking og avlsverdivurdering av avlsdyr av storfe, svin, sau og geit 

som er testet for et visst antall egenskaper, men når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, har det store antallet krav til 

ulike raser, bruksområder og utvelging hittil hindret en harmonisering av disse reglene. I stedet finnes det i dag 

rasespesifikke regler for individgransking og avlsverdivurdering i stamboken over rasens opphav. 

51) For å ta hensyn til den tekniske utviklingen, de vitenskapelige framskrittene eller behovet for å bevare verdifulle 

genetiske ressurser, bør myndigheten til å endre vedlegg III til denne forordning gjennom å vedta rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i TEUV, delegeres til Kommisjonen. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne 

forordning bør Kommisjonen også gis gjennomføringsmyndighet, som gjør det mulig for den å fastsette ensartede og 

mer detaljerte regler for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av storfe, sau og geit. 

52) Individgransking eller avlsverdivurdering bør kunne gjennomføres av en tredjepart utpekt av avlslaget, avlsvirk-

somheten eller et offentlig organ, herunder en myndighet som utfører dette som en selvstendig oppgave. Denne 

tredjeparten kan godkjennes og vurderes av vedkommende myndighet i forbindelse med godkjenningen av 

avlsprogrammet. Et avlslag eller en avlsvirksomhet som utkontrakterer individgransking eller avlsverdivurdering, bør, 

med mindre noe annet er besluttet av den berørte medlemsstaten eller dens vedkommende myndigheter, fortsatt ha 

ansvaret for å sikre at gjeldende krav til denne virksomheten er oppfylt og angi den utpekte tredjeparten i sitt 

avlsprogram. 

53) Avhengig av blant annet art eller rase kan det være nødvendig å harmonisere og forbedre metodene for individgransking 

og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr som brukes av avlslag, eller av en tredjepart som de har utpekt. For å sikre 

ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet som gjør det 

mulig for den å utpeke EU-referansesentre. Med sikte på om nødvendig å endre disse referansesentrenes oppgaver, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. Disse EU-

referansesentrene bør ha rett til økonomisk støtte fra Unionen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 652/2014(1). Når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, utføres disse oppgavene av Interbull Centre, et permanent 

underutvalg til Den internasjonale komité for kontroll av ytelse innen avl (ICAR), som er det referansesenteret i Den 

europeiske union som er utpekt ved rådsvedtak 96/463/EF(2). 

54) For å støtte avlslag som forvalter raser som er truet av utryddelse, og når det er et erkjent behov, bør Kommisjonen i 

tillegg gis gjennomføringsmyndighet som gjør at den kan utpeke EU-referansesentre som har som sin særlige oppgave å 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 652/2014 av 15. mai 2014 om bestemmelser for forvaltningen av utgifter i forbindelse med 

næringsmiddelkjeden og dyrs helse og velferd og i forbindelse med plantehelse og planteformeringsmateriale, om endring av rådsdirektiv 

98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 og om oppheving av 

rådsbeslutning 66/399/EØF, 76/894/EØF og 2009/470/EF (EUT L 189 av 27.6.2014, s. 1). 

(2) Rådsvedtak 96/463/EF av 23. juli 1996 om utpeking av referanseorganet som skal delta i arbeidet med å harmonisere granskingsmetoder 

og vurdering av granskingsresultater for renrasede avlsdyr av storfe (EFT L 192 av 2.8.1996, s. 19). 
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fremme innføring eller harmonisering av metoder som disse avlslagene kan bruke. Med sikte på om nødvendig å endre 

disse referansesentrenes oppgaver, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV også 

delegeres til Kommisjonen. Når Kommisjonen utpeker disse sentrene og beskriver deres oppgaver, bør den ta behørig 

hensyn til den virksomheten som utføres ved det europeiske regionale kontaktpunktet for nasjonale koordinatorer for 

forvaltning av dyrs genetiske ressurser (ERFP – European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources), som er 

opprettet innenfor rammen av den globale handlingsplanen for dyrs genetiske ressurser i Europa, som FNs organisasjon 

for ernæring og landbruk (FAO) har fastsatt. Metodene som er fastsatt av disse sentrene, bør ikke være bindende. 

55) Oppdrettere som deltar i et avlsprogram, bør ha rett til å motta avlssertifikater for sine avlsdyr som er omfattet av dette 

avlsprogrammet, og for formeringsmateriale fra dem. Avlssertifikater bør følge avlsdyr eller formeringsmateriale fra 

dem når de/det omsettes eller innføres til Unionen, med henblikk på at dyrene eller avkommet fra dette 

formeringsmaterialet skal føres inn eller registreres i andre stambøker eller avlsregistre. Avlssertifikater bør opplyse 

oppdretteren om det ervervede dyrets genetiske kvalitet og avstamning. Slike sertifikater bør for eksempel utstedes etter 

behov for å følge avlsdyr på utstillinger eller når de plasseres på teststasjoner eller sædstasjoner. 

56) Det forutsettes at denne forordning ikke forbyr medlemsstater eller vedkommende myndigheter å kreve at sæd fra 

renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest beregnet på kunstig sædoverføring med sikte på produksjon av dyr 

som ikke er beregnet på å bli renrasede avlsdyr, skal ledsages av opplysninger om dette dyrets kvalitet og avstamning 

når det omsettes. Generelt skulle konkurranseevnen til Unionens dyreavlssektor kunne forbedres ved at 

formeringsmaterialet fra avlsdyrene, og særlig deres sæd, samt tilhørende opplysninger om avlssertifikater også gjøres 

tilgjengelige for aktører som reproduserer dyr uten at de har til hensikt å få deres avkom ført inn i en stambok. 

57) Innførsel til Unionen og eksport til tredjestater av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem er viktig for Unionens 

landbruk. Innførsel til Unionen av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem bør derfor skje under forhold som er nært 

sammenlignbare med de reglene som gjelder for handel i Unionen. Avlsdyr og formeringsmateriale fra dem bør 

imidlertid være berettiget til å bli innført i hovedavsnittet i en stambok eller et avlsregister i Unionen, bare dersom den 

kontrollen som foretas i den eksporterende tredjestaten, sikrer samme grad av sikkerhet når det gjelder opplysninger om 

avstamning og resultater av individgransking og avlsverdivurdering som i Unionen, og dersom de avlsorganene som 

leverer disse opplysningene og resultatene, er oppført på en liste som Kommisjonen fører. I tillegg bør avlsorganer i 

tredjestater på tilsvarende måte godta avlsdyr og formeringsmateriale fra dem fra de avlslagene eller avlsvirksomhetene 

som er anerkjent i Unionen. 

58) I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(1) skal Kommisjonen opprette en varenomenklatur, nemlig «Den 

kombinerte nomenklatur», eller i forkortet form «KN», som på samme tid oppfyller kravene i den felles tolltariff, 

statistikken over Fellesskapets handel med tredjestater og annen unionspolitikk som gjelder import eller eksport av 

varer. Vedlegg I til nevnte forordning inneholder en liste over KN-koder for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit 

og hest, og sæd fra storfe, og angir at de er unntatt fra den bundne tollsatsen. I så fall skal disse dyrene og 

formeringsmaterialet fra dem ledsages av relevante avlssertifikater som viser deres klassifisering som renrasede avlsdyr 

eller formeringsmateriale fra dem. Når det gjelder renrasede avlsdyr, bør de også ledsages av et dokument som angir at 

de vil bli ført inn i en stambok som føres av et avlslag, eller registrert i et avlsregister som føres av en avlsvirksomhet. 

59) Når avlsdyr og formeringsmateriale fra dem innføres til Unionen, bør de gjennomgå veterinærkontroller i samsvar med 

rådsdirektiv 91/496/EØF(2) og 97/78/EF(3). Når det gjelder renrasede avlsdyr, bør de også gjennomgå de kontrollene 

som er nødvendige for å anvende unntaket fra den bundne tollsatsen for renrasede avlsdyr.  

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 

7.9.1987, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 
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60) Det er nødvendig å fastsette regler for offentlig kontroll som foretas for å verifisere at reglene fastsatt i denne forordning 

er overholdt, og for annen offentlig virksomhet som gjennomføres av vedkommende myndigheter i samsvar med denne 

forordning, og som er tilpasset dyreavlssektoren. Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til å foreta offentlig 

kontroll av alle aktører som er omfattet av denne forordning, særlig av avlslag, avlsvirksomheter, tredjeparter som 

gjennomfører individgransking eller avlsverdivurdering, og av oppdrettere, og dersom de utsteder avlssertifikater, av 

sædstasjoner og sædlagre, av stasjoner for oppbevaring av embryoer og av embryooppsamlings- eller embryoproduk-

sjonsgrupper. 

61) Vedkommende myndigheter bør foreta offentlig kontroll for å verifisere at reglene som er fastsatt i denne forordning, og 

kravene som er fastsatt i det godkjente avlsprogrammet, er overholdt. Disse kontrollene kan omfatte inspeksjon av utstyr 

som brukes til individgransking eller kontroll av framgangsmåter for registrering av opplysninger om avl og 

avstamning, eller undersøkelse av dokumenter eller systemer som brukes til lagring og behandling av slike opplysninger 

som er samlet inn om avlsdyr. Denne undersøkelsen kan ta hensyn til kvalitetskontroller eller kontrollordninger for å 

sikre at de registrerte opplysningene er korrekte, for eksempel avstamningskontroller som foretas for å bekrefte dyrets 

avstamning. Vedkommende myndigheter kan foreta offentlig kontroll i lokaler, på kontorer og av utstyr som tilhører 

oppdrettere, avlslag eller avlsvirksomheter, samt av de avlsdyrene eller det formeringsmaterialet som er samlet inn fra 

disse avlsdyrene, og som er omfattet av avlsprogrammet. 

62) Når det i denne forordning vises til «annen offentlig virksomhet», bør dette anses å omfatte anerkjennelse av avlslag og 

avlsvirksomheter, godkjenning av avlsprogrammer eller støtte til andre medlemsstater og tredjestater. 

63) For å sikre en effektiv anvendelse av unionsreglene for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem som fastsatt i denne 

forordning, må vedkommende myndigheter i medlemsstatene samarbeide med hverandre og yte hverandre administrativ 

bistand ved behov. I henhold til dette bør det derfor ved denne forordning fastsettes alminnelige regler for administrativ 

bistand og samarbeid, tilsvarende dem som er fastsatt i avdeling IV i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 882/2004(1), med de tilpasningene som er nødvendige. 

64) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

til å treffe, dersom det foreligger dokumentasjon på at det i en tredjestat forekommer omfattende og alvorlig manglende 

overholdelse av unionsretten om avl av dyr, særlige tiltak for å begrense virkningene av en slik manglende overholdelse. 

65) Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør også inneha den myndigheten som er nødvendig for å håndheve de 

reglene for avl og avstamning for avlsdyr som er fastsatt i denne forordning, herunder midlertidig oppheving av 

godkjenningen av et avlsprogram eller tilbakekalling av anerkjennelsen av et avlslag eller en avlsvirksomhet i tilfelle av 

manglende overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning. 

66) Kommisjonen bør ved behov foreta kontroll i medlemsstatene, blant annet på bakgrunn av resultatene av offentlig 

kontroll som gjennomføres av medlemsstatene, for å sikre at reglene fastsatt i denne forordning anvendes i alle 

medlemsstater. 

67) Kommisjonen bør ved behov foreta kontroll i tredjestater for å kunne utarbeide listen over avlsorganer i tredjestater som 

avlsdyr og deres sæd, oocytter og embryoer skal kunne innføres til Unionen fra, med henblikk på å utarbeide vilkårene 

for innførsel av dem til Unionen samt å innhente opplysninger om avl og avstamning som gjelder anvendelsen av 

likeverdighetsavtaler. Kommisjonen bør også foreta kontroll i tredjestater dersom tilbakevendende eller nye problemer 

med hensyn til avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, tilsier det. 

68) Offentlig kontroll for å verifisere overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning er avgjørende for å sikre at 

forordningens mål virkelig oppnås i hele Unionen. Mangler i en medlemsstats kontrollordning kan i visse tilfeller i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmid-

delregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 
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betydelig grad hindre at disse målene oppnås, og føre til situasjoner med alvorlig og omfattende manglen de 

overholdelse av disse reglene. Kommisjonen bør derfor ha mulighet til å reagere på alvorlige mangler i en medlemsstats 

kontrollordning ved å treffe tiltak som får anvendelse fram til den berørte medlemsstaten treffer de tiltakene som er 

nødvendige for å rette opp uregelmessigheten. Slike tiltak omfatter forbud mot eller håndheving av særlige vilkår for 

handel med avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, eller eventuelle andre tiltak som Kommisjonen anser som 

hensiktsmessige for å håndtere den omfattende overtredelsen. 

69) Ettersom direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/427/EØF, 94/28/EF og 2009/157/EF skal oppheves ved og erstattes av 

denne forordning, er det også nødvendig å oppheve kommisjonsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte direktiver og om 

nødvendig erstatte dem med enten delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til den respektive 

myndigheten som gis i denne forordning. Nevnte kommisjonsrettsakter bør derfor oppheves og om nødvendig erstattes. 

70) For å sikre en korrekt anvendelse av denne forordning, og for å utfylle den eller endre vedleggene til den, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

fastsettelse av kravene til individgransking og avlsverdivurdering, oppgavene og kravene til EU-referansesentre samt 

innholdet og formatet for avlssertifikater. 

71) Når Kommisjonen forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, er det særlig viktig at den gjennomfører relevante 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med 

prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen om bedre regelverksutforming av 13. april 2016(1). For å sikre lik 

deltakelse i forberedelsen av delegerte rettsakter skal Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som 

medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper, som 

forbereder delegerte rettsakter. 

72) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av bestemmelsene i denne forordning med hensyn til standardskjemaer 

for de opplysningene som medlemsstatene skal gi offentligheten om listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter, 

metodene for å kontrollere identiteten til renrasede avlsdyr, individgranskingen og avlsverdivurderingen, utpekingen av 

EU-referansesentre, standardskjemaene for identifikasjonsdokumentet for dyr av hestefamilien som er gyldig i hele 

dyrets levetid, standardskjemaene for de avlssertifikatene som følger avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, 

anerkjennelsen av likeverdighet mellom tiltak som anvendes i en tredjestat, alvorlige uregelmessigheter i en 

medlemsstats kontrollordning og innføringen av særlige tiltak med hensyn til innførsel til Unionen av avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). Dersom Den faste komité for avlsspørsmål 

ikke avgir uttalelse, bør Kommisjonen ikke vedta gjennomføringsrettsakten. 

73) Reglene fastsatt i direktiv 87/328/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/118/EØF, 90/119/EØF, 90/427/EØF, 

91/174/EØF, 94/28/EF og 2009/157/EF og rådsvedtak 96/463/EF skal erstattes med reglene fastsatt i denne forordning 

og i delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen i henhold til den myndighet som gis ved 

denne forordning. Disse rettsaktene bør derfor oppheves. 

74) Følgende kommisjonsvedtak om blant annet artsspesifikke kriterier for godkjenning eller anerkjennelse av avlslag og 

avlsvirksomheter, innføring av avlsdyr i stambøker, godkjenning for avlsformål og kunstig sædoverføring, 

individgransking og avlsverdivurdering ble gjort i henhold til direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/427/EØF, 94/28/EF 

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) 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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og 2009/157/EF: Kommisjonsvedtak 84/247/EØF(1), 84/419/EØF(2), 89/501/EØF(3), 89/502/EØF(4), 89/504/EØF(5), 

89/505/EØF(6), 89/507/EØF(7), 90/254/EØF(8), 90/255/EØF(9), 90/256/EØF(10), 90/257/EØF(11), 92/353/EØF(12), 

96/78/EF(13) og 2006/427/EF(14). Denne forordning bør fastsette bestemmelser som erstatter dem som er fastsatt i 

nevnte kommisjonsvedtak. 

75) Ved denne forordning bør det fastsettes bestemmelser tilsvarende dem som er fastsatt i kommisjonsvedtak 

92/354/EØF(15). 

76) Følgende kommisjonsrettsakter ble vedtatt i henhold til direktiv 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/427/EØF, 94/28/EF og 

2009/157/EF: Kommisjonsvedtak 89/503/EØF(16), 89/506/EØF(17), 90/258/EØF(18), 96/79/EF(19), 96/509/EF(20), 

96/510/EF(21) og 2005/379/EF(22) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262(23). Denne forordning 

bør fastsette bestemmelser som erstatter dem som er fastsatt i nevnte kommisjonsrettsakter. 

77) For å sikre rettslig klarhet og unngå overlapping bør kommisjonsrettsaktene nevnt i betraktning 74, 75 og 76 oppheves 

fra denne forordnings anvendelsesdato. I tillegg bør Kommisjonen minst 18 måneder før denne forordnings anvendel-

sesdato vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter standardskjemaene for framlegging av de opplysningene som skal 

  

(1) Kommisjonsvedtak 84/247/EØF av 27. april 1984 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag som 

oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av storfe (EFT L 125 av 12.5.1984, s. 58). 

(2) Kommisjonsvedtak 84/419/EØF av 19. juli 1984 om fastsettelse av kriterier for oppføring av storfe i stambøker (EFT L 237 av 5.9.1984, 

s. 11). 

(3) Kommisjonsvedtak 89/501/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av og kontroll med avlslag og 

avlsorganisasjoner som oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av svin (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 19). 

(4) Kommisjonsvedtak 89/502/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for oppføring av renrasede avlsdyr av svin i stambøker  

(EFT L 247 av 23.8.1989, s. 21). 

(5) Kommisjonsvedtak 89/504/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av og kontroll med avlslag, 

avlsorganisasjoner og private foretak som oppretter eller fører registre for hybride avlsdyr av svin (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 31). 

(6) Kommisjonsvedtak 89/505/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av kriterier for oppføring av hybride avlsdyr av svin i registre (EFT L 247 

av 23.8.1989, s. 33). 

(7) Kommisjonsvedtak 89/507/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos 

renrasede og hybride avlsdyr av svin (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 43). 

(8) Kommisjonsvedtak 90/254/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avlsorganisasjoner og avlslag som 

oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 30). 

(9) Kommisjonsvedtak 90/255/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for oppføring av renrasede avlsdyr av sau og geit i stambøker 

(EFT L 145 av 8.6.1990, s. 32). 

(10) Kommisjonsvedtak 90/256/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos 

renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 35). 

(11) Kommisjonsvedtak 90/257/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av renrasede avlsdyr av sau og geit for 

avlsformål og bruk av deres sæd, egg og embryoer (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 38). 

(12) Kommisjonsvedtak 92/353/EØF av 11. juni 1992 om fastsettelse av kriterier for godkjenning eller autorisering av organisasjoner og lag 

som oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien (EFT L 192 av 11.7.1992, s. 63). 

(13) Kommisjonsvedtak 96/78/EF av 10. januar 1996 om fastsettelse av kriterier for oppføring og registrering av avlsdyr av hestefamilien i 

stambøker (EFT L 19 av 25.1.1996, s. 39). 

(14) Kommisjonsvedtak 2006/427/EF av 20. juni 2006 om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos 

renrasede avlsdyr av storfe (EUT L 169 av 22.6.2006, s. 56). 

(15) Kommisjonsvedtak 92/354/EØF av 11. juni 1992 om fastsettelse av visse regler for å sikre samordning mellom organisasjoner og lag som 

oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien (EFT L 192 av 11.7.1992, s. 66). 

(16) Kommisjonsvedtak 89/503/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av et sertifikat for renrasede avlsdyr av svin og deres sæd, egg og 

embryoer (EFT L 247 av 23.8.1989, s. 22). 

(17) Kommisjonsvedtak 89/506/EØF av 18. juli 1989 om fastsettelse av et sertifikat for hybride avlsdyr av svin og deres sæd, egg og embryoer 

(EFT L 247 av 23.8.1989, s. 34). 

(18) Kommisjonsvedtak 90/258/EØF av 10. mai 1990 om fastsettelse av et avlssertifikat for renrasede avlsdyr av sau og geit og deres sæd, egg 

og embryoer (EFT L 145 av 8.6.1990, s. 39). 

(19) Kommisjonsvedtak 96/79/EF av 12. januar 1996 om fastsettelse av avlssertifikater for sæd, egg og embryoer fra registrerte dyr av 

hestefamilien (EFT L 19 av 25.1.1996, s. 41). 

(20) Kommisjonsvedtak 96/509/EF av 18. juli 1996 om fastsettelse av krav til avl og avstamning ved import av sæd fra visse dyr (EFT L 210 

av 20.8.1996, s. 47). 

(21) Kommisjonsvedtak 96/510/EF av 18. juli 1996 om fastsettelse av avstamnings- og avlssertifikater for import av avlsdyr og deres sæd, egg 

og embryoer (EFT L 210 av 20.8.1996, s. 53). 

(22) Kommisjonsvedtak 2005/379/EF av 17. mai 2005 om avstammingssertifikat for og opplysningar om reinrasa avlsdyr av storfe og om sæd, 

egg og embryo frå desse (2005/379/EF) (EUT L 125 av 18.5.2005, s. 15). 

(23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 

90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 
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oppføres på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter som skal offentliggjøres av medlemsstatene, samt 

standardskjemaene for avlssertifikatene for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem. Disse gjennomføringsrettsaktene 

bør få anvendelse fra denne forordnings anvendelsesdato. 

78) For å sikre en smidig overgang for avlsorganisasjoner, avlslag, private foretak eller andre organisasjoner eller 

sammenslutninger som er godkjent eller anerkjent med eller uten tidsbegrensning i henhold til de rettsaktene som 

oppheves ved denne forordning, og for de avlsprogrammene som gjennomføres av disse aktørene, bør disse aktørene og 

deres avlsprogrammer anses for å være anerkjent eller godkjent i samsvar med denne forordning. Disse aktørene bør 

derfor ikke være omfattet av framgangsmåtene for anerkjennelse, godkjenning og melding om utvidelse av det 

geografiske området til andre medlemsstater som fastsatt i denne forordning, selv om de andre bestemmelsene i denne 

forordning bør få anvendelse på dem. Medlemsstatene bør sikre at disse aktørene overholder alle de reglene som er 

fastsatt i denne forordning, særlig ved å foreta risikobasert offentlig kontroll av dem. Ved manglende overholdelse bør 

vedkommende myndigheter sikre at disse aktørene treffer de tiltakene som er nødvendige for å rette opp den manglende 

overholdelsen, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake anerkjennelsen av disse aktørene eller 

godkjenningen av deres avlsprogrammer. 

79) Kommisjonen har nylig vedtatt et forslag til en ny forordning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. 

Hensikten er at denne nye forordningen skal oppheve forordning (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF(1), 

rådsdirektiv 90/425/EØF(2) og direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Hensikten er også å innarbeide noen av reglene som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 882/2004 og i nevnte direktiver, med de tilpasningene som er nødvendige. Det er 

imidlertid ikke hensikten at dyreavl skal omfattes av virkeområdet for nevnte nye forordning. Av hensyn til rettslig 

klarhet og rettssikkerheten og i påvente av oppheving av direktiv 89/608/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF og 97/78/EF 

ved nevnte nye forordning er det nødvendig å slette henvisningene til «avlsteknisk» og «avl» fra direktiv 89/608/EØF 

og 90/425/EØF, samtidig som direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF ikke krever en slik endring. Direktiv 89/608/EØF og 

90/425/EØF bør derfor endres. 

80) Fram til anvendelsesdatoen for artikkel 110 i forordning (EU) 2016/429 bør avlslag som gjennomfører godkjente 

avlsprogrammer for renrasede avlsdyr av hest, fortsatt kunne utstede identifikasjonsdokumenter for disse renrasede 

avlsdyrene i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i direktiv 90/427/EØF. 

81) Denne forordning bør få anvendelse fra den første dagen i den tjueåttende måneden etter at den har trådt i kraft. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter følgende: 

a)  Regler for avl og avstamning for handel med avlsdyr og formeringsmateriale fra dem og om innførsel av dem til Unionen. 

b)  Regler for anerkjennelse av avlslag og avlsvirksomheter og godkjenning av deres avlsprogrammer.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om 

samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene (EFT L 351 av 2.12.1989, 

s. 34). 

(2) 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 (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29). 
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c)  Rettigheter og forpliktelser for oppdrettere, avlslag og avlsvirksomheter. 

d)  Regler for innføring av avlsdyr i stambøker og avlsregistre og om godkjenning av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

til avl. 

e)  Regler for individgransking og avlsverdivurdering av avlsdyr. 

f)  Regler for utstedelse av avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem. 

g)  Regler for gjennomføring av offentlige kontroller, og særlig kontrollene av avlslag og avlsvirksomheter, og regler for 

gjennomføring av annen offentlig virksomhet. 

h)  Regler for administrativ bistand og samarbeid samt regler for håndheving i medlemsstatene. 

i)  Regler for Kommisjonens gjennomføring av kontroller i medlemsstatene og tredjestater. 

2.  Denne forordning får anvendelse på avlsdyr og formeringsmateriale fra dem dersom det er bestemt at disse dyrene eller 

avkommet som stammer fra dette formeringsmaterialet, skal innføres som renrasede avlsdyr i en stambok eller registreres som 

hybridavlsdyr av svin i et avlsregister. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på avlsdyr og formeringsmateriale fra dem dersom disse dyrene og 

formeringsmaterialet er beregnet på tekniske eller vitenskapelige eksperimenter som utføres under tilsyn av vedkommende 

myndigheter. 

4.  Artikkel 9 nr. 4, artikkel 13, artikkel 14 nr. 3 og 4, artikkel 23 og 24, artikkel 28 nr. 2 og artikkel 36 nr. 1 får ikke 

anvendelse på private foretak som er anerkjent som avlsvirksomheter, og som driver virksomhet i lukkede produksjons-

systemer. 

5.  Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til å treffe nasjonale tiltak for å regulere gjennomføringen av 

avlsprogrammer som ikke er blitt godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «dyr» husdyr av 

a)  storfe (Bos taurus, Bos indicus og Bubalus bubalis), 

b)  svin (Sus scrofa), 

c)  sau (Ovis aries), 

d)  geit (Capra hircus) eller 

e)  hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus), 

2) «rase» en dyrebestand som er tilstrekkelig ensartet til å bli ansett for å være forskjellig fra andre dyr av samme art av en 

eller flere grupper oppdrettere, som er blitt enige om å føre disse dyrene inn i stambøker med nærmere opplysninger om 

kjente forfedre for å reprodusere deres nedarvede egenskaper ved reproduksjon, utveksling og utvelging innenfor rammen 

av et avlsprogram, 

3) «avlsdyr» renraset avlsdyr eller hybridavlsdyr av svin, 

4) «formeringsmateriale» sæd, oocytter og embryoer som er oppsamlet fra eller produsert av avlsdyr med tanke på assistert 

befruktning,  
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5) «avlslag» ethvert avlslag, enhver avlsorganisasjon eller ethvert annet offentlig organ enn vedkommende myndigheter, som 

er anerkjent av vedkommende myndighet i en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 nr. 3 med hensyn til å gjennomføre et 

avlsprogram med renrasede avlsdyr som er registrert i den eller de stambøkene det eller den fører eller oppretter, 

6) «avlsvirksomhet» ethvert avlslag, enhver avlsorganisasjon, ethvert privat foretak som utøver virksomhet i et lukket 

produksjonssystem, eller ethvert annet offentlig organ enn vedkommende myndigheter, som er anerkjent av vedkommende 

myndighet i en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 nr. 3 med hensyn til å gjennomføre et avlsprogram med 

hybridavlsdyr av svin som er registrert i det eller de avlsregistrene det eller den fører eller oppretter, 

7) «avlsorgan» ethvert avlslag, enhver avlsorganisasjon, ethvert privat foretak, enhver organisasjon for husdyravl eller ethvert 

offentlig organ i en tredjestat, som når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit eller hest eller hybridavlsdyr 

av svin, er blitt godkjent av nevnte tredjestat i forbindelse med innførsel til Unionen av avlsdyr for avlsformål, 

8) «vedkommende myndigheter» de myndighetene i en medlemsstat som er ansvarlige i henhold til denne forordning for 

a)  å anerkjenne avlslag og avlsvirksomheter samt godkjenne de avlsprogrammene de gjennomfører med avlsdyr, 

b)  å foreta offentlig kontroll av aktører, 

c)  å yte bistand til andre medlemsstater og tredjestater i tilfelle det påvises manglende overholdelse, 

d)  annen offentlig virksomhet enn den som er nevnt i bokstav a) og b), 

9) «renraset avlsdyr» et dyr som er innført i eller registrert og berettiget til å bli innført i en stamboks hovedavsnitt, 

10) «hybridavlsdyr av svin» et svin som er registrert i et avlsregister, og som er et produkt av bevisst krysningsavl eller brukes 

til bevisst krysningsavl mellom 

a)  renrasede avlsdyr av svin av ulike raser eller linjer, 

b)  avlsdyr av svin som selv er resultatet av en krysning (hybrid) mellom ulike raser eller linjer, 

c)  avlsdyr av svin som tilhører en av kategoriene nevnt i bokstav a) eller b), 

11) «linje» en genetisk stabil og ensartet delpopulasjon av renrasede avlsdyr av en bestemt rase, 

12) «stambok» 

a)  enhver type stambok, fortegnelse eller dataregister som føres av et avlslag, og som består av et hovedavsnitt, og 

dersom avlslaget beslutter det, et eller flere tilleggsavsnitt for dyr av samme art som ikke er berettiget til å bli innført i 

hovedavsnittet, 

b)  når det er relevant, enhver type tilsvarende bok som føres av et avlsorgan, 

13) «hovedavsnitt» det avsnittet i en stambok der renrasede avlsdyr er innført eller registrert og berettiget til å bli innført med 

opplysninger om sine forfedre og, når det er relevant, om sine genetiske verdier, 

14) «klasse» en horisontal inndeling av hovedavsnittet der renrasede avlsdyr innføres etter sine genetiske verdier, 

15) «genetisk verdi» en målbar arvelig egenskap eller en genetisk særegenhet ved et avlsdyr, 

16) «avlsverdi» en vurdering av hvordan et avlsdyrs genotype forventes å påvirke en gitt egenskap hos sitt avkom,  
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17) «avlsregister» 

a)  enhver type fortegnelse eller dataregister som føres av en avlsvirksomhet der hybridavlsdyr av svin registreres med 

nærmere opplysninger om sine forfedre, 

b)  når det er relevant, enhver type tilsvarende register som føres av et avlsorgan, 

18) «offentlig kontroll» enhver form for kontroll som vedkommende myndigheter foretar for å kontrollere at reglene fastsatt i 

denne forordning overholdes, 

19) «annen offentlig virksomhet» enhver annen virksomhet enn offentlig kontroll som foretas av vedkommende myndigheter i 

samsvar med denne forordning for å sikre at reglene fastsatt i denne forordning anvendes, 

20) «avlssertifikat» avstamningssertifikater, attester eller handelsdokumentasjon som er utstedt på papir eller i elektronisk form 

for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, og som gir opplysninger om avstamning, identifikasjon og, dersom slike 

foreligger, resultater av individgransking eller avlsverdivurdering, 

21) «innføres til Unionen» eller «innførsel til Unionen» enhver handling der avlsdyr og formeringsmateriale fra dem blir 

innført fra territorier utenfor Unionen, med unntak av transitt, til et av de territoriene som er oppført på listen i vedlegg VI, 

22) «handel» enhver handling der dyr eller formeringsmateriale fra dem blir kjøpt, solgt, utvekslet eller på annen måte 

anskaffet eller sluppet ut innenfor Unionen, herunder innenfor en medlemsstat, 

23) «aktør» enhver fysisk eller juridisk person underlagt reglene fastsatt i denne forordning, for eksempel avlslag, 

avlsvirksomheter, tredjeparter som er utpekt av avlslag eller avlsvirksomheter i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), 

sædstasjoner og sædlagre, stasjoner for oppbevaring av embryoer, embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper 

og oppdrettere, 

24) «rase som er truet av utryddelse» en lokal rase som er anerkjent av en medlemsstat som utryddelsestruet, og som er 

genetisk tilpasset en eller flere tradisjonelle produksjonssystemer eller -miljøer i nevnte medlemsstat, der statusen som 

utryddelsestruet er vitenskapelig fastslått av et organ som innehar de nødvendige ferdighetene og den nødvendige 

kunnskapen om raser som er truet av utryddelse, 

25) «privat foretak som utøver virksomhet i et lukket produksjonssystem» et privat foretak med et avlsprogram der ingen eller 

et begrenset antall oppdrettere deltar, som er bundet til dette private foretaket ved at de har godtatt levering av 

hybridavlsdyr av svin fra foretaket eller å levere hybridavlsdyr av svin til foretaket, 

26) «avlsprogram» en rekke systematiske tiltak, herunder registrering, utvelging, avl og utveksling av avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem, utformet og gjennomført for å bevare eller forbedre ønskede fenotypiske og/eller genotypiske 

egenskaper hos den utvalgte avlspopulasjonen. 

Artikkel 3 

Allmenne regler for avl og avstamning for handel med avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, og om 

innførsel av dem til Unionen 

1.  Handel med avlsdyr og formeringsmateriale fra dem og innførsel til Unionen av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

skal ikke forbys, begrenses eller hindres av vilkår om avl eller avstamning, med unntak av de vilkårene som følger av reglene 

fastsatt i denne forordning. 

2.  Oppdrettere av avlsdyr, avlslag, avlsvirksomheter eller avlsorganer skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av sin 

opprinnelsesstat eller opprinnelsesstaten for deres avlsdyr og formeringsmateriale fra dem.  
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KAPITTEL II 

Anerkjennelse av avlslag og avlsvirksomheter i medlemsstatene og godkjenning av avlsprogrammer 

Avsni t t  1  

Anerkjennelse  av av ls lag  og  av lsvi rkso mheter  

Artikkel 4 

Anerkjennelse av avlslag og avlsvirksomheter 

1.  Når det gjelder renrasede avlsdyr, kan avlslag, avlsorganisasjoner eller offentlige organer søke vedkommende 

myndigheter om anerkjennelse som et avlslag. 

Når det gjelder hybridavlsdyr av svin, kan avlslag, avlsorganisasjoner, private foretak som utøver virksomhet i et lukket 

produksjonssystem, eller offentlige organer søke vedkommende myndigheter om anerkjennelse som en avlsvirksomhet. 

2.  Søknadene nevnt i nr. 1 skal være skriftlige og foreligge enten på papir eller i elektronisk form. 

3.  Vedkommende myndigheter skal vurdere søknadene nevnt i nr. 1. De skal anerkjenne enhver søker nevnt i nr. 1 første 

ledd som et avlslag, og enhver søker nevnt i nr. 1 annet ledd som en avlsvirksomhet, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a)  Den har sitt hovedkontor på territoriet til medlemsstaten der vedkommende myndighet holder til. 

b)  Den viser i sin søknad at den oppfyller kravene i del 1 i vedlegg I for de avlsprogrammene som den i samsvar med artikkel 

8 nr. 3 og eventuelt artikkel 12 har til hensikt å søke om godkjenning for. 

c)  Søknaden inneholder for hvert av disse planlagte avlsprogrammene et utkast til avlsprogrammet, som skal inneholde de 

opplysningene som er fastsatt i del 2 i vedlegg I, og dessuten, når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, i del 3 i vedlegg I. 

d)  Når søkeren sender inn søknaden nevnt i nr. 1 i denne artikkel, sender søkeren inn en søknad om godkjenning av minst et av 

disse planlagte avlsprogrammene i samsvar med artikkel 8 nr. 2. 

Artikkel 5 

Avslag på anerkjennelse av avlslag og avlsvirksomheter 

1.  Dersom vedkommende myndighet ved anvendelsen av artikkel 4 nr. 1 har til hensikt å avslå å anerkjenne en søker som et 

avlslag eller en avlsvirksomhet, skal den gi søkeren en begrunnelse for dette. Denne søkeren skal ha rett til å be om at 

vedkommende myndighet foretar en ny vurdering av dette planlagte avslaget innen 60 dager etter mottak av begrunnelsen, eller 

tidligere dersom nasjonale regler fastsetter kortere frister. 

2.  Dersom vedkommende myndighet på bakgrunn av en ny vurdering nevnt i nr. 1 beslutter å opprettholde avslaget, skal den 

gi søkeren en begrunnelse for sin beslutning om å avslå anerkjennelse innen 90 dager etter mottak av søkerens anmodning om 

en ny vurdering, eller tidligere dersom nasjonale regler fastsetter kortere frister. Samtidig skal vedkommende myndighet 

underrette Kommisjonen om sin beslutning om å avslå anerkjennelse og angi grunnene for dette.  
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Artikkel 6 

Framlegging av endrede avlsprogrammer i forbindelse med avslag og tilbakekalling av anerkjennelse av 

avlslag eller avlsvirksomheter, dersom det ikke er godkjente avlsprogrammer 

1.  Dersom vedkommende myndighet som har anerkjent et avlslag eller en avlsvirksomhet i samsvar med artikkel 4 nr. 3, 

avslår å godkjenne et avlsprogram som dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten har sendt inn i samsvar med artikkel 8, skal 

dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten ha mulighet til å sende inn en endret utgave av det aktuelle avlsprogrammet innen 

seks måneder etter dette avslaget. 

2.  Vedkommende myndighet skal tilbakekalle anerkjennelsen fra dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten dersom det 

ved utløpet av den fristen som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, ikke er sendt inn en endret utgave av avlsprogrammet, og dersom 

dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten ikke har noe annet avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12. 

Artikkel 7 

Lister over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter 

1.  Medlemsstatene skal utarbeide og oppdatere en liste over avlslag og avlsvirksomheter som deres vedkommende 

myndigheter har anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og som har minst ett avlsprogram som er godkjent i samsvar med 

artikkel 8 nr. 3. Medlemsstatene skal gjøre denne listen offentlig tilgjengelig. 

2.  Listen nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Navn, kontaktopplysninger og eventuelt nettstedet til avlslaget eller avlsvirksomheten. 

b)  For hvert avlslag eller hver avlsvirksomhet på denne listen 

i)  når det gjelder renrasede avlsdyr, navnet på rasen eller, når det gjelder hybridavlsdyr av svin, navnet på rasen, linjen 

eller krysningen, som er omfattet av hvert av dets/dens avlsprogrammer, som er godkjent i samsvar med artikkel 8  

nr. 3, samt, dersom avlslaget gjør bruk av unntakene nevnt i artikkel 19 eller i del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II, en 

henvisning til disse unntakene, 

ii)  det geografiske området der hvert av dets/dens avlsprogrammer skal gjennomføres, 

iii)  når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, dersom det er relevant, navnet på og kontaktopplysningene til det avlslaget 

som fører den opprinnelige stamboken for rasen, 

iv)  for hvert av dets/dens avlsprogrammer, en henvisning til et nettsted når dette finnes, der opplysningene om disse 

avlsprogrammene er tilgjengelige. 

3.  Medlemsstatene skal også føre opp på listen nevnt i nr. 2 i denne artikkel enhver vedkommende myndighet som 

gjennomfører et avlsprogram i samsvar med artikkel 38. 

4.  Når anerkjennelsen av et avlslag eller en avlsvirksomhet tilbakekalles i samsvar med artikkel 47 nr. 1 tredje ledd bokstav 

e), eller godkjenningen av et avlsprogram er midlertidig opphevet eller tilbakekalt i samsvar med artikkel 47 nr. 1 tredje ledd 

bokstav d), skal medlemsstatene uten unødig opphold angi denne midlertidige opphevingen eller tilbakekallingen på listen 

fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. 

Når denne anerkjennelsen forblir tilbakekalt eller den nevnte godkjenningen forblir midlertidig opphevet eller tilbakekalt i en 

periode på 24 måneder, skal medlemsstatene fjerne dette avlslaget, denne avlsvirksomheten eller dette avlsprogrammet endelig 

fra listen fastsatt i nr. 1.  
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5.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av standardskjemaer for framlegging av opplysninger 

som skal føres opp på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter fastsatt i nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

Avsni t t  2  

Godkjenning  av  avl sprog ra mmer  

Artikkel 8 

Godkjenning av avlsprogrammer som gjennomføres av avlslag og avlsvirksomheter 

1.  Et avlslag eller en avlsvirksomhet skal sende inn søknader om godkjenning av sine avlsprogrammer til vedkommende 

myndighet som har anerkjent avlslaget eller avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3. 

2.  Søknadene nevnt i nr. 1 skal være skriftlige og foreligge enten på papir eller i elektronisk form. 

3.  Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal vurdere disse avlsprogrammene og godkjenne dem, forutsatt at 

a)  de har et eller flere av følgende formål: 

i)  Når det gjelder renrasede avlsdyr: 

— å forbedre rasen, 

— å bevare rasen, 

— å skape en ny rase, 

— å gjenskape en rase. 

ii)  Når det gjelder hybridavlsdyr av svin: 

— å forbedre rasen, linjen eller krysningen, 

— å skape en ny rase, linje eller krysning, 

b)  de beskriver utvelgings- og avlsmålene i detalj, 

c)  de oppfyller kravene i del 2 i vedlegg I, og i tillegg, når det dreier seg om renrasede avlsdyr av hest, i del 3 i vedlegg I. 

4.  Avlslag eller avlsvirksomheter kan utkontraktere spesifikke tekniske oppgaver knyttet til forvaltningen av sine 

avlsprogrammer til en tredjepart, herunder individgransking og avlsverdivurdering, forutsatt at 

a)  ansvaret overfor vedkommende myndighet for å sikre at kravene i del 2 og 3 i vedlegg I er oppfylt, fortsatt ligger hos 

avlslagene og avlsvirksomhetene, 

b)  det ikke foreligger noen interessekonflikt mellom nevnte tredjepart og de oppdretterne som deltar i avlsprogrammet, når det 

gjelder sistnevntes økonomiske virksomhet, 

c)  denne tredjeparten oppfyller alle krav som er nødvendige for å utføre denne virksomheten, 

d)  disse avlslagene og avlsvirksomhetene angir i sine søknader nevnt i nr. 2 hvilke oppgaver de har til hensikt å utkontraktere, 

samt navnet og kontaktopplysningene til denne tredjeparten.  
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5.  Dersom det i minst 24 måneder ikke finnes oppdrettere med egne driftsenheter, der de holder sine avlsdyr, som befinner 

seg på en bestemt del av det geografiske området som inngår i et avlsprogram som er godkjent i samsvar med nr. 3, kan 

vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 kreve at det aktuelle avlslaget eller den aktuelle avlsvirksomheten justerer det geo-

grafiske området i sitt avlsprogram, slik at det ikke omfatter denne delen. 

Artikkel 9 

Endringer av et godkjent avlsprogram 

1.  Før et avlslag eller en avlsvirksomhet gjennomfører vesentlige endringer som gjelder kravene nevnt i artikkel 8 nr. 3, i sitt 

avlsprogram som er godkjent i samsvar med nevnte bestemmelse, skal det/den meddele disse endringene til vedkommende 

myndighet som har anerkjent dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3. 

2.  Meldingen skal være skriftlig og foreligge på papir eller i elektronisk form. 

3.  Med mindre vedkommende myndighet angir noe annet innen en frist på 90 dager fra datoen for meldingen, skal disse 

endringene anses for å være godkjent. 

4.  Avlslag og avlsvirksomheter skal på en åpen måte og til rett tid informere de oppdretterne som deltar i deres avls-

programmer, om endringer i avlsprogrammene som er blitt godkjent i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 10 

Unntak fra artikkel 8 nr. 3 om godkjenning av avlsprogrammer 

1.  Som unntak fra artikkel 8 nr. 3 kan vedkommende myndighet som har godkjent et avlslag i samsvar med artikkel 4 nr. 3, 

avslå å godkjenne et avlsprogram for det avlslaget som oppfyller kravene i del 2 i vedlegg I, og dessuten når det gjelder 

renrasede avlsdyr av hest, i del 3 i vedlegg I, dersom dette avlsprogrammet vil kunne skade et avlsprogram som gjennomføres 

av et annet avlslag for den samme rasen, og som allerede er blitt godkjent i nevnte medlemsstat med hensyn til minst et av 

følgende punkter: 

a)  De vesentlige særtrekkene ved egenskapene hos en rase eller de viktigste målene med avlsprogrammet. 

b)  Bevaring av denne rasen eller av det genetiske mangfoldet innenfor rasen. 

c)  Dersom formålet med dette avlsprogrammet er å bevare denne rasen, den effektive gjennomføringen av dette 

avlsprogrammet 

i)  når det dreier seg om en rase som er truet av utryddelse, eller 

ii)  når det dreier seg om en lokal rase som ikke er alminnelig utbredt på et eller flere av Unionens territorier. 

2.  Med henblikk på nr. 1 skal vedkommende myndighet ta behørig hensyn til følgende: 

a)  Antall avlsprogrammer som allerede er godkjent for denne rasen i den berørte medlemsstaten. 

b)  Størrelsen på de avlspopulasjonene som er omfattet av disse avlsprogrammene. 

c)  Det mulige genetiske bidraget fra avlsprogrammer som gjennomføres av andre avlslag for samme rase i andre medlems-

stater eller av avlsorganer i tredjestater.  
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Artikkel 11 

Avslag på godkjenning av avlsprogrammer 

Dersom vedkommende myndighet som har anerkjent et avlslag eller en avlsvirksomhet i samsvar med artikkel 4 nr. 3, avslår å 

godkjenne et avlsprogram som et avlslag eller en avlsvirksomhet har sendt inn i samsvar med artikkel 8 nr. 1, eller avslår å 

godkjenne endringer i et avlsprogram som er meddelt i samsvar med artikkel 9 nr. 1, skal den gi dette avlslaget eller denne 

avlsvirksomheten en begrunnelse for sitt avslag. 

Artikkel 12 

Melding om og godkjenning av avlsprogrammer som gjennomføres i andre medlemsstater enn den 

medlemsstaten der avlslaget eller avlsvirksomheten er anerkjent 

1.  Dersom et avlslag eller en avlsvirksomhet også har til hensikt å gjennomføre et avlsprogram som er godkjent i samsvar 

med artikkel 8 nr. 3, med avlsdyr som holdes i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der dette avlslaget eller denne 

avlsvirksomheten er anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 (for formålene i denne artikkel kalt «den andre medlemsstaten»), 

skal dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten melde fra om den planlagte utvidelsen av det geografiske området til 

vedkommende myndighet som har anerkjent dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3. 

2.  Vedkommende myndighet som har anerkjent dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3, 

skal 

a)  gi vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten en melding minst 90 dager før beregnet startdato for avls-

programmet i den andre medlemsstaten, og på anmodning fra den myndigheten som mottar meldingen, legge fram en over-

settelse av denne meldingen på et av de offisielle språkene i den andre medlemsstaten, 

b)  på anmodning fra den myndigheten som mottar meldingen, minst 60 dager før beregnet startdato for avlsprogrammet i den 

andre medlemsstaten, legge fram en kopi av avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og dersom denne 

myndigheten ber om det, vedlegge en oversettelse til et av de offisielle språkene i den andre medlemsstaten framskaffet av 

avlslaget eller avlsvirksomheten som søker. 

3.  Vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten kan innen 90 dager etter mottak av meldingen nevnt i nr. 2 bokstav 

a), avslå å godkjenne gjennomføringen av avlsprogrammet på sitt territorium, dersom 

a)  det allerede gjennomføres et godkjent avlsprogram i den andre medlemsstaten med renrasede avlsdyr av samme rase, og 

b)  godkjenningen av ytterligere et avlsprogram vil kunne skade det avlsprogrammet som gjennomføres av et annet avlslag for 

den samme rasen, og som allerede er godkjent i den andre medlemsstaten når det gjelder minst et av følgende punkter: 

i)  De vesentlige særtrekkene ved egenskapene hos en rase eller de viktigste målene med avlsprogrammet. 

ii)  Bevaring av denne rasen eller av det genetiske mangfoldet innenfor denne rasen. 

iii)  Dersom formålet med dette avlsprogrammet er å bevare denne rasen, den effektive gjennomføringen av dette 

avlsprogrammet 

— når det dreier seg om en rase som er truet av utryddelse, eller 

— når det dreier seg om en lokal rase som ikke er alminnelig utbredt på et eller flere av Unionens territorier. 

4.  Vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten skal underrette vedkommende myndighet som har godkjent 

avlslaget eller avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3, om resultatet av meldingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel og når 

den avslår å godkjenne at det gjennomføres et avlsprogram på sitt territorium, gi en begrunnelse for sitt avslag.  
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5.  Dersom vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten unnlater å svare på meldingen nevnt i nr. 2 bokstav a) innen 

90 dager fra datoen for mottak av den aktuelle meldingen, er dette å regne som en godkjenning. 

6.  Vedkommende myndighet som har anerkjent avlslaget eller avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3, skal uten 

unødig forsinkelse informere avlslaget eller avlsvirksomheten om resultatet av meldingen nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne 

artikkel, og ved avslag gi dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten en begrunnelse for avslaget nevnt i nr. 4 i denne artikkel. 

7.  Dersom vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten avslår å gi sin godkjenning i samsvar med nr. 3, skal den 

underrette Kommisjonen om sitt avslag sammen med en begrunnelse for dette avslaget. 

8.  Dersom vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten avslår å gi sin godkjenning i samsvar med nr. 3 i denne 

artikkel, og avlslaget eller avlsvirksomheten som har til hensikt å gjennomføre dette avlsprogrammet i den andre medlems-

staten, ber om ny vurdering av dette avslaget, skal vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten og vedkommende 

myndighet som har anerkjent avlslaget eller avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3, samarbeide i forbindelse med 

denne anmodningen om en ny vurdering. 

9.  Vedkommende myndighet som har anerkjent avlslaget eller avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 4 nr. 3, skal 

underrette vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten om endringer i de avlsprogrammene som er godkjent i samsvar 

med artikkel 9 nr. 3. 

10.  På anmodning fra vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten skal avlslaget eller avlsvirksomheten som i 

samsvar med denne artikkel driver virksomhet på den andre medlemsstatens territorium, legge fram oppdaterte opplysninger for 

nevnte vedkommende myndighet, særlig med hensyn til antall oppdrettere og avlsdyr som omfattes ved gjennomføringen av 

avlsprogrammet på nevnte territorium. En slik anmodning skal gjøres på samme måte som anmodninger til avlslag eller 

avlsvirksomheter som er anerkjent i den andre medlemsstaten. 

11.  Vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten kan trekke tilbake godkjenningen av avlsprogrammet fastsatt i 

denne artikkel dersom det i minst tolv måneder ikke finnes noen oppdretter som deltar i dette avlsprogrammet på den andre 

medlemsstatens territorium. 

KAPITTEL III 

Rettigheter og forpliktelser for oppdrettere, avlslag og avlsvirksomheter 

Artikkel 13 

Rettigheter for oppdrettere som deltar i avlsprogrammer godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12 

1.  Oppdrettere skal ha rett til å delta i et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt  

artikkel 12, forutsatt at 

a)  deres avlsdyr holdes på driftsenheter som ligger innenfor det geografiske området til dette avlsprogrammet, 

b)  deres avlsdyr tilhører, når det gjelder renrasede avlsdyr, den rasen eller når det gjelder hybridavlsdyr av svin, den rasen, 

linjen eller krysningen som er omfattet av dette avlsprogrammet. 

2.  Oppdrettere som deltar i et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, skal ha 

rett til å 

a)  få sine renrasede avlsdyr innført i hovedavsnittet i den stamboken som avlslaget har opprettet for rasen, i samsvar med 

artikkel 18 og 20, 

b)  få sine dyr innført i et tilleggsavsnitt i den stamboken som avlslaget har opprettet for rasen, i samsvar med artikkel 20,  
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c)  få sine hybridavlsdyr av svin registrert i et avlsregister som en avlsvirksomhet har opprettet for rasen, linjen eller 

krysningen, i samsvar med artikkel 23, 

d)  delta i individgransking og avlsverdivurdering i samsvar med artikkel 25, 

e)  få utstedt et avlssertifikat i samsvar med artikkel 30 nr. 1 og 4, 

f)  få, på anmodning, oppdaterte resultater av individgransking og avlsverdivurdering for sine avlsdyr, dersom disse resultatene 

er tilgjengelige, 

g)  få tilgang til alle andre tjenester som i forbindelse med dette avlsprogrammet leveres til de deltakende oppdretterne, av 

avlslaget eller avlsvirksomheten som gjennomfører dette avlsprogrammet. 

3.  Når reglene til et avlslag eller en avlsvirksomhet omfatter regler for medlemskap, skal oppdretterne nevnt i nr. 1, i tillegg 

til de rettighetene som er fastsatt i nr. 1 og 2, også ha rett til å 

a)  bli medlem av dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten, 

b)  delta i fastsettelsen og utviklingen av avlsprogrammet i samsvar med de vedtektene som er nevnt i del 1 punkt B nr. 1 

bokstav b) i vedlegg I. 

Artikkel 14 

Rettigheter og forpliktelser for avlslag og avlsvirksomheter 

1.  Når det gjelder deres avlsprogrammer som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, skal 

avlslag og avlsvirksomheter ha rett til å fastsette og gjennomføre slike avlsprogrammer på egen hånd, forutsatt at de oppfyller 

kravene i denne forordning og eventuelle vilkår for deres godkjenning. 

2.  Avlslag eller avlsvirksomheter skal ha rett til å utelukke oppdrettere fra å delta i et avlsprogram dersom oppdretterne ikke 

overholder reglene for avlsprogrammet eller forpliktelsene fastsatt i vedtektene nevnt i del 1 punkt B nr. 1 bokstav b) i vedlegg 

I. 

3.  I tillegg til retten nevnt i nr. 2 skal avlslag og avlsvirksomheter som har regler for medlemskap, ha rett til å utelukke 

oppdrettere fra medlemskap når oppdretterne ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til vedtektene fastsatt i del 1 punkt B  

nr. 1 bokstav b) i vedlegg I. 

4.  Avlslag og avlsvirksomheter skal, uten at det berører domstolenes rolle, ha et ansvar for å løse tvister som kan oppstå 

mellom oppdrettere og mellom oppdrettere og avlslag eller avlsvirksomheter, i forbindelse med gjennomføringen av 

avlsprogrammer som er godkjent i henhold til artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i samsvar med vedtektene nevnt i del 1 

punkt B nr. 1 bokstav b) i vedlegg I. 

KAPITTEL IV 

Innføring av avlsdyr i stambøker og avlsregistre og godkjenning for avlsformål 

Avsni t t  1  

Innfør ing  av renrasede avl sdyr i  s ta mbø ker og  g odkjenning  for avl sfor mål  

Artikkel 15 

Stambøkers oppbygning 

En stambok skal bestå av et hovedavsnitt og dersom dette er angitt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med 

artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, et eller flere tilleggsavsnitt.  
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Artikkel 16 

Stambøkers hovedavsnitt 

1.  Dersom avlslag fastsetter ulike kriterier eller framgangsmåter for å innføre renrasede avlsdyr i ulike klasser, kan disse 

avlslagene dele inn stambøkenes hovedavsnitt i klasser 

a)  etter de genetiske verdiene for disse dyrene og deretter dele inn klassene etter alder eller kjønn, eller 

b)  etter alder eller kjønn for disse dyrene, forutsatt at klassene også er inndelt etter genetiske verdier. 

Disse kriteriene og framgangsmåtene kan forutsette at et renraset avlsdyr gjennomgår den individgranskingen eller avls-

verdivurderingen som er angitt i artikkel 25, eller en annen vurdering som er beskrevet i det avlsprogrammet som er godkjent i 

samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, før det blir innført i en bestemt klasse i hovedavsnittet. 

2.  Dersom avlsprogrammet fastsetter vilkår for innføring i hovedavsnittet i stamboken utover dem som er fastsatt i del 1 

kapittel I i vedlegg II, skal det avlslaget som gjennomfører dette avlsprogrammet, opprette i dette hovedavsnittet minst én klasse 

for renrasede avlsdyr som bare oppfyller vilkårene i del 1 kapittel I i vedlegg II og artikkel 21, som skal føres inn etter søknad 

fra oppdretteren. 

Artikkel 17 

Tilleggsavsnitt i stambøker 

Avlslag kan opprette et eller flere tilleggsavsnitt i stamboken for dyr av samme art som ikke er berettiget til å bli innført i 

hovedavsnittet, forutsatt at de reglene som er fastsatt i avlsprogrammet, tillater at avkom av disse dyrene føres inn i 

hovedavsnittet i samsvar med reglene fastsatt i 

a)  del 1 kapittel III nr. 1 bokstav a) i vedlegg II når det gjelder hunndyr av storfe, svin, sau og geit, 

b)  del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II når det gjelder utryddelsestruede raser av storfe, svin, sau og geit eller «hardføre» raser av 

sau, eller 

c)  del 1 kapittel III nr. 1 bokstav b) i vedlegg II når det gjelder hann- og hunndyr av hest. 

Artikkel 18 

Innføring av renrasede avlsdyr i stambokens hovedavsnitt 

1.  Avlslag skal på anmodning fra oppdrettere føre inn eller registrere for innføring i stambokens hovedavsnitt ethvert 

renraset avlsdyr av den rasen som omfattes av deres avlsprogram, forutsatt at disse dyrene oppfyller kravene fastsatt i del 1 

kapittel I i vedlegg II, og dersom det er relevant, at dyrene er avkom av avlsdyr eller resultatet av formeringsmateriale fra dem i 

samsvar med reglene fastsatt i artikkel 21. 

2.  Avlslag skal ikke nekte å føre inn et renraset avlsdyr i hovedavsnittet i sine stambøker på grunn av at det renrasede dyret 

allerede er innført i hovedavsnittet i en annen stambok for samme rase eller, når det gjelder et krysningsprogram som 

gjennomføres med renrasede avlsdyr av hest, en stambok for en annen rase som er opprettet av et annet avlslag som er anerkjent 

i samsvar med artikkel 4 nr. 3, eller av et avlsorgan i en tredjestat som er oppført på listen i henhold til artikkel 34. 

3.  Når hovedavsnittet i stamboken er inndelt i klasser, skal avlslaget føre inn renrasede avlsdyr som oppfyller kriteriene for 

innføring i hovedavsnittet, i den klassen som svarer til de genetiske verdiene til disse renrasede avlsdyrene.  
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Artikkel 19 

Unntak fra kravene om innføring av dyr i stambøkenes hovedavsnitt dersom det skapes en ny rase eller 

gjenskapes en rase 

1.  Som unntak fra artikkel 18 nr. 1 kan et avlslag som gjennomfører et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 

8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, for en rase som det ikke finnes noen stambok for i noen medlemsstat eller tredjestat som er 

oppført på listen angitt i artikkel 34, føre inn i hovedavsnittet i denne nyopprettede stamboken renrasede avlsdyr eller avkom fra 

renrasede avlsdyr av ulike raser eller et hvilket som helst dyr som avlslaget anser å besitte egenskapene for denne nye rasen, og 

som eventuelt oppfyller de minstekravene til yteevne som er fastsatt i avlsprogrammet. 

Avlslag som gjør bruk av dette unntaket, skal 

a)  i sitt avlsprogram fastsette en opprettelsesperiode for den nye stamboken, som er hensiktsmessig med hensyn til avstanden 

mellom generasjoner av den aktuelle arten eller rasen, 

b)  vise til en eventuell eksisterende stambok som renrasede avlsdyr eller deres foreldre ble innført i for første gang etter 

fødselen, samt til det opprinnelige registreringsnummeret i denne stamboken, 

c)  i sitt system for registrering av dyrenes avstamning, identifisere de dyrene som de anser for å være rasens grunnstamme. 

2.  Dersom et avlslag har til hensikt å gjenskape en rase som er gått tapt, eller som står i alvorlig fare for å forsvinne, kan en 

medlemsstat eller dersom den beslutter det, vedkommende myndighet tillate dette avlslaget å innføre i stambokens hovedavsnitt 

avkom av renrasede avlsdyr av den rasen som skal gjenskapes, eller renrasede avlsdyr eller avkom av renrasede avlsdyr av 

andre raser som inngår i gjenskapingen av den aktuelle rasen, eller et hvilket som helst dyr som avlslaget anser for å besitte de 

egenskapene som tilhører den rasen som skal gjenskapes, og som eventuelt oppfyller de minstekravene til yteevne som er 

fastsatt i avlsprogrammet, forutsatt at 

a)  det i avlsprogrammet er fastsatt en opprettelsesperiode eller en gjenopprettelsesperiode for denne stamboken, som er 

hensiktsmessig for den aktuelle rasen, 

b)  det, dersom det er relevant, vises til en eventuell stambok der disse renrasede avlsdyrene eller forfedrene ble ført inn, samt 

til det opprinnelige registreringsnummeret i denne stamboken, 

c)  de dyrene som avlslaget anser for å være rasens grunnstamme, identifiseres i systemet for registrering av avstamningen. 

3.  Et avlslag som ønsker å gjøre bruk av unntaket nevnt i nr. 1 i denne artikkel, eller unntaket nevnt i nr. 2 i denne artikkel,  

skal fastsette en detaljert plan for å skape eller gjenskape rasen i sitt avlsprogram nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

4.  Når periodene nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel og nr. 2 bokstav a) i denne artikkel utløper, skal vedkommende 

myndighet foreta en offentlig kontroll som fastsatt i artikkel 43. 

5.  Dersom en rase skapes eller gjenskapes i samsvar med denne artikkel, skal medlemsstatene gjøre opplysningene offentlig 

tilgjengelige ved å angi dette på listen fastsatt i artikkel 7. 

Artikkel 20 

Registrering av dyr i tilleggsavsnitt og oppgradering av deres avkom til hovedavsnittet 

1.  Dersom et avlslag oppretter tilleggsavsnitt i samsvar med artikkel 17, skal avlslaget etter søknad fra oppdrettere registrere 

dyr av arter som er omfattet av dets avlsprogram, og som ikke er berettiget til å bli innført i hovedavsnittet, i de relevante 

tilleggsavsnittene nevnt i artikkel 17, forutsatt at disse dyrene oppfyller vilkårene fastsatt i del 1 kapittel II i vedlegg II.  
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2.  Avlslag skal etter søknad fra oppdrettere føre inn avkommet fra de dyrene som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i 

hovedavsnittet nevnt i artikkel 16, og skal anse dette avkommet for å være renrasede avlsdyr, forutsatt at avkommet oppfyller 

vilkårene i del 1 kapittel III i vedlegg II. 

Artikkel 21 

Godkjenning av renrasede avlsdyr og formeringsmateriale fra dem for avlsformål 

1.  Et avlslag som gjennomfører et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, for 

en rase, skal godta 

a)  ved naturlig bedekning, et hvilket som helst renraset avlsdyr av denne rasen, 

b)  ved kunstig sædoverføring, sæd oppsamlet fra renrasede avlsdyr av storfe som har gjennomgått avlsverdivurdering i 

samsvar med artikkel 25, 

c)  ved kunstig sædoverføring, sæd oppsamlet fra renrasede avlsdyr av svin, sau og geit som har gjennomgått individgransking 

eller avlsverdivurdering i samsvar med artikkel 25, 

d)  ved kunstig sædoverføring, sæd oppsamlet fra renrasede avlsdyr av hest som har gjennomgått individgransking eller 

avlsverdivurdering i samsvar med artikkel 25, dersom dette kreves i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med 

artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, 

e)  ved embryooverføring, oocytter oppsamlet og brukt til in vitro-framstilling av embryoer, og in vivo-framstilte embryoer 

befruktet ved bruk av sæd nevnt i bokstav b) eller c) i dette nummer, forutsatt at disse oocyttene og embryoene ble 

oppsamlet fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau eller geit som har gjennomgått individgransking eller avlsverdivur-

dering i samsvar med artikkel 25, 

f)  ved embryooverføring, oocytter oppsamlet og brukt til in vitro-framstilling av embryoer, og in vivo-framstilte embryoer 

befruktet ved bruk av sæd nevnt i bokstav d) i dette nummer, forutsatt at disse oocyttene og embryoene ble oppsamlet fra 

renrasede avlsdyr av hest som har gjennomgått individgransking eller avlsverdivurdering i samsvar med artikkel 25, når 

dette kreves i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, 

g)  ved testing av renrasede avlsdyr av hankjønn av storfe, svin, sau og geit, sæd oppsamlet fra renrasede avlsdyr som ikke har 

gjennomgått en individgransking eller avlsverdivurdering, forutsatt at sæden brukes bare til å teste disse renrasede 

avlsdyrene av hankjønn innenfor de mengdebegrensningene som avlslaget trenger for å gjennomføre slike tester i samsvar 

med artikkel 25. 

2.  Når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, kan et avlslag, som unntak fra nr. 1 i denne artikkel, forby eller begrense bruken 

av en eller flere av disse reproduksjonsteknikkene som er nevnt i dette nummer, eller bruken av renrasede avlsdyr til en eller 

flere av disse reproduksjonsteknikkene, herunder bruken av formeringsmateriale fra dem, forutsatt at dette forbudet eller denne 

begrensningen er angitt i avlslagets avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

Ethvert slikt forbud eller enhver slik begrensning som er nærmere angitt i avlsprogrammet for det avlslaget som har opprettet 

den opprinnelige stamboken for rasen i samsvar med del 3 nr. 3 bokstav a) i vedlegg I, skal være bindende for avlsprogrammer 

for de avlslagene som oppretter datterstambøker for den samme rasen i samsvar med del 3 nr. 3 bokstav b) i vedlegg I. 

3.  Når det gjelder en rase som er truet av utryddelse, kan avlslaget forby eller begrense bruken av et renraset avlsdyr av 

denne rasen, herunder bruken av formeringsmateriale fra det, dersom denne bruken vil kunne sette bevaringen av eller det 

genetiske mangfoldet for denne rasen i fare. 

4.  Sæd nevnt i nr. 1 bokstav g) oppsamlet fra renrasede avlsdyr av hankjønn som er innført i hovedavsnittet i en stambok 

opprettet av et avlslag som gjennomfører et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt  

artikkel 12, skal godkjennes av et annet avlslag som gjennomfører et godkjent avlsprogram for den samme rasen i den samme 

eller en annen medlemsstat på de samme vilkårene og med de samme mengdebegrensningene for individgransking og eventuelt 

avlsverdivurdering som dem som gjelder for dets egne renrasede avlsdyr av hankjønn.  
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5.  Med henblikk på nr. 1 og 4 skal formeringsmateriale fra renrasede avlsdyr nevnt i disse numre oppsamles, produseres, 

behandles og oppbevares på en sædstasjon eller et sædlager, eller av en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe, 

som er godkjent for handel innenfor Unionen med disse varene i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk. 

6.  Som unntak fra nr. 5 kan en medlemsstat tillate oppsamling, produksjon, behandling og lagring til bruk innenfor nevnte 

medlemsstats territorium av formeringsmateriale fra renrasede avlsdyr på en sædstasjon eller et sædlager, på en stasjon for 

oppbevaring av embryoer, av en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe eller av særlig kvalifisert personale, som 

er godkjent i samsvar med lovgivningen i nevnte medlemsstat. 

7.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b), c) og e), når formålet med et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, 

og eventuelt artikkel 12, er å bevare rasen eller rasens genetiske mangfold, skal det gjennomføres individgransking eller 

avlsverdivurdering bare dersom dette avlsprogrammet krever en slik individgransking eller avlsverdivurdering. 

Artikkel 22 

Metoder for identitetskontroll 

1.  Dersom renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, 

skal avlslag kreve at disse renrasede avlsdyrene identifiseres ved analyse av deres blodtype eller ved en annen hensiktsmessig 

metode som gir minst samme grad av sikkerhet, for eksempel DNA-analyse. 

2.  Dersom avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest brukes til oppsamling av oocytter og embryoer, og dersom avlsdyr av 

svin brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, kan avlslagene og avlsvirksomhetene kreve at disse 

avlsdyrene identifiseres ved hjelp av en av metodene nevnt i nr. 1. 

3.  På anmodning fra en medlemsstat eller en europeisk sammenslutning for avlsdyr av de aktuelle artene kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter som godkjenner metoder for kontroll av identiteten til avlsdyr, forutsatt at de gir minst samme 

grad av sikkerhet som analyse av avlsdyrenes blodtype, idet det tas hensyn til tekniske framskritt og anbefalingene fra EU-

referansesentrene nevnt i artikkel 29, ICAR eller International Society for Animal Genetics (ISAG). Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

Avsni t t  2  

Regi strering  av hy bridavlsdyr av sv in i  avlsreg istre  og  g odkjenning  for avl sfor mål  

Artikkel 23 

Registrering av hybridavlsdyr av svin i avlsregistre 

1.  Avlsvirksomheter skal på anmodning fra sine oppdrettere føre inn i sitt avlsregister ethvert hybridavlsdyr av svin av 

samme rase, linje eller krysning som oppfyller kravene i del 2 i vedlegg II. 

2.  Avlsvirksomheter skal ikke nekte å føre inn i sine avlsregistre hybridavlsdyr av svin som er blitt registrert i samsvar med 

del 2 i vedlegg II, i et avlsregister opprettet for den samme rasen, linjen eller krysningen av en avlsvirksomhet som er anerkjent 

i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i samme eller i en annen medlemsstat.  
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Artikkel 24 

Godkjenning av hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem for avlsformål 

1.  En avlsvirksomhet som gjennomfører et avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 

12, med hybridavlsdyr av svin av en rase, linje eller krysning, skal godta 

a)  ved naturlig bedekning, ethvert hybridavlsdyr av svin av samme rase, linje eller krysning som fastsatt i dette 

avlsprogrammet, 

b)  ved kunstig sædoverføring, sæd oppsamlet fra hybridavlsdyr av svin som har gjennomgått individgransking eller 

avlsverdivurdering i samsvar med artikkel 25, dersom dette kreves i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med 

artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, 

c)  ved embryooverføring, oocytter oppsamlet og brukt til in vitro-framstilling av embryoer, og in vivo-framstilte embryoer 

befruktet ved bruk av sæd nevnt i bokstav b), forutsatt at disse oocyttene og embryoene ble oppsamlet fra hybridavlsdyr av 

svin som har gjennomgått individgransking eller avlsverdivurdering i samsvar med artikkel 25, når dette kreves i det 

avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, 

d)  ved testing av hybridavlsdyr av svin av hankjønn, sæd oppsamlet fra disse hybridavlsdyrene av svin som ikke har 

gjennomgått individgransking eller avlsverdivurdering, forutsatt at sæden brukes bare til å teste disse hybridavlsdyrene av 

svin innenfor de mengdebegrensningene som avlsvirksomheten trenger for å gjennomføre slike tester i samsvar med 

artikkel 25. 

2.  Hybridavlsdyr av svin av hankjønn som er registrert i et avlsregister, opprettet av en avlsvirksomhet som gjennomfører et 

avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, og formeringsmateriale fra dem, skal 

godkjennes av en annen avlsvirksomhet som gjennomfører et avlsprogram med den samme rasen, linjen eller krysningen i den 

samme eller en annen medlemsstat, på de samme vilkårene og med de samme mengdebegrensningene for individgransking og 

eventuelt avlsverdivurdering som dem som gjelder for dens egne hybridavlsdyr av svin. 

3.  Med henblikk på nr. 1 og 2 skal formeringsmateriale fra hybridavlsdyr av svin nevnt i disse numre oppsamles, produseres, 

behandles og oppbevares på en sædstasjon eller et sædlager, eller av en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe, 

som er godkjent for handel innenfor Unionen med disse varene i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk. 

4.  Som unntak fra nr. 3 kan en medlemsstat tillate oppsamling, produksjon, behandling og lagring til bruk innenfor nevnte 

medlemsstats territorium av formeringsmateriale fra hybridavlsdyr av svin på en sædstasjon eller et sædlager, på en stasjon for 

oppbevaring av embryoer, av en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe eller av særlig kvalifisert personale, som 

er godkjent i samsvar med lovgivningen i nevnte medlemsstat. 

KAPITTEL V 

Individgransking og avlsverdivurdering 

Artikkel 25 

Metoder for individgransking og avlsverdivurdering 

Dersom et avlslag, en avlsvirksomhet eller en tredjepart, som er utpekt i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), gjennomfører 

individgransking eller avlsverdivurdering av avlsdyr, skal avlslaget, avlsvirksomheten eller tredjeparten sikre at slik individ-

gransking eller avlsverdivurdering gjennomføres i samsvar med de reglene som angis i 

a)  vedlegg III, når det gjelder renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau og geit samt hybridavlsdyr av svin, 

b)  det avlsprogrammet som gjennomføres av dette avlslaget i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, når det 

gjelder renrasede avlsdyr av hest.  
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Artikkel 26 

Delegert myndighet og gjennomføringsmyndighet med hensyn til krav til individgransking og avlsverdivurdering 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 61 om endringer av vedlegg III  

når det gjelder individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av storfe, sau og geit, som er nødvendig for å ta 

hensyn til 

a)  vitenskapelige framskritt, 

b)  teknisk utvikling eller 

c)  behovet for å bevare verdifulle genetiske ressurser. 

2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter ensartede regler for individgransking og avlsverdivur-

dering av renrasede avlsdyr av storfe, sau og geit nevnt i denne artikkel, herunder tolkningen av resultatene av disse. 

Kommisjonen skal i den forbindelse ta hensyn til tekniske og vitenskapelige framskritt eller anbefalinger fra relevante  

EU-referansesentre angitt i artikkel 29 nr. 1 eller i mangel av slike, prinsippene fastsatt av ICAR. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

Artikkel 27 

Gjennomføring av individgransking og avlsverdivurdering 

1.  Dersom individgransking eller avlsverdivurdering skal gjennomføres i henhold til det avlsprogrammet som er godkjent i 

samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, skal avlslag og avlsvirksomheter 

a)  selv gjennomføre denne individgranskingen eller avlsverdivurderingen, eller 

b)  utpeke den tredjeparten som denne individgranskingen eller avlsverdivurderingen skal utkontrakteres til. 

2.  En medlemsstat eller, dersom nevnte medlemsstat beslutter det, dens vedkommende myndigheter kan kreve at denne 

tredjeparten for at den kan bli utpekt i samsvar med nr. 1 bokstav b), skal være godkjent for å gjennomføre individgransking 

eller avlsverdivurdering av avlsdyr av nevnte medlemsstat eller dens vedkommende myndigheter, bortsett fra dersom den 

aktuelle utpekte tredjeparten er et offentlig organ som er underlagt nevnte medlemsstats eller dens vedkommende myndigheters 

kontroll. 

3.  En medlemsstat eller, dersom nevnte medlemsstat beslutter det, dens vedkommende myndigheter som anvender 

bestemmelsen nevnt i nr. 2, skal sikre at det er gitt tillatelse til den tredjeparten som er nevnt i nevnte nummer, dersom de har 

a)  de lokalene og det utstyret som er nødvendig for å gjennomføre denne individgranskingen eller avlsverdivurderingen, 

b)  egnet kvalifisert personale og 

c)  kapasitet til å gjennomføre denne individgranskingen eller avlsverdivurderingen i samsvar med artikkel 25. 

4.  Som unntak fra artikkel 8 nr. 4 bokstav a) kan en medlemsstat eller dens vedkommende myndighet beslutte at en 

tredjepart som er godkjent i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, eller det utpekte offentlige organet som er underlagt kontroll av 

medlemsstaten eller dens vedkommende myndigheter nevnt i nr. 2 i denne artikkel, skal være ansvarlig overfor nevnte 

vedkommende myndighet for å sikre oppfyllelse av kravene fastsatt i denne forordning, som får anvendelse på en slik 

utkontraktert individgransking eller avlsverdivurdering.  
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5.  Avlslag eller avlsvirksomheter som selv gjennomfører individgransking eller avlsverdivurdering, eller en tredjepart som er 

utpekt av et avlslag eller en avlsvirksomhet i samsvar med nr. 1 bokstav b) i denne artikkel, eller som er godkjent av en 

medlemsstat eller dens vedkommende myndigheter nevnt i nr. 2 i denne artikkel, kan forplikte seg til å overholde de reglene og 

standardene som er fastsatt av ICAR, eller kan delta i virksomhet utført av de EU-referansesentrene som er nevnt i artikkel 29. 

Vedkommende myndigheter kan ta hensyn til resultatene av slike forpliktelser eller deltakelse i slik virksomhet når de 

anerkjenner disse avlslagene eller avlsvirksomhetene, godkjenner deres avlsprogrammer, godkjenner deres tredjepart eller 

foretar offentlig kontroll av disse aktørene. 

6.  Avlslag og avlsvirksomheter skal offentliggjøre detaljerte opplysninger om dem som gjennomfører individgransking eller 

avlsverdivurdering. 

Artikkel 28 

Forpliktelser for avlslag, avlsvirksomheter og tredjeparter som utfører individgransking eller avlsverdivurdering 

1.  Dersom et avlslag eller en avlsvirksomhet gjennomfører individgransking eller avlsverdivurdering av avlsdyr eller 

utkontrakterer slik virksomhet til en tredjepart i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), skal dette avlslaget eller denne 

avlsvirksomheten på anmodning fra vedkommende myndighet nevnt i artikkel 8 nr. 3, eller eventuelt artikkel 12 nr. 5, gi 

følgende opplysninger: 

a)  Journaler med alle data fra individgranskinger og avlsverdivurderinger av avlsdyr fra driftsenheter som ligger innenfor 

området der nevnte vedkommende myndighet utøver sin virksomhet. 

b)  Nærmere opplysninger om de metodene som er brukt for å registrere egenskaper. 

c)  Nærmere opplysninger om den modellen som beskriver yteevnen, og som brukes for å analysere resultatene av 

individgranskingen. 

d)  Nærmere opplysninger om statistiske metoder som brukes for å analysere resultatene av individgranskingen, for hver enkelt 

egenskap som vurderes. 

e)  Nærmere opplysninger om de genetiske parametrene som brukes for hver enkelt egenskap som vurderes, herunder, dersom 

det er relevant, nærmere opplysninger om genomisk vurdering. 

2.  Avlslaget eller avlsvirksomheten eller, på anmodning fra avlslaget eller avlsvirksomheten, tredjeparten utpekt av dette 

avlslaget eller denne avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), skal offentliggjøre og oppdatere resultatene 

av avlsverdivurderingen av avlsdyr hvis sæd brukes til kunstig sædoverføring i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b), c) og 

d) og artikkel 24 nr. 1 bokstav b). 

KAPITTEL VI 

EU-referansesentre 

Artikkel 29 

EU-referansesentre 

1.  Dersom det er et erkjent behov for å fremme harmoniseringen eller forbedringen av de metodene for individgransking 

eller avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr som brukes av avlslag eller tredjeparter utpekt av avlslag i samsvar med  

artikkel 27 nr. 1 bokstav b), kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som utpeker de EU-referansesentrene som er 

ansvarlige for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmoniseringen eller forbedringen av disse metodene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2.  
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2.  Dersom det er et erkjent behov for å fremme fastsettelsen eller harmoniseringen av metoder som benyttes av avlslag, 

tredjeparter utpekt av avlslag i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), vedkommende myndigheter eller andre myndigheter i 

medlemsstatene for å bevare raser som er truet av utryddelse, eller for å bevare det genetiske mangfoldet innenfor disse rasene, 

kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å utpeke de EU-referansesentrene som er ansvarlige for det 

vitenskapelige og tekniske bidraget til fastsettelsen eller harmoniseringen av disse metodene. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

3.  De utpekingene som er angitt i nr. 1 og 2, skal følge en offentlig utvelgingsprosess og være av begrenset varighet eller 

evalueres jevnlig. 

4.  EU-referansesentre utpekt i samsvar med nr. 1 eller 2 i denne artikkel skal 

a)  oppfylle de kravene som er fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV, og 

b)  være ansvarlige for de oppgavene som er fastsatt i 

i)  nr. 2 i vedlegg IV, når det gjelder EU-referansesentre som er utpekt i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, 

ii)  nr. 3 i vedlegg IV, når det gjelder EU-referansesentre som er utpekt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, 

 dersom disse oppgavene inngår i referansesentrenes ettårige eller flerårige arbeidsprogrammer som fastsettes i samsvar med 

målene og prioriteringene i de relevante arbeidsprogrammene, som vedtas av Kommisjonen i samsvar med artikkel 36 i 

forordning (EU) nr. 652/2014. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 61 for å endre 

a)  kravene til EU-referansesentre som fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV, 

b)  oppgavene til EU-referansesentre som fastsatt i nr. 2 og 3 i vedlegg IV. 

Delegerte rettsakter som omhandlet i dette nummer, skal ta behørig hensyn til 

a)  de artene av renrasede avlsdyr for hvilke metodene for individgransking og avlsverdivurdering skal harmoniseres eller 

forbedres, samt de vitenskapelige og tekniske framskrittene på området for individgransking eller avlsverdivurdering, eller 

b)  de rasene som er truet av utryddelse, for hvilke metoder for å bevare disse rasene eller for å bevare det genetiske mangfoldet 

innenfor disse rasene skal fastsettes eller harmoniseres, samt de vitenskapelige og tekniske framskrittene på disse områdene. 

6.  EU-referansesentre utpekt i samsvar med nr. 1 eller 2 skal være underlagt Kommisjonens kontroll for å verifisere at 

a)  de oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV, 

b)  de utfører sine oppgaver som fastsatt i 

i)  nr. 2 i vedlegg IV, når det gjelder EU-referansesentre som er utpekt i samsvar med nr. 1, 

ii)  nr. 3 i vedlegg IV, når det gjelder EU-referansesentre som er utpekt i samsvar med nr. 2. 

Dersom resultatene av en slik kontroll viser at et EU-referansesenter ikke oppfyller kravene i nr. 1 i vedlegg IV, eller ikke 

utfører de oppgavene som er fastsatt i nr. 2 eller 3 i vedlegg IV, kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å 

redusere Unionens økonomiske bidrag gitt i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 652/2014 eller for å trekke tilbake 

utpekingen som et EU-referansesenter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 62 nr. 2.  
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KAPITTEL VII 

Avlssertifikater 

Artikkel 30 

Utstedelse, innhold og format for avlssertifikater som ledsager avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

1.  Dersom oppdrettere som deltar i et avlsprogram godkjent i samsvar med artikkel 8, og eventuelt artikkel 12, ber om 

avlssertifikater for sine avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, skal avlslaget eller avlsvirksomheten som gjennomfører dette 

avlsprogrammet, utstede slike sertifikater. 

2.  Avlssertifikater som ledsager avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, skal utstedes bare av 

a)  avlslag eller avlsvirksomheter som gjennomfører avlsprogrammene godkjent i samsvar med artikkel 8, og eventuelt  

artikkel 12, med disse avlsdyrene, 

b)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 8 nr. 3, eller eventuelt artikkel 12 nr. 2 bokstav a), dersom nevnte 

vedkommende myndigheter beslutter det, eller 

c)  avlsorganer oppført på listen fastsatt i artikkel 34 som gjennomfører avlsprogrammer med disse avlsdyrene. 

3.  Avlslag eller avlsvirksomheter skal sikre at avlssertifikater oversendes i rett tid. 

4.  Dersom det forekommer handel med avlsdyr innført i en stambok som føres av et avlslag, med avlsdyr registrert i et 

avlsregister som føres av en avlsvirksomhet, eller med formeringsmaterialet fra dem, og dersom det er bestemt at disse 

avlsdyrene eller avkommet fra dette formeringsmaterialet skal innføres i en annen stambok eller registreres i et annet 

avlsregister, skal disse avlsdyrene eller deres formeringsmateriale ledsages av et avlssertifikat. 

Det avlslaget eller den avlsvirksomheten som er avsender av avlsdyrene eller formeringsmateriale fra dem, og som fører den 

stamboken eller det avlsregisteret som disse avlsdyrene er innført eller registrert i, skal utstede dette avlssertifikatet. 

5.  Dersom avlsdyr som er blitt innført i en stambok eller registrert i et avlsregister ført av et avlsorgan oppført på listen 

fastsatt i artikkel 34, eller formeringsmateriale fra dem, innføres til Unionen, og dersom det er bestemt at disse avlsdyrene eller 

deres avkom fra dette formeringsmaterialet skal innføres i en stambok ført av et avlslag eller registreres i et avlsregister ført av 

en avlsvirksomhet, skal disse avlsdyrene eller formeringsmateriale fra dem ledsages av et avlssertifikat. 

Dette avlssertifikatet skal utstedes av det avlsorganet som er oppført på listen i samsvar med artikkel 34, og som fører den 

stamboken eller det avlsregisteret som disse avlsdyrene er innført eller registrert i, eller av det offentlige organet i 

avsendertredjestaten. 

6.  De avlssertifikatene som er nevnt i nr. 4 og 5, skal 

a)  inneholde de opplysningene som er fastsatt i de relevante delene og kapitlene i vedlegg V, 

b)  være i samsvar med de relevante standardskjemaene for avlssertifikater fastsatt i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i 

henhold til nr. 10. 

7.  Et avlslag eller et avlsorgan som gjennomfører individgransking eller avlsverdivurdering, eller begge, i samsvar med sitt 

avlsprogram, eller utkontrakterer slik virksomhet til en tredjepart, skal når det gjelder et avlslag i samsvar med artikkel 27  

nr. 1 bokstav b), angi følgende i det avlssertifikatet som utstedes for et renraset avlsdyr eller formeringsmaterialet fra det: 

a)  Resultatene av denne individgranskingen.  
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b)  Oppdaterte resultater av denne avlsverdivurderingen. 

c)  Genetiske defekter og genetiske særegenheter i forbindelse med dette avlsprogrammet som påvirker dette avlsdyret eller 

donorene av dette formeringsmaterialet. 

8.  En avlsvirksomhet eller et avlsorgan som gjennomfører individgransking eller avlsverdivurdering, eller begge, i samsvar 

med sitt avlsprogram eller utkontrakterer slik virksomhet til en tredjepart, skal når det gjelder en avlsvirksomhet i samsvar med 

artikkel 27 nr. 1 bokstav b), og når dette er et krav i det aktuelle avlsprogrammet, angi følgende i det avlssertifikatet som 

utstedes for et hybridavlsdyr av svin eller formeringsmaterialet fra det: 

a)  Resultatene av denne individgranskingen. 

b)  Oppdaterte resultater av denne avlsverdivurderingen. 

c)  Genetiske defekter og genetiske særegenheter i forbindelse med dette avlsprogrammet som påvirker dette avlsdyret eller 

donorene av dette formeringsmaterialet. 

9.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 61, som endrer innholdet i 

avlssertifikater fastsatt i vedlegg V, for å oppdatere dem slik at det tas hensyn til 

a)  vitenskapelige framskritt, 

b)  teknisk utvikling, 

c)  det indre markeds virkemåte, 

d)  behovet for å bevare verdifulle genetiske ressurser. 

10.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av standardskjemaer for avlssertifikatene for avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 62 nr. 2. 

Artikkel 31 

Unntak fra kravene til utstedelse, innhold og format for avlssertifikatene for handel med avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem 

1.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 2 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate at formeringsmateriale skal ledsages av et 

avlssertifikat utstedt på grunnlag av opplysninger mottatt fra avlslaget eller avlsvirksomheten, av en sædstasjon eller et 

sædlager, eller av en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent for handel innenfor Unionen med 

dette formeringsmaterialet i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk. 

2.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 6 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate at standardskjemaene nevnt i artikkel 30 

nr. 6 bokstav b) ikke brukes, forutsatt at 

a)  når det gjelder avlsdyr av storfe, svin, sau og geit, de opplysningene som er fastsatt i del 2 kapittel I i vedlegg V eller del 3 

kapittel I i vedlegg V, inngår i andre dokumenter som ledsager disse avlsdyrene, og som er utstedt av avlslaget eller 

avlsvirksomheten, 

b)  når det gjelder formeringsmateriale av storfe, svin, sau, geit og hest, 

i)  de opplysningene som gjelder donorene av dette formeringsmaterialet, inngår i andre dokumenter eller kopier av det 

opprinnelige avlssertifikatet som ledsager dette formeringsmaterialet, eller de før eller etter at dette formeringsma-

terialet er blitt sendt, på anmodning er blitt gjort tilgjengelige av avlslaget, avlsvirksomheten eller andre aktører nevnt i 

nr. 1, 

ii)  de opplysningene som gjelder sæd, oocytter eller embryoer, finnes i andre dokumenter som ledsager nevnte sæd, 

oocytter eller embryoer, utstedt av avlslaget, avlsvirksomheten eller andre aktører nevnt i nr. 1.  
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3.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 7 bokstav a) og b) og artikkel 30 nr. 8 bokstav a) og b) kan avlslagene, avlsvirksomhetene 

eller de øvrige aktørene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er gjort 

offentlig tilgjengelige på et nettsted, i det avlssertifikatet eller i de dokumentene som er nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel, 

vise til nettstedet der disse resultatene er gjort tilgjengelige. 

Artikkel 32 

Unntak fra kravene til formatet for avlssertifikater utstedt for renrasede avlsdyr av hest 

1.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 6 skal opplysningene fastsatt i del 2 kapittel I i vedlegg V, når det gjelder renrasede avlsdyr 

av hest, inngå i ett enkelt identifikasjonsdokument for dyr av hest som gjelder hele dyrets levetid. Kommisjonen skal vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 61 når det gjelder innholdet i og formatet av slike identifikasjonsdokumenter. 

2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av standardskjemaer for ett enkelt identifikasjons-

dokument for dyr av hestefamilien som gjelder hele dyrets levetid. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter tillate at de opplysningene som er fastsatt i del 2 kapittel I nr. 1 

bokstav m) i vedlegg V, ikke inngår i dokumentet nevnt i nr. 1 dersom oppdaterte resultater av individgransking eller 

avlsverdivurdering er offentliggjort på et nettsted, forutsatt at dette avlslaget viser til dette nettstedet i nevnte dokument. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter tillate at opplysningene fastsatt i del 2 kapittel I nr. 1 bokstav m) og 

n) i vedlegg V inngår i andre dokumenter som er utstedt av avlslaget, for de renrasede avlsdyrene som er innført i en stambok 

ført av dette avlslaget. 

Artikkel 33 

Unntak fra kravene til utstedelse, innhold og format for avlssertifikater ved innførsel til Unionen av avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem 

1.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 2 bokstav c) og nr. 5 kan formeringsmateriale ledsages av et avlssertifikat utstedt på vegne 

av avlsorganet på grunnlag av opplysningene mottatt fra dette avlsorganet, av en sædstasjon eller et sædlager, eller av en 

embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som har tillatelse til å innføre dette formeringsmaterialet til Unionen, i 

samsvar med Unionens dyrehelseregelverk. 

2.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 6 bokstav b) er det ikke nødvendig å bruke standardskjemaene nevnt i artikkel 30 nr. 6 

bokstav b) dersom 

a)  de opplysningene som er fastsatt i de relevante delene og kapitlene i vedlegg V, inngår i andre dokumenter som ledsager 

avlsdyret eller formeringsmaterialet fra det, 

b)  det avlsorganet som gjennomfører avlsprogrammet, eller en annen aktør nevnt i nr. 1, legger fram en uttømmende liste over 

disse dokumentene, erklærer at de opplysningene som er beskrevet i de relevante delene og kapitlene i vedlegg V, inngår i 

disse dokumentene og bekrefter innholdet i disse dokumentene. 

3.  Som unntak fra artikkel 30 nr. 7 bokstav a) og b) og artikkel 30 nr. 8 bokstav a) og b), og dersom resultatene av 

individgransking eller avlsverdivurdering er gjort offentlig tilgjengelige på et nettsted, kan avlsorganer eller de øvrige aktørene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel vise til nettstedet der disse resultatene er gjort tilgjengelige, i det avlssertifikatet eller i de andre 

dokumentene som er nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel.  
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KAPITTEL VIII 

Innførsel til Unionen av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

Artikkel 34 

Liste over avlsorganer 

1.  Kommisjonen skal føre, oppdatere og offentliggjøre en liste over avlsorganer. 

2.  Kommisjonen skal føre opp på listen som er angitt i nr. 1, bare et avlsorgan som den har mottatt dokumentasjon om fra et 

offentlig organ i tredjestaten, som viser at avlsorganet oppfyller følgende krav: 

a)  Det gjennomfører et avlsprogram som tilsvarer avlsprogrammene godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, som 

gjennomføres av avlslag med den samme rasen, eller gjennomføres av avlsvirksomheter med den samme rasen, linjen eller 

krysningen, når det gjelder 

i)  innføringen av avlsdyr i stambøker eller deres registrering i avlsregistre, 

ii)  godkjenningen av avlsdyr for avlsformål, 

iii)  bruken av formeringsmateriale fra avlsdyr til testing og avlsformål, 

iv)  metodene brukt til individgransking og avlsverdivurdering. 

b)  Det er underlagt tilsyn eller kontroll av et offentlig organ i nevnte tredjestat. 

c)  Det har fastsatt vedtekter for å sikre at avlsdyr som er ført inn i stambøker av avlslag, eller registrert i avlsregistre av 

avlsvirksomheter, og avkom som stammer fra formeringsmateriale fra slike avlsdyr, uten forskjellsbehandling med hensyn 

til opprinnelsesstaten til de renrasede avlsdyrene, innføres eller er berettiget til å bli innført i stamboken for den samme 

rasen når det gjelder renrasede avlsdyr, eller i avlsregisteret for den samme rasen, linjen eller krysningen når det gjelder 

hybridavlsdyr av svin, som føres av dette avlsorganet. 

3.  Kommisjonen skal også føre opp på listen som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, henvisningen til nevnte tredjestater som 

har truffet tiltak som anses som likeverdige i henhold til artikkel 35, herunder en henvisning til alle avlsorganer i nevnte 

tredjestater. 

4.  Kommisjonen skal uten unødig opphold fjerne fra listen ethvert avlsorgan som ikke lenger oppfyller minst et av kravene 

nevnt i nr. 2. 

Artikkel 35 

Likeverdighet mellom tiltak som anvendes på dyreavl i tredjestater 

1.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som anerkjenner at tiltakene som benyttes i en tredjestat, er likeverdige 

med dem som kreves ved denne forordning med hensyn til følgende: 

a)  Anerkjennelsen av avlslag og avlsvirksomheter som fastsatt i artikkel 4. 

b)  Godkjenningen av avlslags og avlsvirksomheters avlsprogrammer som fastsatt i artikkel 8. 

c)  Innføringen av renrasede avlsdyr i stambøker og registreringen av hybridavlsdyr av svin i avlsregistre som fastsatt i  

artikkel 18, 20 og 23. 

d)  Godkjenningen av avlsdyr for avlsformål som fastsatt i artikkel 21, 22 og 24. 

e)  Bruken av formeringsmateriale fra avlsdyr til testing og avlsformål som fastsatt i artikkel 21 og 24.  
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f)  Individgranskingen og avlsverdivurderingen som fastsatt i artikkel 25. 

g)  Den offentlige kontrollen med aktører som fastsatt i artikkel 43. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

2.  De gjennomføringsrettsaktene som er nevnt i nr. 1, skal vedtas på grunnlag av 

a)  en grundig undersøkelse av opplysninger og data fra den tredjestaten som søker om å få sine tiltak anerkjent som 

likeverdige med dem som kreves ved denne forordning, 

b)  eventuelt det tilfredsstillende resultatet av en kontroll foretatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 57. 

3.  De gjennomføringsrettsaktene som er nevnt i nr. 1, kan fastsette nærmere ordninger for innførsel av avlsdyr og 

formeringsmateriale til Unionen fra den berørte tredjestaten, og kan omfatte 

a)  formatet og innholdet for de avlssertifikatene som ledsager disse avlsdyrene eller formeringsmateriale fra dem, 

b)  særlige krav til innførsel til Unionen av disse avlsdyrene eller formeringsmateriale fra dem, og den offentlige kontrollen 

som skal foretas av disse avlsdyrene eller formeringsmaterialet fra dem, ved innførsel til Unionen, 

c)  om nødvendig prosedyrer for å utarbeide og endre lister over avlsorganer som befinner seg i den berørte tredjestaten, og 

som avlsdyr og formeringsmateriale fra dyrene kan innføres til Unionen fra. 

4.  Kommisjonen skal uten unødig opphold vedta gjennomføringsrettsakter om oppheving av gjennomføringsrettsaktene 

nevnt i nr. 1 dersom et av vilkårene for å anerkjenne tiltakenes likeverdighet, som ble fastsatt på det tidspunktet de ble vedtatt, 

ikke lenger er oppfylt. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 

nr. 2. 

Artikkel 36 

Innføring i stambøker eller registrering i avlsregistre av avlsdyr og avkom fra formeringsmateriale som er innført til 

Unionen 

1.  Etter søknad fra en oppdretter skal et avlslag eller en avlsvirksomhet føre inn i hovedavsnittet i sin stambok eller registrere 

i sitt avlsregister alle avlsdyr som er innført til Unionen, og avkom fra formeringsmateriale som er innført til Unionen, der 

a)  dette avlsdyret eller donorene av dette formeringsmaterialet er ført inn i en stambok eller er registrert i et avlsregister som 

føres av et avlsorgan i avsendertredjestaten, 

b)  dette formeringsmaterialet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 eller 2, der dette er et krav i det avlsprogrammet 

som gjennomføres av dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten, 

c)  dette avlsdyret innehar egenskapene til rasen eller, når det gjelder et hybridavlsdyr av svin, egenskapene til rasen, linjen 

eller krysningen som er fastsatt i det avlsprogrammet som gjennomføres av dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten, 

d)  avlsorganet nevnt i bokstav a) er oppført på listen over avlsorganer fastsatt i artikkel 34. 

2.  Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal ikke på grunnlag av vilkår om avl og avstamning forby, begrense 

eller hindre innførsel til Unionen av avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, og den etterfølgende bruken av disse dyrene 

eller dette formeringsmaterialet, dersom disse avlsdyrene eller donorene av dette formeringsmaterialet føres inn i en stambok 

eller registreres i et avlsregister som føres av et avlsorgan oppført på listen over avlsorganer utarbeidet i samsvar med  

artikkel 34.  
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Artikkel 37 

Kontroll med retten til å bruke den bundne tollsatsen for renrasede avlsdyr som innføres til Unionen 

1.  Dersom den aktøren som er ansvarlig for forsendelsen av renrasede avlsdyr, ber om bruk av den bundne tollsatsen for 

renrasede avlsdyr i henhold i forordning (EØF) nr. 2658/87 for dyrene i denne forsendelsen, 

a)  skal disse dyrene ledsages av 

i)  det avlssertifikatet som er nevnt i artikkel 30 nr. 5 eller artikkel 32, 

ii)  et dokument som angir at de skal innføres i en stambok som føres av et avlslag, eller registreres i et avlsregister som 

føres av en avlsvirksomhet, 

b)  skal denne forsendelsen kontrolleres på den grensekontrollstasjonen der dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den 

fysiske kontrollen nevnt i artikkel 4 i direktiv 91/496/EØF, blir utført. 

2.  Formålet med de kontrollene som er fastsatt i nr. 1 bokstav b), skal være å verifisere at 

a)  forsendelsen er ledsaget av de dokumentene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), 

b)  innholdet i og merkingen av forsendelsen samsvarer med opplysningene i de dokumentene som er nevnt i nr. 1 bokstav a). 

KAPITTEL IX 

Vedkommende myndigheter som gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr 

Artikkel 38 

Vedkommende myndigheter som gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr 

1.  Dersom det i en medlemsstat eller et område der en vedkommende myndighet har sin virksomhet, ikke finnes noen 

avlsorganisasjon, noe avlslag eller et offentlig organ som gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr av storfe, svin, 

sau, geit eller hest, kan vedkommende myndighet beslutte å gjennomføre et avlsprogram for denne rasen, forutsatt at 

a)  det er behov for å opprettholde rasen eller for å etablere denne rasen i medlemsstaten eller området der vedkommende 

myndighet har sin virksomhet, eller 

b)  denne rasen er truet av utryddelse. 

2.  En vedkommende myndighet som gjennomfører et avlsprogram i samsvar med denne artikkel, skal treffe de tiltakene som 

er nødvendige for å sikre at dette ikke har en negativ innvirkning på muligheten for 

a)  avlsorganisasjoner, avlslag eller offentlige organer til å bli anerkjent som avlslag i samsvar med artikkel 4 nr. 3, 

b)  avlslag til å få sine avlsprogrammer godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

3.  Dersom en vedkommende myndighet gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr, skal nevnte vedkommende 

myndighet 

a)  ha tilstrekkelig med kvalifisert personale og tilfredsstillende lokaler og utstyr til å kunne gjennomføre dette avlsprogrammet 

på en effektiv måte, 

b)  være i stand til å foreta de kontrollene som er nødvendige for å registrere avstamningen til de renrasede avlsdyrene som er 

omfattet av dette avlsprogrammet,  
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c)  ha en tilstrekkelig stor populasjon av renrasede avlsdyr og et tilstrekkelig antall oppdrettere innenfor det geografiske 

området som er omfattet av dette avlsprogrammet, 

d)  være i stand til å frambringe, eller ha fått frambrakt for dem, og være i stand til å bruke innsamlede data om renrasede 

avlsdyr som er nødvendige for å gjennomføre dette avlsprogrammet, 

e)  ha fastsatt vedtekter 

i)  som regulerer hvordan tvister med oppdrettere som deltar i dette avlsprogrammet, løses, 

ii)  som sikrer lik behandling av oppdrettere som deltar i dette avlsprogrammet, 

iii)  som fastsetter rettighetene og forpliktelsene for oppdrettere som deltar i dette avlsprogrammet. 

4.  Avlsprogrammet nevnt i nr. 1 skal inneholde 

a)  opplysninger om dets formål, som skal være å bevare rasen, forbedre rasen, skape en ny rase eller gjenskape en rase eller 

enhver kombinasjon av disse, 

b)  navnet på den rasen som er omfattet av dette avlsprogrammet, for å unngå forveksling med lignende renrasede avlsdyr av 

andre raser som er ført inn i andre eksisterende stambøker, 

c)  en detaljert beskrivelse av rasens egenskaper, herunder angivelse av vesentlige særtrekk, som er omfattet av dette 

avlsprogrammet, 

d)  opplysninger om det geografiske området der programmet skal gjennomføres, 

e)  opplysninger om systemet for identifisering av renrasede avlsdyr som skal sikre at renrasede avlsdyr innføres i stamboken 

bare dersom de identifiseres individuelt og i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifisering og registrering av 

dyr av de aktuelle artene, 

f)  opplysninger om systemet for registrering av avstamningen til de renrasede avlsdyrene som er ført inn eller er registrert, og 

er berettiget til å bli innført i stambøker, 

g)  avlsprogrammets utvelgings- og avlsmål, herunder en angivelse av de viktigste målene i dette avlsprogrammet, og eventuelt 

nærmere vurderingskriterier knyttet til disse målene for utvelging av renrasede avlsdyr, 

h)  dersom avlsprogrammet krever individgransking eller avlsverdivurdering, 

i)  opplysninger om systemene for å frambringe, registrere, meddele og bruke resultatene av individgransking, 

ii)  opplysninger om systemer for avlsverdivurdering og eventuelt for genomisk vurdering av renrasede avlsdyr, 

i)  dersom det opprettes tilleggsavsnitt som fastsatt i artikkel 17, eller dersom hovedavsnittet er inndelt i klasser som fastsatt i 

artikkel 16, reglene for inndelingen av stamboken og kriteriene eller framgangsmåtene for å registrere dyr i disse avsnittene 

eller klassifisere dem i disse klassene, 

j)  dersom avlsprogrammet, når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, forbyr eller begrenser bruken av en eller flere 

reproduksjonsteknikker eller bruken av renrasede avlsdyr til en eller flere reproduksjonsteknikker som nevnt i artikkel 21 

nr. 2, opplysninger om slike forbud eller begrensninger, 

k)  dersom vedkommende myndighet utkontrakterer spesifikke tekniske oppgaver knyttet til forvaltningen av sitt avlsprogram 

til en tredjepart, opplysninger om disse oppgavene, samt navnet på og kontaktopplysningene til den utpekte tredjeparten. 

5.  Dersom en vedkommende myndighet gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr av hest, skal kravene fastsatt i 

del 3 nr. 1, 2, 3, nr. 4 bokstav a) og c) i vedlegg I gjelde i tillegg til dem som er fastsatt i nr. 3 og 4.  
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6.  Dersom en vedkommende myndighet gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr, skal vedkommende myndighet 

på en åpen måte og til rett tid underrette de oppdretterne som deltar i dette avlsprogrammet, om eventuelle endringer i det. 

7.  Dersom en vedkommende myndighet gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr, får artikkel 3, 13–22, 25, 27, 

artikkel 28 nr. 2, artikkel 30, 31, 32 og artikkel 36 nr. 1 tilsvarende anvendelse. 

KAPITTEL X 

Offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, administrativ bistand, samarbeid og håndheving i medlemsstatene 

Artikkel 39 

Utpeking av vedkommende myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter som skal ha ansvaret for å foreta offentlig kontroll for å 

verifisere at aktørene overholder reglene fastsatt i denne forordning, og for å utføre annen offentlig virksomhet for å sikre at 

disse reglene anvendes. 

2.  Hver medlemsstat skal 

a)  utarbeide og oppdatere en liste over vedkommende myndigheter som den har utpekt i samsvar med nr. 1, herunder deres 

kontaktopplysninger, 

b)  i listen som er fastsatt i bokstav a), angi den adressen følgende skal sendes til: 

i)  de meldingene som er nevnt i artikkel 12, eller 

ii)  de opplysningene, anmodningene eller meldingene som er nevnt i artikkel 48 og 49, 

c)  gjøre listen nevnt i bokstav a) offentlig tilgjengelig på et nettsted og underrette Kommisjonen om dette nettstedet. 

3.  Kommisjonen skal utarbeide og oppdatere en liste over nettstedene nevnt i nr. 2 bokstav c) og gjøre listen offentlig 

tilgjengelig. 

Artikkel 40 

Overholdelse av bestemmelsene for vedkommende myndigheter som gjennomfører avlsprogrammer  

Som unntak fra bestemmelsene i dette kapittel skal medlemsstatene treffe de tiltakene som er nødvendige for å verifisere at 

vedkommende myndigheter som gjennomfører avlsprogrammer i samsvar med artikkel 38, overholder reglene fastsatt i nevnte 

artikkel. 

Artikkel 41 

Vedkommende myndigheters generelle forpliktelser 

Vedkommende myndigheter skal 

a)  ha framgangsmåter eller ordninger, eller begge deler, for å sikre og verifisere at den offentlige kontrollen og annen offentlig 

virksomhet som de utfører, er effektiv, hensiktsmessig og upartisk samt at den holder høy kvalitet og er konsekvent, 

b)  ha framgangsmåter eller ordninger, eller begge deler, for å sikre at deres personale som foretar offentlig kontroll og utfører 

annen offentlig virksomhet, ikke er innblandet i en interessekonflikt med de aktørene som er formålet for en slik offentlig 

kontroll og annen offentlig virksomhet,  
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c)  ha eller ha tilgang til tilstrekkelig med personale som har kvalifikasjonene, utdanningen og erfaringen som kreves for at 

offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet kan gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte, 

d)  ha lokaler og utstyr som er egnet og godt vedlikeholdt, slik at deres personale kan foreta offentlig kontroll og utføre annen 

offentlig virksomhet på en effektiv og hensiktsmessig måte, 

e)  ha rettslig myndighet til å foreta offentlig kontroll, utføre annen offentlig virksomhet og treffe de tiltakene som er fastsatt i 

denne forordning, 

f)  ha rettslige prosedyrer for å sikre at deres personale har tilgang til aktørenes lokaler, dokumenter og databaserte 

informasjonsstyringssystemer for å kunne utføre sine oppgaver på riktig måte. 

Artikkel 42 

Vedkommende myndigheters forpliktelser om fortrolighet 

1.  Uten at det berører tilfeller der offentliggjøring kreves i henhold til unionsretten eller nasjonal lovgivning, skal 

vedkommende myndigheter kreve at deres personale forplikter seg til ikke å bringe videre til tredjeparter opplysninger som de 

har fått kjennskap til når de har utført sine oppgaver i forbindelse med offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, og som 

etter sin art er omfattet av taushetsplikt, med mindre offentliggjøring er av en vesentlig samfunnsmessig interesse. 

2.  Opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, skal inneholde opplysninger som ved utlevering ville undergrave 

a)  formålet med offentlig kontroll eller undersøkelser, 

b)  vern av forretningsinteressene til en aktør eller en annen fysisk eller juridisk person, 

c)  vern av rettergang og juridisk rådgivning. 

Artikkel 43 

Regler for offentlig kontroll 

1.  Vedkommende myndigheter skal foreta offentlig kontroll av aktører med passende hyppighet, idet det tas hensyn til 

følgende: 

a)  Risikoen for manglende overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning. 

b)  Resultatene av tidligere offentlig kontroll av aktører og deres overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning. 

c)  Påliteligheten og resultatene av egenkontroll utført av aktørene eller av tredjeparter på deres anmodning for å kontrollere at 

reglene fastsatt i denne forordning er overholdt. 

d)  Alle opplysninger som kan tyde på manglende overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning. 

2.  Vedkommende myndigheter skal foreta offentlig kontroll i samsvar med dokumenterte framgangsmåter, som skal 

inneholde instrukser til det personalet som foretar offentlig kontroll. 

3.  Offentlig kontroll skal foretas etter at operatøren er blitt underrettet på forhånd, med mindre det er grunn til å foreta 

offentlig kontroll uten forhåndsvarsel. 

4.  Offentlig kontroll skal så langt det er mulig foretas på en slik måte at byrden for aktørene minimeres, uten at dette 

innvirker negativt på kvaliteten av denne offentlige kontrollen.  
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5.  Vedkommende myndigheter skal foreta offentlig kontroll på samme måte, uten hensyn til om avlsdyr og formerings-

materiale fra dem 

a)  har sin opprinnelse i den medlemsstaten der den offentlige kontrollen foretas, eller i en annen medlemsstat, eller 

b)  innføres til Unionen. 

Artikkel 44 

Åpenhet i den offentlige kontrollen 

Vedkommende myndighet skal foreta offentlig kontroll med en høy grad av åpenhet og skal gjøre relevante opplysninger om 

organiseringen og gjennomføringen av den offentlige kontrollen offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 45 

Skriftlig dokumentasjon om offentlig kontroll 

1.  Vedkommende myndigheter skal utarbeide skriftlig dokumentasjon om all offentlig kontroll som de foretar. 

Denne skriftlige dokumentasjonen skal inneholde følgende: 

a)  En beskrivelse av formålet med den offentlige kontrollen. 

b)  De kontrollmetodene som brukes. 

c)  Resultatene av den offentlige kontrollen. 

d)  Dersom det er relevant, tiltak som vedkommende myndigheter krever at aktørene treffer som følge av den offentlige 

kontrollen. 

2.  Med mindre det av hensyn til rettslige undersøkelser eller vern av rettergangen kreves noe annet, skal vedkommende 

myndigheter gi de aktørene som har vært gjenstand for en offentlig kontroll, en kopi av den skriftlige dokumentasjonen nevnt i 

nr. 1. 

Artikkel 46 

Forpliktelser for aktører som er gjenstand for offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet 

1.  I den utstrekning det er nødvendig for å foreta offentlig kontroll eller utføre annen offentlig virksomhet, skal aktører når 

det er påkrevd av vedkommende myndigheter, gi vedkommende myndigheters personale nødvendig tilgang til 

a)  sitt utstyr, sine lokaler og andre steder som de har ansvaret for, 

b)  sine databaserte informasjonsstyringssystemer, 

c)  sine avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, som de har ansvaret for, 

d)  sine dokumenter og eventuelle andre relevante opplysninger. 

2.  I forbindelse med offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet skal aktører bistå og samarbeide med vedkommende 

myndigheters personale når de utfører sine oppgaver.  
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Artikkel 47 

Tiltak ved fastslått manglende overholdelse 

1.  Dersom manglende overholdelse fastslås, skal vedkommende myndigheter 

a)  treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å fastslå årsaken til og omfanget av den manglende overholdelsen og de 

berørte aktørenes ansvar, 

b)  treffe de tiltakene som er hensiktsmessige for å sikre at de berørte aktørene utbedrer den manglende overholdelsen og 

forhindrer at den oppstår igjen. 

Når vedkommende myndigheter skal avgjøre hvilke tiltak som skal treffes, skal de ta hensyn til den manglende overholdelsens 

art og hvorvidt de berørte aktørene tidligere har overholdt bestemmelsene. 

Vedkommende myndigheter skal særlig, i den grad det er relevant, 

a)  påby at avlslaget utsetter innføringen av renrasede avlsdyr i stambøker, eller at avlsvirksomheten utsetter registreringen av 

hybridavlsdyr av svin i avlsregistre, 

b)  påby at avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem ikke skal brukes for avlsformål i samsvar med denne forordning, 

c)  midlertidig oppheve avlslagets eller avlsvirksomhetens utstedelse av avlssertifikater, 

d)  midlertidig oppheve eller tilbakekalle godkjenningen av et avlsprogram som utføres av et avlslag eller en avlsvirksomhet, 

dersom dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten gjentatte ganger, kontinuerlig eller generelt ikke oppfyller kravene i det 

avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, 

e)  tilbakekalle anerkjennelsen av avlslaget eller avlsvirksomheten, som er gitt i samsvar med artikkel 4 nr. 3, dersom dette 

avlslaget eller denne avlsvirksomheten gjentatte ganger, kontinuerlig eller generelt ikke oppfyller kravene nevnt i artikkel 4 

nr. 3, 

f)  treffe alle andre tiltak som de anser som hensiktsmessige for å sikre at reglene i denne forordning overholdes. 

2.  Vedkommende myndigheter skal gi de berørte aktørene eller deres representanter 

a)  en skriftlig underretning om sin beslutning om hvilke forholdsregler eller tiltak som skal treffes i samsvar med nr. 1, 

sammen med begrunnelsen for beslutningen, 

b)  opplysninger om enhver rett til å påklage slike beslutninger, og om den framgangsmåten og de fristene som gjelder for 

dette. 

3.  Vedkommende myndigheter skal overvåke situasjonen og endre, midlertidig oppheve eller trekke tilbake de tiltakene de 

har truffet i samsvar med denne artikkel, avhengig av hvor alvorlig den manglende overholdelsen er og forekomsten av klare 

bevis på at det ikke lenger foreligger manglende overholdelse. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette at de berørte aktørene skal bære alle eller deler av kostnadene som har oppstått for 

vedkommende berørte myndigheter i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 48 

Samarbeid og administrativ bistand 

1.  Dersom den manglende overholdelsen oppstår i, sprer seg til eller berører mer enn én medlemsstat, skal vedkommende 

myndigheter i disse medlemsstatene samarbeide med hverandre og yte hverandre administrativ bistand for å sikre en riktig 

anvendelse av reglene fastsatt i denne forordning.  
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2.  Samarbeid og administrativ bistand som fastsatt i nr. 1, kan omfatte 

a)  en begrunnet anmodning fra en vedkommende myndighet i en medlemsstat («anmodende vedkommende myndighet») om 

opplysninger fra en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat («anmodet vedkommende myndighet») som er 

nødvendige for å kunne foreta eller følge opp en offentlig kontroll, 

b)  når det gjelder manglende overholdelse som kan ha betydning i andre medlemsstater, melding til vedkommende 

myndigheter i disse andre medlemsstatene fra den vedkommende myndigheten som har fått kjennskap til den manglende 

overholdelsen, 

c)  den anmodede vedkommende myndighets framleggelse av nødvendige opplysninger og dokumenter til den anmodende 

vedkommende myndighet uten unødig opphold så snart de relevante opplysningene og dokumentene er tilgjengelige, 

d)  undersøkelser eller offentlig kontroll som utføres av anmodet vedkommende myndighet, og som er nødvendig for å 

i)  gi anmodende vedkommende myndighet alle nødvendige opplysninger og dokumenter, herunder opplysninger om 

resultatene av slike undersøkelser eller den offentlige kontrollen og, dersom det er relevant, tiltak som er truffet, 

ii)  verifisere, om nødvendig på stedet, at denne forordnings bestemmelser er overholdt innenfor deres jurisdiksjon, 

e)  etter avtale mellom berørte vedkommende myndigheter, deltakelse fra en vedkommende myndighet i en medlemsstat i 

offentlig kontroll på stedet som foretas av en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat. 

3.  Dersom den offentlige kontrollen av avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem med opprinnelse i en annen medlemsstat i 

gjentatte tilfeller viser manglende overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning, skal vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten som har utført denne offentlige kontrollen, uten unødig opphold underrette Kommisjonen og vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene om dette. 

4.  Denne artikkel får anvendelse uten at det berører nasjonale regler som 

a)  gjelder for frigivelsen av dokumenter som er gjenstand for eller har tilknytning til en rettergang, 

b)  sikter mot å verne fysiske eller juridiske personers forretningsinteresser. 

5.  All kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter i henhold til denne artikkel skal være skriftlig, enten på papir 

eller i elektronisk form. 

Artikkel 49 

Melding til Kommisjonen og medlemsstatene på grunnlag av opplysninger fra tredjestater 

1.  Når vedkommende myndigheter mottar opplysninger fra en tredjestat om manglende overholdelse av reglene fastsatt i 

denne forordning, skal de uten unødig opphold 

a)  gi disse opplysningene til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene som berøres av denne manglende 

overholdelsen, 

b)  dersom slike opplysninger er eller kan være relevante på unionsplan, formidle disse opplysningene til Kommisjonen. 

2.  Opplysninger som er kommet fram i forbindelse med offentlig kontroll eller undersøkelser utført i samsvar med denne 

forordning, kan formidles til tredjestaten nevnt i nr. 1, forutsatt at 

a)  vedkommende myndigheter som har skaffet opplysningene, har gitt sitt samtykke til det, 

b)  relevante unionsregler og nasjonale regler for utlevering av personopplysninger til tredjestater er overholdt.  
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Artikkel 50 

Samordnet bistand og oppfølging fra Kommisjonen 

1.  Kommisjonen skal uten opphold samordne de tiltakene og forholdsreglene som er truffet av vedkommende myndigheter i 

samsvar med dette kapittel, dersom 

a)  opplysninger som Kommisjonen har tilgang til, viser at det forekommer virksomhet som er eller synes å være i strid med 

reglene fastsatt i denne forordning, og som gjelder flere enn én medlemsstat, 

b)  vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene ikke blir enige om hensiktsmessige tiltak for å rette opp manglende 

overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning. 

2.  I de tilfellene som er nevnt i nr. 1, kan Kommisjonen 

a)  be om at vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som er berørt av den virksomheten som er eller synes å være i 

strid med reglene fastsatt i denne forordning, framlegger en rapport for Kommisjonen om de tiltakene de har truffet, 

b)  i samarbeid med de medlemsstatene som er berørt av den virksomheten som er eller synes å være i strid med reglene fastsatt 

i denne forordning, sende en inspeksjonsgruppe for å foreta en kommisjonskontroll på stedet, 

c)  be om at vedkommende myndigheter i avsendermedlemsstaten og, dersom det er relevant, i andre berørte medlemsstater 

skjerper den offentlige kontrollen på en hensiktsmessig måte og framlegger for Kommisjonen en rapport om de tiltakene de 

har truffet, 

d)  framlegge opplysninger om slike tilfeller til komiteen nevnt i artikkel 62 nr. 1 sammen med et forslag til tiltak for å avhjelpe 

tilfeller av manglende overholdelse som nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel, 

e)  treffe alle andre hensiktsmessige tiltak. 

Artikkel 51 

Generelt prinsipp for finansiering av offentlig kontroll 

Medlemsstatene skal sikre at det stilles tilstrekkelige økonomiske midler til rådighet slik at vedkommende myndigheter har 

nødvendig personale og andre ressurser som er nødvendige for å kunne foreta offentlig kontroll og utøve annen offentlig 

virksomhet. 

Artikkel 52 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

Medlemsstatene skal senest 1. november 2018 underrette Kommisjonen om disse reglene og umiddelbart underrette den om 

eventuelle senere endringer av dem. 

KAPITTEL XI 

Kommisjonens kontroll 

Avsni t t  1  

Kommisjonens kontrol l  i  medle msstatene  

Artikkel 53 

Kommisjonens kontroll i medlemsstatene 

1.  Kommisjonens sakkyndige kan innenfor rammen av denne forordning, og i den grad det er relevant, foreta kontroll i 

medlemsstatene for å 

a)  verifisere anvendelsen av reglene i denne forordning,  
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b)  verifisere rutinene for håndheving og at de offentlige kontrollordningene og vedkommende myndigheter som betjener dem, 

fungerer, 

c)  undersøke og samle inn opplysninger om 

i)  viktige eller tilbakevendende problemer i forbindelse med anvendelsen eller håndhevingen av reglene fastsatt i denne 

forordning, 

ii)  nye problemer eller nye tiltak i forbindelse med bestemte former for praksis hos aktørene. 

2.  Kontrollen fastsatt i nr. 1 skal organiseres i samarbeid med vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

3.  Kontrollen fastsatt i nr. 1 kan omfatte undersøkelser på stedet som utføres i samarbeid med vedkommende myndigheter, 

som foretar offentlig kontroll. 

4.  Sakkyndige fra medlemsstatene kan bistå Kommisjonens sakkyndige. Sakkyndige fra medlemsstatene som følger 

Kommisjonens sakkyndige skal ha samme adgangsrett som Kommisjonens sakkyndige. 

Artikkel 54 

Rapporter fra Kommisjonen om den kontrollen som dens sakkyndige foretar i medlemsstatene 

1.  Kommisjonen skal 

a)  utarbeide et utkast til rapport om resultatene og anbefalingene om å utbedre manglene som dens sakkyndige har påvist 

under kontrollen i henhold til artikkel 53 nr. 1, 

b)  sende en kopi av utkastet til rapporten nevnt i bokstav a) til den medlemsstaten der kontrollen ble foretatt, slik at den kan 

komme med sine merknader, 

c)  ta hensyn til merknadene fra medlemsstaten nevnt i bokstav b) i dette nummer i forbindelse med utarbeidingen av 

sluttrapporten om resultatene av kontrollen fastsatt i artikkel 53 nr. 1, som er foretatt av dens sakkyndige i nevnte 

medlemsstat, 

d)  offentliggjøre sluttrapporten nevnt i bokstav c) og merknadene fra medlemsstaten nevnt i bokstav b). 

2.  Dersom det er relevant, kan Kommisjonen i sin sluttrapport nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel, anbefale korrigerende 

eller forebyggende tiltak som skal treffes av medlemsstatene for å utbedre opp bestemte eller systemiske mangler som er påvist 

i forbindelse med Kommisjonens kontroll foretatt i samsvar med artikkel 53 nr. 1. 

Artikkel 55 

Medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til Kommisjonens kontroll 

1.  Medlemsstatene skal 

a)  på anmodning fra Kommisjonens sakkyndige yte den tekniske bistanden som er nødvendig, og bidra med tilgjengelig 

dokumentasjon og annen teknisk støtte slik at de sakkyndige kan foreta den kontrollen som er nevnt i artikkel 53 nr. 1, på en 

hensiktsmessig og effektiv måte, 

b)  yte nødvendig bistand for å sikre at Kommisjonens sakkyndige har tilgang til alle lokaler, herunder til deler av dem, og til 

andre steder, utstyr og opplysninger, herunder databaserte informasjonsstyringssystemer, samt eventuelt til avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem, som det er nødvendig å ha tilgang til for å kunne foreta den kontrollen som er nevnt i  

artikkel 53 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige oppfølgende tiltak på bakgrunn av anbefalingene fastsatt i sluttrapporten 

nevnt i artikkel 54 nr. 1 bokstav c) for å sikre overholdelse av reglene fastsatt i denne forordning.  
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Artikkel 56 

Alvorlige uregelmessigheter i en medlemsstats kontrollordning 

1.  Dersom Kommisjonen har bevis på alvorlige uregelmessigheter i en medlemsstats kontrollordning, og dersom en slik 

uregelmessighet kan føre til omfattende overtredelse av reglene i denne forordning, skal den vedta gjennomføringsrettsakter 

som fastsetter et eller flere av følgende tiltak: 

a)  Særlige vilkår for eller forbud mot handel med avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem som er berørt av uregelmessig-

heten i den offentlige kontrollordningen. 

b)  Alle andre hensiktsmessige midlertidige tiltak. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal opphøre å gjelde når denne uregelmessigheten er fjernet. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

2.  Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal vedtas bare dersom Kommisjonen har bedt om at den berørte medlemsstaten retter opp 

forholdene innen en passende frist, og medlemsstaten har unnlatt å gjøre dette. 

3.  Kommisjonen skal overvåke situasjonen nevnt i nr. 1 og skal vedta gjennomføringsrettsakter om endring eller oppheving 

av de tiltakene som er vedtatt, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

Avsni t t  2  

Kommisjonens kontrol l  i  tredjestater  

Artikkel 57 

Kommisjonens kontroll i tredjestater 

1.  Kommisjonens sakkyndige kan foreta kontroll i en tredjestat, når det er relevant, for å 

a)  verifisere at tredjestatens lovgivning og systemer oppfyller eller er likeverdige med kravene fastsatt i denne forordning, 

b)  verifisere kapasiteten til tredjestatens kontrollordning for å sikre at forsendelser av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

som innføres til Unionen, oppfyller relevante krav i kapittel VIII i denne forordning, 

c)  samle inn opplysninger og data for å klarlegge årsakene til gjentatte eller nye problemer i forbindelse med avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem som innføres fra tredjestaten til Unionen. 

2.  Kommisjonens kontroll nevnt i nr. 1 skal ta særlig hensyn til 

a)  tredjestaters lovgivning om avl og avstamning når det gjelder avlsdyr og formeringsmateriale fra dem, 

b)  hvordan tredjestatens vedkommende myndigheter er organisert, deres myndighet og uavhengighet, hvilket tilsyn de er 

underlagt og hvilken myndighet de har til å håndheve gjeldende lovgivning på en effektiv måte, 

c)  opplæring av personalet i den tredjestaten som har ansvaret for å foreta kontroll av eller føre tilsyn med avlsorganer, 

d)  de ressursene som er tilgjengelige for vedkommende myndigheter i tredjestaten, 

e)  om det finnes dokumenterte kontrollrutiner og kontrollordninger basert på prioriteringer, og hvordan disse fungerer,  
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f)  omfanget og gjennomføringen av kontroller som er foretatt av vedkommende myndigheter i tredjestaten, når det gjelder 

avlsdyr og formeringsmateriale fra dem som kommer fra andre tredjestater, 

g)  de forsikringene tredjestaten kan gi om at dets lovgivning er i samsvar med og er likeverdig med de kravene som er fastsatt 

i denne forordning. 

Artikkel 58 

Hyppighet og organisering av Kommisjonens kontroll i tredjestater 

1.  Hvor ofte det skal foretas kontroll i en tredjestat nevnt i artikkel 57 nr. 1, skal bestemmes på grunnlag av 

a)  prinsippene og målene for reglene i denne forordning, 

b)  mengden og arten av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem som innføres til Unionen fra nevnte tredjestat, 

c)  resultatene av den kontrollen som er nevnt i artikkel 57 nr. 1, og som allerede er foretatt, 

d)  resultatene av offentlig kontroll av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem som innføres til Unionen fra en tredjestat, og 

enhver annen form for offentlig kontroll som er foretatt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, 

e)  alle andre opplysninger som Kommisjonen anser som hensiktsmessige. 

2.  For å legge til rette for en hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av kontrollen fastsatt i artikkel 57 nr. 1 kan 

Kommisjonen, før den foretar en slik kontroll, be den berørte tredjestaten om å framlegge 

a)  de opplysningene som er nevnt i artikkel 34 nr. 2 eller artikkel 35 nr. 2 bokstav a), 

b)  dersom det er relevant og nødvendig, den skriftlige dokumentasjonen om den kontrollen som er foretatt av vedkommende 

myndigheter i nevnte tredjestat. 

3.  Kommisjonen kan utnevne sakkyndige fra medlemsstatene som skal bistå Kommisjonens egne sakkyndige i forbindelse 

med kontrollen nevnt i artikkel 57 nr. 1. 

Artikkel 59 

Rapporter fra Kommisjonen om den kontrollen som dens sakkyndige foretar i tredjestater 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om resultatene av hver kontroll som er foretatt i samsvar med artikkel 57 og 58. 

Disse rapportene skal eventuelt inneholde anbefalinger. Kommisjonen skal offentliggjøre disse rapportene. 

Artikkel 60 

Fastsettelse av særlige tiltak med hensyn til innførsel til Unionen av avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

1.  Dersom det foreligger dokumentasjon på at omfattende og alvorlig manglende overholdelse av reglene fastsatt i denne 

forordning finner sted i en tredjestat, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter om et eller flere av følgende tiltak: 

a)  Forbud mot innførsel til Unionen, som avlsdyr eller formeringsmateriale fra dem, av dyr eller deres sæd, oocytter eller 

embryoer som kommer fra nevnte tredjestat.  
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b)  Forbud mot innføring i stambøker som føres av avlslag, eller mot registrering i avlsregistre som føres av avlsvirksomheter, 

av avlsdyr og avkom som stammer fra formeringsmaterialet fra dem, fra denne tredjestaten. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 62 nr. 2. 

I tillegg til eller i stedet for disse gjennomføringsrettsaktene kan Kommisjonen gjennomføre et eller flere av følgende tiltak: 

a)  Stryke nevnte tredjestat eller avlsorganene i nevnte tredjestat fra listen fastsatt i artikkel 34 nr. 1. 

b)  Treffe alle andre hensiktsmessige tiltak. 

2.  Gjennomføringsrettsaktene og andre tiltak nevnt i nr. 1 skal identifisere avlsdyr og formeringsmateriale fra dem ved hjelp 

av deres koder i Den kombinerte nomenklatur. 

3.  Når Kommisjonen vedtar gjennomføringsrettsaktene og andre tiltak nevnt i nr. 1, skal den ta hensyn til 

a)  de opplysningene som er samlet inn i samsvar med artikkel 58 nr. 2, 

b)  eventuelle andre opplysninger fra den tredjestaten som berøres av den manglende overholdelsen nevnt i nr. 1, 

c)  om nødvendig, resultatene av den kontrollen som er nevnt i artikkel 57 nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal overvåke den manglende overholdelsen nevnt i nr. 1 og skal i samsvar med samme prosedyre som for 

vedtakelsen av dem, endre eller oppheve de tiltakene som er truffet, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. 

KAPITTEL XII 

Delegering og gjennomføring 

Artikkel 61 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 26 nr. 1, artikkel 29 nr. 5, artikkel 30 nr. 9 og artikkel 32 

nr. 1 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 19. juli 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen 

av myndighet senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 26 nr. 1, artikkel 29 nr. 5, artikkel 30 nr. 9 og artikkel 32 nr. 1 kan når som 

helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten 

som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utnevnt av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 26 nr. 1, artikkel 29 nr. 5, artikkel 30 nr. 9 og artikkel 32 nr. 1 trer i kraft 

bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen denne fristen utløper har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Denne fristen kan forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet.  
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Artikkel 62 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for avlsspørsmål nedsatt ved beslutning 77/505/EØF. Nevnte komité skal 

være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning anvendelse. 

Artikkel 63 

Overgangstiltak i forbindelse med datoen for vedtakelse av visse gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen skal innen 1. mai 2017 vedta de gjennomføringsrettsaktene som er nevnt i artikkel 7 nr. 5 og artikkel 30 nr. 10. I 

samsvar med artikkel 69 får disse gjennomføringsrettsaktene anvendelse fra 1. november 2018. 

KAPITTEL XIII 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 64 

Oppheving og overgangstiltak 

1.  Direktiv 87/328/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 90/118/EØF, 90/119/EØF, 90/427/EØF, 91/174/EØF, 94/28/EF og 

2009/157/EF og vedtak 96/463/EF oppheves. 

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

og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg VII til denne forordning. 

3.  Artikkel 8 nr. 1 i direktiv 90/427/EØF får fortsatt anvendelse til 21. april 2021. 

4.  Avlsorganisasjoner, avlslag, private foretak, andre organisasjoner eller sammenslutninger som er godkjent eller anerkjent i 

samsvar med de opphevede rettsaktene nevnt i nr. 1, skal anses for å være anerkjent i samsvar med denne forordning, og de skal 

i alle andre henseender være omfattet av reglene fastsatt i denne forordning. 

5.  Avlsprogrammer gjennomført av aktører nevnt i nr. 4 skal anses for å være godkjent i samsvar med denne forordning, og 

de skal i alle andre henseender være omfattet av reglene fastsatt i denne forordning. 

6.  Dersom aktørene nevnt i nr. 4 allerede gjennomfører avlsprogrammer i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der 

godkjenningen eller anerkjennelsen ble gitt i henhold til de opphevede rettsaktene nevnt i nr. 1, skal disse aktørene underrette 

vedkommende myndighet som har gitt godkjenningen eller anerkjennelsen, om denne virksomheten. 

Vedkommende myndighet nevnt i første ledd skal underrette den berørte vedkommende myndigheten i den andre medlems-

staten om gjennomføringen av denne virksomheten.  
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7.  Dersom en aktør nevnt i nr. 4 innen 19. juli 2016 fører en stambok i samsvar med de opphevede rettsaktene som er nevnt i 

nr. 1, med et spesifikt avsnitt for renrasede avlsdyr av svin som kommer fra en annen medlemsstat eller en tredjestat, med 

særlige trekk som skiller dem fra populasjonen av denne rasen som er omfattet av nevnte aktørs avlsprogram, kan aktøren 

fortsette å føre dette spesifikke avsnittet. 

Artikkel 65 

Endringer av forordning (EU) nr. 652/2014 

I artikkel 30 i forordning (EU) nr. 652/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Overskriften skal lyde: 

«Den europeiske unions referanselaboratorier og -sentre» 

2)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Tilskudd kan gis til Den europeiske unions referanselaboratorier nevnt i artikkel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 og 

til Den europeiske unions referansesentre nevnt i artikkel 29 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012(*) for 

de kostnadene de pådrar seg ved å gjennomføre de arbeidsprogrammene som er godkjent av Kommisjonen. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for 

avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem 

og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse 

rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen») (EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66).» 

3)  I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a)  utgifter til personale, uansett deres status, som er direkte involvert i den virksomheten som laboratoriene eller sentrene 

utfører i egenskap av Den europeiske unions referanselaboratorium eller -senter.» 

Artikkel 66 

Endringer av direktiv 89/608/EØF 

I direktiv 89/608/EØF gjøres følgende endringer: 

1) Tittelen skal lyde: 

«Rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter 

og om samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinærbestemmelsene.» 

2) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

 «Dette direktiv fastsetter vilkårene som skal gjelde for samarbeidet mellom vedkommende myndigheter som er ansvarlige i 

medlemsstatene for kontrollen med veterinærbestemmelsene, samt for samarbeidet med vedkommende kontorer i 

Kommisjonen, for å sikre at bestemmelsene overholdes.» 

3) I artikkel 2 nr. 1 utgår annet ledd. 

4) I artikkel 4 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«—  oversende den anmodende myndighet alle opplysninger, attester, dokumenter eller bekreftede kopier som den har til 

sin rådighet eller innhenter i samsvar med nr. 2, og som er av en slik art at de gjør det mulig for den å kontrollere at 

veterinærbestemmelsene overholdes,»  
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5) Artikkel 5 nr. 1 skal lyde: 

«1.  På forespørsel fra den anmodende myndighet skal den anmodede myndighet samtidig som den tar hensyn til 

gjeldende regler i medlemsstaten der den hører hjemme, underrette den anmodende myndighet eller sørge for at den blir 

underrettet om alle dokumenter eller vedtak fra vedkommende myndigheter som gjelder anvendelsen av veterinær-

bestemmelsene.» 

6) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

 På forespørsel fra den anmodende myndighet skal den anmodede myndighet oversende den alle relevante opplysninger 

som den har til rådighet eller innhenter i samsvar med artikkel 4 nr. 2, særlig i form av rapporter og andre dokumenter, 

eller bekreftede kopier eller utdrag av dem, om transaksjoner som faktisk er oppdaget, og som den anmodende myndighet 

anser for å være i strid med veterinærbestemmelsene.» 

7) Artikkel 8 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når de anser det formålstjenlig for at veterinærbestemmelsene skal bli overholdt, skal vedkommende myndigheter i 

hver medlemsstat 

a)  i størst mulig utstrekning føre eller sørge for at det blir ført tilsyn som nevnt i artikkel 6, 

b)  snarest mulig oversende vedkommende myndigheter i de øvrige berørte medlemsstatene alle opplysninger de har til 

rådighet, særlig i form av rapporter og andre dokumenter, eller bekreftede kopier eller utdrag av dem, om transaksjoner 

som er eller som de anser for å være i strid med veterinærbestemmelsene, og særlig om de midlene eller metodene som 

brukes for å utføre slike transaksjoner.» 

8) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

1.  Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal, så snart de har tilgang til dem, oversende Kommisjonen 

a)  alle opplysninger de anser som hensiktsmessige om 

— varer som har vært eller mistenkes for å ha vært gjenstand for transaksjoner som er i strid med veterinær-

bestemmelsene, 

— de metodene eller framgangsmåtene som er anvendt eller antas å ha vært anvendt ved overtredelse av disse 

bestemmelsene, 

b)  alle opplysninger om svikt eller mangler ved disse bestemmelsene som anvendelsen av dem har gitt anledning til å 

avdekke eller anta er til stede. 

2.  Kommisjonen skal så snart den har tilgang til opplysninger som kan gjøre det mulig for myndighetene å sikre at 

veterinærbestemmelsene blir overholdt, oversende vedkommende myndigheter i hver medlemsstat alle slike opplys-

ninger.» 

9) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1.  Når vedkommende myndigheter i en medlemsstat konstaterer at transaksjoner er eller synes å være i strid med 

veterinærbestemmelsene, og transaksjonene er av særlig interesse på unionsplan, og især:» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Opplysninger om fysiske eller juridiske personer skal oversendes som fastsatt i nr. 1 bare i den utstrekning 

opplysningene er strengt nødvendige for å kunne konstatere transaksjoner i strid med veterinærbestemmelsene.»  
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10) I artikkel 11 skal innledningen lyde: 

 «Kommisjonen og medlemsstatene skal i møter i Den faste veterinærkomité» 

11) I artikkel 15 nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at opplysninger innhentet i henhold til dette direktiv brukes når det tas rettslige 

skritt eller innledes rettergang som følge av at veterinærbestemmelsene ikke er overholdt, og når det gjelder å forebygge 

eller påvise uregelmessigheter som er til skade for EU-fondene.» 

Artikkel 67 

Endringer av direktiv 90/425/EØF 

I direktiv 90/425/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Tittelen skal lyde: 

«Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor 

Unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked» 

2)  I artikkel 1 utgår annet ledd. 

3)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 utgår. 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6. «vedkommende myndighet» den sentrale myndigheten i en medlemsstat som har kompetanse til å foreta 

veterinærkontroll, eller enhver myndighet den har delegert denne kompetansen til,» 

4)  I artikkel 3 nr. 1 bokstav d) skal annet ledd lyde: 

 «Disse sertifikatene eller dokumentene utstedt av den offentlige veterinæren som har ansvaret for driftsenheten, sentralen 

eller organisasjonen på opprinnelsesstedet, skal følge dyrene og produktene helt fram til bestemmelsesstedet.» 

5)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  personer som holder dyr og fører produkter nevnt i artikkel 1, oppfyller de nasjonale kravene eller Unionens krav 

til dyrehelse nevnt i dette direktiv på alle trinn i produksjonen og markedsføringen,» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Avsenderstatene skal treffe egnede tiltak som reaksjon på overtredelser av veterinærregelverket begått av fysiske 

eller juridiske personer dersom det fastslås at unionsreglene er overtrådt, og særlig dersom det fastslås at utstedte 

sertifikater, dokumenter eller identifikasjonsmerker ikke svarer til dyrenes tilstand, tilstanden ved driftsenhetene de 

stammer fra eller produktenes faktiske kjennetegn.» 

6)  Artikkel 19 utgår. 

7)  I vedlegg A utgår kapittel II. 
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Artikkel 68 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

Medlemsstatene skal innen 1. november 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 66 og 67. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til denne forordning, eller det skal vises til 

forordningen når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til de 

direktivene som oppheves ved denne forordning, skal forstås som henvisninger til denne forordning. Nærmere regler for 

henvisningen og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 69 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2018. 

Artikkel 65 får anvendelse fra 19. juli 2016. 

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

Utferdiget i Strasbourg 8. juni 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A.G. KOENDERS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

ANERKJENNELSE AV AVLSLAG OG AVLSVIRKSOMHETER OG GODKJENNING AV AVLSPROGRAMMER 

NEVNT I KAPITTEL II 

DEL 1 

Krav til anerkjennelse av avlslag og avlsvirksomheter nevnt i artikkel 4 nr. 3 bokstav b) 

A.  Avlslag, avlsorganisasjoner og private foretak som utøver virksomhet i et lukket produksjonssystem, og offentlige organer 

skal 

1.  ha status som juridisk person i henhold til gjeldende lovgivning i den medlemsstaten der søknaden om anerkjennelse 

inngis, 

2.  ha tilstrekkelig med kvalifisert personale og tilfredsstillende lokaler og utstyr for effektivt å kunne gjennomføre de 

avlsprogrammene som det/den har til hensikt å søke om godkjenning for, i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt 

artikkel 12, 

3.  være i stand til å foreta den kontrollen som er nødvendig for å registrere avstamningen til avlsdyrene omfattet av disse 

avlsprogrammene, 

4.  for hvert enkelt avlsprogram ha en tilstrekkelig stor populasjon av avlsdyr innenfor de geografiske områdene som skal 

omfattes av disse avlsprogrammene, 

5.  være i stand til å frambringe, eller ha fått frambrakt for dem, og være i stand til å bruke innsamlede data om avlsdyr 

som er nødvendige for å gjennomføre disse avlsprogrammene. 

B.  Utover kravene nevnt i punkt A skal 

1.  avlslag, avlsorganisasjoner og offentlige organer 

a)  ha et tilstrekkelig antall oppdrettere som deltar i deres avlsprogrammer, 

b)  ha fastsatt vedtekter 

i)  som regulerer hvordan tvister med oppdrettere som deltar i deres avlsprogrammer, løses, 

ii)  som sikrer lik behandling av oppdrettere som deltar i deres avlsprogrammer, 

iii)  som fastsetter rettighetene og forpliktelsene for oppdrettere som deltar i deres avlsprogrammer, samt for 

avlslaget eller avlsvirksomheten, 

iv)  som fastsetter rettighetene og forpliktelsene for oppdrettere som er medlemmer, i de tilfellene medlemskap er 

en mulighet, 

2.  ingenting i vedtektene nevnt i nr. 1 bokstav b) hindre de oppdretterne som deltar i avlsprogrammet, fra 

a)  fritt å kunne velge når det gjelder utvelging og avl av sine avlsdyr, 

b)  å få avkommet fra disse avlsdyrene innført i stambøkene eller registrert i avlsregistrene i samsvar med reglene i 

kapittel IV i denne forordning, 

c)  å være eiere av sine avlsdyr.  
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DEL 2 

Krav til godkjenning av avlsprogrammer som gjennomføres av avlslag og avlsvirksomheter nevnt i artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12 

1.  Avlsprogrammet nevnt i artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, skal inneholde følgende: 

a)  Opplysninger om programmets formål, som skal være å bevare rasen, forbedre rasen, linjen eller krysningen, skape en 

ny rase, linje eller krysning, gjenskape en rase eller en kombinasjon av disse. 

b)  Navnet på rasen, dersom det gjelder renrasede avlsdyr, eller navnet på rasen, linjen eller krysningen, dersom det gjelder 

hybridavlsdyr av svin som er omfattet av avlsprogrammet, for å unngå forveksling med lignende avlsdyr av andre raser, 

linjer eller krysninger som er innført eller registrert i andre eksisterende stambøker eller avlsregistre. 

c)  En detaljert beskrivelse av egenskapene hos den rasen som er omfattet av avlsprogrammet, herunder en angivelse av 

rasens vesentlige særtrekk, dersom det gjelder renrasede avlsdyr. 

d)  En detaljert beskrivelse av egenskapene hos den rasen, linjen eller krysningen som er omfattet av avlsprogrammet, 

dersom det gjelder hybridavlsdyr av svin. 

e)  Opplysninger om det geografiske området der det skal gjennomføres, eller der det er tenkt at det skal gjennomføres. 

f)  Opplysninger om systemet for identifisering av avlsdyr som skal sikre at disse dyrene innføres i en stambok eller 

registreres i et avlsregister, bare dersom de identifiseres individuelt og i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifisering og registrering av dyr av de aktuelle artene. 

g)  Opplysninger om systemet for registrering av avstamningen til de renrasede avlsdyrene som er innført i eller er 

registrert og berettiget til å bli innført i stambøker, eller av hybridavlsdyr av svin som er registrert i avlsregistre. 

h)  Avlsprogrammets utvelgings- og avlsmål, herunder en angivelse av de viktigste målene i dette avlsprogrammet, og 

eventuelt nærmere vurderingskriterier knyttet til disse målene for utvelging av avlsdyr. 

i)  Dersom en ny rase skal skapes eller gjenskapes som nevnt i artikkel 19, opplysninger om de nærmere forholdene som 

danner grunnlaget for å skape eller gjenskape den aktuelle rasen. 

j)  Dersom avlsprogrammet krever individgransking eller avlsverdivurdering, 

i)  opplysninger om systemene for å frambringe, registrere, meddele og bruke resultatene av individgransking, 

ii)  opplysninger om systemer for avlsverdivurdering og eventuelt for genomisk vurdering av avlsdyr. 

k)  Dersom det opprettes tilleggsavsnitt, eller dersom hovedavsnittet er inndelt i klasser, reglene for inndelingen av 

stamboken og kriteriene eller framgangsmåtene for registrering av dyr i disse avsnittene eller klassifisering av dem i 

disse klassene. 

l)  Dersom avlslaget eller avlsvirksomheten utkontrakterer spesifikke tekniske oppgaver knyttet til forvaltningen av sitt 

avlsprogram til en tredjepart som nevnt i artikkel 8 nr. 4, opplysninger om disse oppgavene, samt navnet på og 

kontaktopplysningene til den utpekte tredjeparten. 

m)  Dersom avlslaget eller avlsvirksomheten har til hensikt å benytte seg av unntaket i artikkel 31 nr. 1, opplysninger om 

sædstasjonen, sædlageret eller embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som utsteder avlssertifikater, og 

opplysninger om bestemmelsene om utstedelse av disse avlssertifikatene. 

n)  Dersom avlsvirksomheten beslutter å angi opplysninger om resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering, 

om genetiske defekter og genetiske særegenheter i avlssertifikatene utstedt for sine hybridavlsdyr av svin og 

formeringsmateriale fra dem, som nevnt i artikkel 30 nr. 8, opplysninger om denne beslutningen.  
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2.  Avlsprogrammet skal omfatte en tilstrekkelig stor populasjon av avlsdyr og et tilstrekkelig antall oppdrettere innenfor det 

geografiske området der det skal gjennomføres, eller der det er tenkt at det skal gjennomføres. 

DEL 3 

Ytterligere krav til avlslag som oppretter eller fører stambøker for renrasede avlsdyr av hest 

1.  Utover identifikasjonskravene i del 2 nr. 1 bokstav f) skal renrasede avlsdyr av hest føres inn i en stambok bare dersom de 

er identifisert ved hjelp av et bedekningssertifikat, og dersom det kreves av avlsprogrammet, som «føll under moren». 

Som unntak fra første ledd kan en medlemsstat, eller dersom den beslutter det, dens vedkommende myndighet tillate at et 

avlslag fører inn renrasede avlsdyr av hest i den stamboken som føres av dette avlslaget, der disse dyrene identifiseres ved 

hjelp av en annen hensiktsmessig metode som gir minst samme grad av sikkerhet som et bedekningssertifikat, for eksempel 

avstamningskontroll basert på DNA-analyse eller analyse av deres blodtyper, forutsatt at denne tillatelsen er i samsvar med 

prinsippene fastsatt av det avlslaget som fører den opprinnelige stamboken for denne rasen. 

2.  Utover kravene fastsatt i del 2 skal avlsprogrammer som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, 

og som gjennomføres med renrasede avlsdyr av hest, inneholde følgende: 

a)  Dersom det er relevant, vilkårene for å føre inn i hovedavsnittet i stamboken renrasede avlsdyr som tilhører en annen 

rase, en spesifikk hingstelinje eller en hoppefamilie i den andre rasen. 

b)  Dersom avlsprogrammet forbyr eller begrenser bruken av en eller flere reproduksjonsteknikker eller bruken av 

renrasede avlsdyr til en eller flere reproduksjonsteknikker som nevnt i artikkel 21 nr. 2, opplysninger om dette forbudet 

eller denne begrensningen. 

c)  Bestemmelser med hensyn til utstedelse av bedekningssertifikater, bruk av andre hensiktsmessige metoder som nevnt i 

nr. 1 og, dersom det kreves i avlsprogrammet, identifikasjon som «føll under moren». 

3.  Følgende særlige krav skal gjelde for renrasede avlsdyr av hest i tillegg til dem som er fastsatt i del 1 og 2: 

a)  Dersom et avlslag erklærer overfor vedkommende myndighet at den stamboken som det har opprettet, er den 

opprinnelige stamboken for den rasen som er omfattet av dets avlsprogram, skal dette avlslaget 

i)  inneha historiske opplysninger om opprettelsen av denne stamboken og ha gjort prinsippene for dette avls-

programmet offentlig tilgjengelige, 

ii)  godtgjøre at det på tidspunktet for søknaden nevnt i artikkel 4 nr. 1, ikke finnes noe annet kjent avlslag eller 

avlsorgan som er anerkjent i den samme eller en annen medlemsstat eller i en tredjestat, som har opprettet en 

stambok for den samme rasen, og som gjennomfører et avlsprogram med denne rasen basert på prinsippene nevnt i 

punkt i), 

iii)  samarbeide nært med de avlslagene som er nevnt i bokstav b), og på en åpen måte og til rett tid særlig underrette 

disse avlslagene om enhver endring av prinsippene nevnt i punkt i), 

iv)  om nødvendig ha fastsatt ikke-diskriminerende regler når det gjelder sin virksomhet med hensyn til stambøker 

opprettet for den samme rasen av avlsorganer som ikke er oppført på listen i artikkel 34. 

b)  Dersom et avlslag erklærer overfor vedkommende myndighet at den stamboken som det har opprettet, er en 

datterstambok for den rasen som er omfattet av dets avlsprogram, skal dette avlslaget 

i)  innarbeide i sitt eget avlsprogram de prinsippene som er fastsatt av avlslaget nevnt i bokstav a), og som fører den 

opprinnelige stamboken for den samme rasen, 
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ii)  gjøre opplysninger om bruk av prinsippene nevnt i punkt i) og kilden til disse offentlig tilgjengelige, 

iii)  ha fastlagt ordninger for å sikre de nødvendige tilpasningene av reglene fastsatt i sitt avlsprogram, som nevnt i 

artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, til de endringene av disse prinsippene som foretas av det avlslaget som er 

nevnt i bokstav a) i dette nummer, og som fører den opprinnelige stamboken for rasen. 

4.  Følgende unntak skal gjelde for kravene til avlslagenes anerkjennelse av renrasede avlsdyr av hest: 

a)  Som unntak fra del 1 punkt B nr. 1 bokstav b), dersom det for en rase på et av territoriene oppført i vedlegg VI finnes 

flere avlslag som fører stambøker for denne rasen, og dersom deres avlsprogrammer nevnt i artikkel 8 nr. 3 til sammen 

omfatter alle de territoriene som er oppført i vedlegg VI, gjelder følgende for vedtektene nevnt i del 1 punkt B nr. 1 

bokstav b) som er fastsatt av disse avlslagene: 

i)  Vedtektene kan fastsette at renrasede avlsdyr av hest av den aktuelle rasen skal være født på et nærmere angitt 

territorium som er oppført i vedlegg VI, for å kunne innføres i stamboken for denne rasen med henblikk på 

utstedelse av fødselsattest. 

ii)  Vedtektene skal sikre at begrensningen fastsatt i punkt i) ikke får anvendelse på innføring i en stambok av denne 

rasen for reproduksjonsformål. 

b)  Som unntak fra nr. 3 bokstav a) i denne delen, dersom prinsippene i avlsprogrammet er fastsatt utelukkende av en 

internasjonal organisasjon som driver virksomhet på verdensplan, og dersom det verken er et avlslag i en medlemsstat 

eller et avlsorgan i en tredjestat som fører den opprinnelige stamboken for denne rasen, kan vedkommende myndighet i 

en medlemsstat anerkjenne avlslag som fører en datterstambok for denne rasen, forutsatt at de fastsetter de målene og 

kriteriene som er nevnt i del 2 nr. 1 bokstav h), i samsvar med prinsippene fastsatt av denne internasjonale 

organisasjonen, og at disse prinsippene 

i)  gjøres tilgjengelige av dette avlslaget for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 4 nr. 3 med henblikk på 

verifisering, 

ii)  innarbeides i avlsprogrammet til dette avlslaget. 

c)  Som unntak fra nr. 3 bokstav b) i denne delen kan et avlslag som fører en datterstambok, opprette ytterligere klasser 

etter genetiske verdier dersom de renrasede avlsdyrene av hest som er innført i klassene i hovedavsnittet i den 

opprinnelige stamboken for rasen, eller i andre datterstambøker for rasen, kan innføres i tilsvarende klasser i denne 

datterstambokens hovedavsnitt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

INNFØRING I STAMBØKER OG REGISTRERING I AVLSREGISTRE NEVNT I KAPITTEL IV 

DEL 1 

Innføring av renrasede avlsdyr i stambøker og registrering av dyr i tilleggsavsnitt 

KAPITTEL I 

Innføring av renrasede avlsdyr i hovedavsnittet 

1.  Kravene nevnt i artikkel 18 nr. 1 er som følger: 

a)  Dyret skal oppfylle følgende kriterier for avstamning: 

i)  Når det gjelder storfe, svin, sau og geit, skal dyret nedstamme fra foreldre og besteforeldre som er innført i 

hovedavsnittet i en stambok for samme rase. 

ii)  Når det gjelder hest, skal dyret nedstamme fra foreldre som er innført i hovedavsnittet i en stambok for samme rase. 

b)  Dyrets avstamning skal fastlegges i samsvar med reglene angitt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med 

artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

c)  Dyret skal identifiseres i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifisering og registrering av dyr av den 

aktuelle arten og reglene fastsatt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt 

artikkel 12. 

d)  Når det gjelder handel med og innførsel til Unionen av et dyr, og dersom det er bestemt at dette dyret skal innføres eller 

registreres for innføring i stamboken, skal dette dyret ledsages av et avlssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 30. 

e)  Dersom et dyr er framstilt av et formeringsmateriale som selges eller innføres til Unionen, og dersom det er bestemt at 

dette dyret skal innføres eller registreres for innføring i en stambok, skal dette formeringsmaterialet ledsages av et 

avlssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 30. 

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav a) ii) i dette kapittel kan et avlslag som gjennomfører et avlsprogram med renrasede avlsdyr av 

hest, innføre i hovedavsnittet i sin stambok et renraset avlsdyr av hest 

a)  som i tilfelle av krysningsavl, er innført i hovedavsnittet i en stambok for en annen rase, dersom denne andre rasen og 

kriteriene for innføring av dette renrasede avlsdyret er fastsatt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med 

artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, eller 

b)  som i tilfelle av avl på grunnlag av avstamning, tilhører en bestemt hingstelinje eller hoppefamilie av en annen rase, 

dersom disse linjene, familiene og kriteriene for innføring av dette renrasede avlsdyret er fastsatt i det avlsprogrammet 

som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

3.  Utover reglene fastsatt i nr. 1 bokstav c) i dette kapittel skal et avlslag som fører inn i sin stambok et renraset avlsdyr av 

hest, som allerede er innført i en stambok opprettet av et annet avlslag som gjennomfører et avlsprogram som er godkjent i 

samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, føre inn dette renrasede avlsdyret under det identifikasjonsnummeret 

som det har fått tildelt i henhold til forordning (EU) 2016/429, som skal sikre entydighet og kontinuitet i identifiseringen av 

dette dyret og, med mindre et unntak er avtalt mellom de to berørte avlslagene, under samme navn, med angivelse av 

fødselsstatens kode i samsvar med internasjonale avtaler om den aktuelle rasen.  
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KAPITTEL II 

Registrering av dyr i tilleggsavsnitt 

1.  Vilkårene nevnt i artikkel 20 nr. 1 er som følger: 

a)  Dyret skal identifiseres i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifisering og registrering av dyr av den 

aktuelle arten og reglene fastsatt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt 

artikkel 12. 

b)  Dyret skal være vurdert av avlslaget til å være i samsvar med egenskapene hos rasen nevnt i del 2 nr. 1 bokstav c) i 

vedlegg I. 

c)  Dyret skal, dersom det er relevant, minst oppfylle de minstekravene til yteevne som er fastsatt i det avlsprogrammet 

som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, for de egenskapene renrasede avlsdyr som 

innføres i hovedavsnittet, skal prøves for i samsvar med vedlegg III. 

2.  Avlslaget kan anvende ulike krav med hensyn til samsvar med rasens egenskaper nevnt i nr. 1 bokstav b) i dette kapittel 

eller kravene til yteevne nevnt i nr. 1 bokstav c) i dette kapittel, avhengig av om dyret 

a)  tilhører rasen, selv om dyrets opprinnelse er ukjent, eller 

b)  det stammer fra et krysningsprogram nevnt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12. 

KAPITTEL III 

Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittene til hovedavsnittet 

1.  Vilkårene nevnt i artikkel 20 nr. 2 er som følger: 

a)  Når det gjelder storfe, svin, sau og geit, skal hunndyret være avkom av 

i)  en mor og en mormor som er innført i et tilleggsavsnitt i en stambok for samme rase, som fastsatt i artikkel 20 nr. 1, 

ii)  en far og to bestefedre som er innført i hovedavsnittet i en stambok for den samme rasen. 

Den første generasjonen av avkom fra det hunndyret som er nevnt i innledningen i første ledd, og et renraset avlsdyr av 

hankjønn som er innført i hovedavsnittet i stamboken for den samme rasen, skal også anses som et renraset avlsdyr og 

skal innføres eller registreres og er berettiget til å bli innført i hovedavsnittet i denne stamboken. 

b)  Når det gjelder hest, skal dyret oppfylle vilkårene for innføring i hovedavsnittet for hann- og hunndyr som stammer fra 

dyr som er registrert i tilleggsavsnittet som fastlagt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, 

og eventuelt artikkel 12. 

2.  Som unntak fra nr. 1 i dette kapittel og nr. 1 bokstav a) i) i kapittel I kan en medlemsstat, eller dersom den beslutter det, 

dens vedkommende myndighet nevnt i artikkel 4 nr. 3, tillate at et avlslag som gjennomfører et avlsprogram med renrasede 

avlsdyr av en utryddelsestruet rase av storfe, svin, sau eller geit eller en «hardfør» rase av sau, innfører i sin stamboks 

hovedavsnitt et dyr som nedstammer fra foreldre og besteforeldre som er innført eller registrert i hovedavsnittet eller i 

tilleggsavsnittene i en stambok for denne rasen. 

En medlemsstat, eller dersom den beslutter det, dens vedkommende myndighet som tillater at et avlslag benytter seg av 

dette unntaket, skal sikre at 

a)  dette avlslaget har begrunnet behovet for å gjøre bruk av dette unntaket, særlig ved å påvise mangelen på renrasede 

avlsdyr av hankjønn av denne rasen for avlsformål, 
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b)  dette avlslaget har opprettet et eller flere tilleggsavsnitt i sin stambok, 

c)  de reglene som avlslaget benytter for å innføre eller registrere dyr i hovedavsnittet eller i tilleggsavsnittene i denne 

stamboken, er fastsatt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

Medlemsstater som benytter seg av dette unntaket, skal offentliggjøre de rasene som det er gitt et slikt unntak for, i listen 

nevnt i artikkel 7. 

DEL 2 

Registrering av hybridavlsdyr av svin i avlsregistre 

Kravene nevnt i artikkel 23 er som følger: 

a)  Hybridavlsdyr av svin skal nedstamme fra foreldre og besteforeldre som er innført i stambøker eller registrert i avlsregistre. 

b)  Hybridavlsdyret av svin skal identifiseres etter fødselen i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifisering og 

registrering av dyr av svin og reglene fastsatt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12. 

c)  Hybridavlsdyret av svin skal ha en avstamning som er fastlagt i samsvar med reglene i det avlsprogrammet som er godkjent 

i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

d)  Hybridavlsdyret av svin skal, dersom det kreves, ledsages av et avlssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 30. 

 _____  
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VEDLEGG III 

INDIVIDGRANSKING OG AVLSVERDIVURDERING NEVNT I ARTIKKEL 25 

DEL 1 

Generelle krav 

Dersom avlslag eller avlsvirksomheter, eller tredjeparter utpekt av disse avlslagene eller avlsvirksomhetene i samsvar med 

artikkel 27 nr. 1 bokstav b), gjennomfører individgransking eller avlsverdivurdering, skal de fastsette og benytte metoder for 

individgransking eller avlsverdivurdering som skal være vitenskapelig akseptable i henhold til etablerte avlsprinsipper, og ta 

hensyn til, når det foreligger, 

a)  regler og standarder fastsatt av de relevante EU-referansesentrene angitt i artikkel 29 nr. 1, eller 

b)  i mangel av slike regler og standarder, prinsippene fastsatt av ICAR. 

DEL 2 

Krav til individgransking 

1.  Individgransking skal gjennomføres på grunnlag av en eller flere av følgende ordninger for individgransking som er 

opprettet i samsvar med metodene nevnt i del 1: 

a)  Individgransking på teststasjoner av selve avlsdyret eller av avlsdyr på grunnlag av deres avkom, søsken eller 

slektninger i sidegren. 

b)  Individgransking på driftsenheter av selve avlsdyret eller av avlsdyr på grunnlag av deres avkom, søsken, slektninger i 

sidegren og andre slektninger. 

c)  Individgransking ved hjelp av undersøkelsesdata som samles inn på driftsenheter, utsalgssteder, slaktesteder eller av 

andre aktører. 

d)  Individgransking av jevnaldrende grupper avlsdyr (sammenligning av jevnaldrende grupper). 

e)  Alle andre ordninger for individgransking som gjennomføres i samsvar med metodene nevnt i del 1. 

Ordningene for individgransking skal opprettes på en slik måte at det kan foretas en korrekt sammenligning av avlsdyrene. 

Avkom, søsken eller slektninger i sidegren som skal testes på teststasjoner eller på driftsenheten, skal velges ut på en 

upartisk måte og ikke behandles selektivt. Dersom testingen foregår på driftsenhetene, skal de fordeles mellom 

driftsenhetene på en slik måte at det kan foretas en korrekt sammenligning av de avlsdyrene som testes. 

Avlslag og avlsvirksomheter som gjennomfører disse ordningene for individgransking på teststasjoner, skal fastsette i en 

testprotokoll, i samsvar med metodene nevnt i del 1, vilkårene for anerkjennelse av avlsdyr, opplysninger om identiteten til 

og relevante tidligere testresultater for deltakende dyr, egenskapene som skal registreres, testmetodene som er benyttet, og 

alle andre relevante opplysninger. 

2.  Avlslag og avlsvirksomheter skal i sine avlsprogrammer som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt 

artikkel 12, definere de egenskapene som skal registreres i forbindelse med utvelgingsmålene fastsatt i disse avls-

programmene. 

3.  Dersom melkeproduksjonsegenskaper skal registreres, skal det registreres data om melkeproduksjon, melkens 

sammensetning og andre relevante egenskaper som fastsatt i metodene nevnt i del 1. Ytterligere data kan registreres om 

andre melkeegenskaper eller melkekvalitetsegenskaper. 

4.  Dersom kjøttproduksjonsegenskaper skal registreres, skal det registreres data om kjøttproduksjonsegenskaper og andre 

relevante egenskaper som fastsatt i metodene nevnt i del 1. Ytterligere data kan registreres om andre kjøttegenskaper eller 

kjøttkvalitetsegenskaper.  
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5.  Dersom andre egenskaper enn dem som er nevnt i nr. 3 og 4 i denne del skal registreres, skal disse egenskapene registreres i 

samsvar med metodene nevnt i del 1. De kan omfatte særlige arts- og rasespesifikke egenskaper som for eksempel kropps-

bygning, fruktbarhet, evne til lett nedkomst, helseegenskaper, avkommets levedyktighet, levetid, fiberkvalitet, fôrutnytting, 

lynne, bærekraftegenskaper og alle andre relevante egenskaper i forbindelse med utvelgingsmålene i det avlsprogrammet 

som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

6.  Data som samles inn om egenskapene nevnt i nr. 3, 4 og 5, skal inngå i avlsverdivurderingen bare dersom disse dataene er 

frambrakt på grunnlag av et registreringssystem angitt i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, 

og eventuelt artikkel 12. 

7.  For hver registrert egenskap nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal opplysninger om hvilke ordninger for individgransking som brukes, 

hvilken testprotokoll som brukes og, dersom det er relevant, hvilken metode for å validere testresultatene som brukes, 

presiseres i det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

8.  Dersom det gjennomføres avlsverdivurdering av de egenskapene som er nevnt i nr. 3, 4 og 5, skal registreringen av disse 

egenskapene sikre at det etter testingen kan anslås pålitelige avlsverdier for disse egenskapene. 

9.  Undersøkelsesdata som nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne del, skal registreres og inngå i avlsverdivurderingen bare dersom 

disse dataene er blitt validert i samsvar med metodene nevnt i del 1. 

DEL 3 

Krav til avlsverdivurdering 

1.  Avlsverdivurderingen av avlsdyr skal omfatte relevante produksjons- og ikke-produksjonsegenskaper nevnt i del 2 i 

forbindelse med utvelgingsmålene i de avlsprogrammene som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt 

artikkel 12. 

2.  Avlsverdivurderingen skal omfatte bare egenskaper nevnt i del 2 som det er gjennomført registrering av, i samsvar med det 

avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12. 

3.  Avlsverdier av avlsdyr skal beregnes i samsvar med metodene nevnt i del 1 på grunnlag av 

a)  data som er samlet inn om avlsdyr gjennom individgransking, som nevnt i del 2, 

b)  genomiske opplysninger som er samlet inn om avlsdyr, 

c)  data som er frambrakt ved en annen metode, i samsvar med metodene som nevnt i del 1, eller 

d)  en kombinasjon av opplysninger og data nevnt i bokstav a), b) og c). 

4.  De statistiske metodene som brukes til avlsverdivurdering, skal være i samsvar med metodene nevnt i del 1. Disse 

statistiske metodene skal sikre en avlsverdivurdering som ikke er påvirket av de viktigste miljøfaktorene og strukturen i 

opplysningene, og som tar hensyn til alle tilgjengelige opplysninger om avlsdyret, dets avkom, søsken, slektninger i 

sidegren og andre slektninger avhengig av ordningen for individgranskingen. 

5.  Påliteligheten til de anslåtte avlsverdiene skal beregnes i samsvar med metodene nevnt i del 1. Når de estimerte 

avlsverdiene for avlsdyrene offentliggjøres, skal påliteligheten til disse offentliggjorte avlsverdiene og vurderingsdatoen 

angis. 

6.  Renrasede avlsdyr av hankjønn av storfe der sæden er beregnet på å brukes til kunstig sædoverføring, skal underlegges 

avlsverdivurdering. Denne avlsverdivurderingen skal gjennomføres på de viktigste produksjonsegenskapene knyttet til 

avlsprogrammet etter metodene nevnt i del 1, og kan gjennomføres på andre relevante produksjons- og ikke-

produksjonsegenskaper etter metodene nevnt i del 1. Dersom det for disse egenskapene gjennomføres en 

avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av hankjønn av storfe, der sæden er beregnet på å brukes til kunstig sædoverføring, 

skal avlsverdiene for disse egenskapene offentliggjøres, med unntak av dem som gjelder for dyr nevnt i artikkel 21 nr. 1 

bokstav g) (okser uten testresultat). 
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7.  For renrasede avlsdyr av hankjønn av storfe, der sæden er beregnet på å brukes til kunstig sædoverføring, skal 

minstekravene til pålitelighet for avlsverdiene være minst følgende: 

a)  Når det gjelder okser som tilhører melkerasene (herunder kombinasjonsrasene), 0,5 for de mest vesentlige 

melkeproduksjonsegenskapene eller de mest vesentlige sammensatte indeksene, der beregnede avlsverdier for flere 

ulike individuelle egenskaper er lagt sammen. 

b)  Når det gjelder okser som tilhører kjøttferasene (herunder kombinasjonsrasene), 0,3 for de mest vesentlige 

kjøttproduksjonsegenskapene eller de mest vesentlige sammensatte indeksene, der beregnede avlsverdier for flere ulike 

individuelle egenskaper er lagt sammen. 

8.  Minstekravene til pålitelighet nevnt i nr. 7 skal ikke gjelde for renrasede avlsdyr av hankjønn av storfe som 

a)  brukes til testing med de mengdebegrensningene som er nødvendige for at et avlslag skal kunne gjennomføre slik 

testing som nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav g) (okser uten testresultat), eller 

b)  deltar i et avlsprogram som krever individgransking og avlsverdivurdering, og som har som formål å bevare rasen eller 

det genetiske mangfoldet hos rasen. 

9.  Genomisk vurderte renrasede avlsdyr av hankjønn av storfe skal anses som egnede for kunstig sædoverføring dersom den 

genomiske vurderingen av dem er 

a)  validert i samsvar med metodene nevnt i del 1 for hver egenskap som er genomisk vurdert, 

b)  regelmessig validert på nytt for hver av disse egenskapene, og når som helst når det skjer store endringer i den 

genomiske vurderingen, avlsverdivurderingen eller referansepopulasjonen. 

10.  Avlslaget eller avlsvirksomheten, eller på anmodning fra dette avlslaget eller denne avlsvirksomheten, den tredjeparten 

som er utpekt av det aktuelle avlslaget eller den aktuelle avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), skal 

gjøre opplysninger om genetiske defekter og genetiske særegenheter hos avlsdyr knyttet til avlsprogrammet, offentlig 

tilgjengelige. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

EU-REFERANSESENTRE NEVNT I ARTIKKEL 29 

1.  Krav nevnt i artikkel 29 nr. 4 bokstav a) 

EU-referansesentre utpekt i samsvar med artikkel 29 skal 

a)  ha tilstrekkelig kvalifisert personale 

i)  som har fått den nødvendige opplæringen 

— i individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr, når disse sentrene er utpekt i samsvar med 

artikkel 29 nr. 1, 

— i bevaring av raser som er truet av utryddelse, når disse sentrene er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 2, 

ii)  som er blitt opplært til å respektere at visse emner, resultater eller meldinger er av fortrolig karakter, og 

iii)  som har tilstrekkelig kunnskap om forskning på nasjonalt og internasjonalt plan, samt på unionsplan, 

b)  inneha eller ha tilgang til infrastruktur, utstyr og produkter som er nødvendige for å gjennomføre de oppgavene 

i)  som er nevnt i nr. 2, når disse sentrene er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 1, og 

ii)  som er nevnt i nr. 3, når disse sentrene er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 2. 

2.  Oppgaver nevnt i artikkel 29 nr. 4 bokstav b) i) for EU-referansesentre som er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 1 

EU-referansesentre utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 1 skal 

a)  samarbeide med avlslag og tredjeparter utpekt av avlslag i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b) for å lette en 

ensartet bruk av metoder for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr, som nevnt i artikkel 25, 

b)  underrette avlslag, tredjeparter utpekt av disse avlslagene i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b) eller vedkommende 

myndigheter om metoder for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr, 

c)  regelmessig gjennomgå resultatene av individgransking og avlsverdivurderinger som gjennomføres av avlslagene eller 

tredjeparter utpekt av disse avlslagene i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), og de opplysningene som disse er 

basert på, 

d)  sammenligne metoder for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr, 

e)  på anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat 

i)  yte bistand i forbindelse med harmoniseringen av metoder for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede 

avlsdyr, 

ii)  anbefale beregningsmetoder som skal brukes til individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr, 

iii)  opprette en plattform for sammenligning av resultatene av de metodene for individgransking og avlsverdivurdering 

av renrasede avlsdyr som brukes i medlemsstatene, særlig ved å 

— utvikle kontrollprotokoller for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr gjennomført i 

medlemsstatene for å forbedre resultatenes sammenlignbarhet og avlsprogrammenes effektivitet, 
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— gjennomføre en internasjonal vurdering av husdyr på grunnlag av de kombinerte resultatene av individ-

gransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr gjennomført i medlemsstatene og tredjestater, 

— formidle resultatene av disse internasjonale vurderingene, 

— offentliggjøre omregningsformler og tilhørende opplysninger som formlene bygger på, 

f)  framlegge data om avlsverdivurderingen av renrasede avlsdyr og gi opplæring for å støtte avlslag eller tredjeparter som 

er utpekt av disse avlslagene i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), og som deltar i internasjonale sammenligninger 

av resultatet av avlsverdivurderinger, 

g)  gjøre det lettere å løse nye problemer i medlemsstatene i forbindelse med avlsverdivurderingen av renrasede avlsdyr, 

h)  samarbeide med internasjonalt anerkjente organisasjoner innenfor rammen av sine oppgaver, 

i)  på anmodning fra Kommisjonen bistå Den faste komité for avlsspørsmål med teknisk sakkunnskap. 

3.  Oppgaver nevnt i artikkel 29 nr. 4 bokstav b) ii) for EU-referansesentre som er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 2 

EU-referansesentre utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 2 skal 

a)  samarbeide med avlslag, tredjeparter utpekt av avlslag i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), vedkommende 

myndigheter og andre myndigheter i medlemsstatene for å gjøre det lettere å bevare raser som er truet av utryddelse, 

eller bevare det genetiske mangfoldet som finnes innenfor disse rasene, 

b)  underrette avlslag, tredjeparter utpekt av disse avlslagene i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), vedkommende 

myndigheter eller andre myndigheter om metoder brukt for å bevare raser som er truet av utryddelse, og for å bevare det 

genetiske mangfoldet som finnes innenfor disse rasene, 

c)  på anmodning fra Kommisjonen 

i)  utvikle eller harmonisere de metodene som brukes ved in situ- og ex situ-bevaring av raser som er truet av 

utryddelse, eller bevaring av det genetiske mangfoldet som finnes innenfor disse rasene, eller yte bistand i 

forbindelse med en slik utvikling eller harmonisering, 

ii)  utvikle metoder som brukes til å karakterisere statusen til raser som er truet av utryddelse, med hensyn til deres 

genetiske mangfold eller fare for å forsvinne fra landbruket, eller yte bistand i forbindelse med en slik utvikling, 

iii)  oppmuntre til utveksling mellom medlemsstatene om opplysninger om bevaring av raser som er truet av utryddelse, 

eller bevaring av det genetiske mangfoldet som finnes innenfor disse rasene, 

iv)  tilby opplæring for å støtte avlslag eller tredjeparter utpekt av disse avlslagene i samsvar med artikkel 27 nr. 1 

bokstav b), vedkommende myndigheter og andre myndigheter i bevaring av raser som er truet av utryddelse, og 

bevaring av det genetiske mangfoldet som finnes innenfor disse rasene, 

v)  samarbeide med europeiske og internasjonalt anerkjente organisasjoner innenfor rammen av sine oppgaver, 

vi)  innenfor rammen av sine oppgaver bistå Den faste komité for avlsspørsmål med teknisk sakkunnskap. 

 _____  
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VEDLEGG V 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I AVLSSERTIFIKATENE NEVNT I KAPITTEL VII 

DEL 1 

Generelle krav 

Overskriften på avlssertifikatet skal 

a)  angi om dyret er et renraset avlsdyr eller et hybridavlsdyr av svin, eller om formeringsmaterialet stammer fra renrasede 

avlsdyr eller hybridavlsdyr av svin, 

b)  inneholde en henvisning til taksonomiske arter, 

c)  angi om forsendelsen er beregnet på handel eller innførsel til Unionen, 

d)  inneholde en henvisning til denne forordning. 

DEL 2 

Avlssertifikater for renrasede avlsdyr og formeringsmateriale fra dem 

KAPITTEL I 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for renrasede avlsdyr 

1.  Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for renrasede avlsdyr skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Navnet på utstedende avlslag eller dersom det gjelder innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, navnet på utstedende 

avlsorgan og eventuelt en henvisning til nettstedet til dette avlslaget eller avlsorganet. 

b)  Stambokens navn. 

c)  Dersom det er relevant, den klassen i hovedavsnittet der det renrasede avlsdyret er innført. 

d)  Navnet på rasen til det renrasede avlsdyret. 

e)  Kjønnet til det renrasede avlsdyret. 

f)  Nummeret som det renrasede avlsdyret er innført med i stamboken («stamboknummer»). 

g)  Systemet for identifisering og det individuelle identifikasjonsnummeret som det renrasede avlsdyret er tildelt i henhold 

til 

i)  Unionens dyrehelseregelverk for identifisering og registrering av dyr av den berørte arten, 

ii)  reglene for det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, dersom 

det ikke finnes noe dyrehelseregelverk i Unionen for identifisering og registrering av dyr som har krav på et 

individuelt identifikasjonsnummer, eller 

iii)  lovgivningen i tredjestaten, når det gjelder innførsel til Unionen av det renrasede avlsdyret. 

h)  Dersom det kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 1 og 2, den metoden som er benyttet for å kontrollere identiteten til 

renrasede avlsdyr som brukes til oppsamling av sæd, oocytter og embryoer, og resultatene av kontrollen av denne 

identiteten. 

i)  Det renrasede avlsdyrets fødselsdato og fødselsstat. 

j)  Oppdretterens navn, adresse og eventuelt e-postadresse (fødestedet til det renrasede avlsdyret). 
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k)  Eierens navn og adresse og eventuelt e-postadresse. 

l)  Avstamning: 

Far 

Stamboknummer og avsnitt 

Farfar 

Stamboknummer og avsnitt 

 Farmor 

Stamboknummer og avsnitt 

Mor 

Stamboknummer og avsnitt 

Morfar 

Stamboknummer og avsnitt 

 Mormor 

Stamboknummer og avsnitt 

m)  Tilgjengelige resultater av individgransking og oppdaterte resultater av avlsverdivurderingen, herunder datoen for denne 

vurderingen og genetiske defekter og genetiske særegenheter i forbindelse med avlsprogrammet, og som påvirker det 

renrasede avlsdyret selv. 

n)  For drektige hunndyr, datoen for sædoverføring eller bedekning og identiteten på det hanndyret som er brukt til 

befruktningen, som kan angis i et eget dokument. 

o)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av det utstedende avlslaget, eller dersom det gjelder innførsel av et renraset avlsdyr til 

Unionen, av det utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for dette avlslaget eller avlsorganet, 

eller en representant for en vedkommende myndighet, som nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b). 

2.  Dersom avlssertifikater utstedes for en gruppe renrasede avlsdyr av svin, kan opplysningene nevnt i nr. 1 i dette kapittel 

angis i ett enkelt avlssertifikat, forutsatt at disse renrasede avlsdyrene har den samme alderen og den samme genetiske 

moren og faren. 

KAPITTEL II 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for sæd fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for sæd fra renrasede avlsdyr skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Alle opplysningene nevnt i kapittel I i denne del om det renrasede avlsdyret som sæden stammer fra. 

b)  Opplysninger som gjør det mulig å identifisere sæden, antall doser som skal sendes, oppsamlingssted og -dato for sæden, 

sædstasjonens eller sædlagerets navn, adresse og godkjenningsnummer, samt mottakerens navn og adresse. 

c)  For sæd som er beregnet på testing av renrasede avlsdyr som ikke har gjennomgått individgransking eller avls-

verdivurdering, antall doser av denne sæden som skal være i samsvar med de mengdebegrensningene som er nevnt i 

artikkel 21 nr. 1 bokstav g), navn og adresse på avlslaget, eller på den tredjeparten som er utpekt av dette avlslaget i 

samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), og som har ansvaret for å gjennomføre denne testingen i samsvar med artikkel 25. 

d)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av det utstedende avlslaget, eller dersom det gjelder innførsel av sæd til Unionen, av det 

utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for dette avlslaget eller dette avlsorganet eller en aktør 

som nevnt i artikkel 31 nr. 1 eller artikkel 33 nr. 1, eller en representant for en vedkommende myndighet, som nevnt i 

artikkel 30 nr. 2 bokstav b). 
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KAPITTEL III 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for oocytter fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for oocytter fra renrasede avlsdyr skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Alle opplysningene nevnt i kapittel I i denne del om det donorhunndyret som oocyttene stammer fra. 

b)  Opplysninger som gjør det mulig å identifisere oocyttene, antall strå, oppsamlingssted og -dato for oocyttene, embryo-

oppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppens navn, adresse og godkjenningsnummer, samt mottakerens navn og adresse. 

c)  Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå, en tydelig angivelse av antall oocytter som er oppsamlet fra samme renrasede 

avlsdyr. 

d)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av det utstedende avlslaget, eller dersom det gjelder innførsel av oocytter til Unionen, av det 

utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for dette avlslaget eller avlsorganet eller en aktør som 

nevnt i artikkel 31 nr. 1 eller artikkel 33 nr. 1, eller en representant for en vedkommende myndighet, som nevnt i artikkel 30 

nr. 2 bokstav b). 

KAPITTEL IV 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for embryoer fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for embryoer fra renrasede avlsdyr skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Alle opplysningene nevnt i kapittel I i denne del om donorhunndyret og det hanndyret som er brukt til befruktningen. 

b)  Opplysninger som gjør det mulig å identifisere embryoene, antall strå, oppsamlingssted og -dato for embryoene, 

embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppens navn, adresse og godkjenningsnummer, samt mottakerens navn og 

adresse. 

c)  Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå, en tydelig angivelse av antall embryoer som har samme foreldre. 

d)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av det utstedende avlslaget, eller dersom det gjelder innførsel av embryoer til Unionen, av det 

utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for dette avlslaget eller avlsorganet eller en aktør som 

nevnt i artikkel 31 nr. 1 eller artikkel 33 nr. 1, eller en representant for en vedkommende myndighet, som nevnt i artikkel 30 

nr. 2 bokstav b). 

DEL 3 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem 

KAPITTEL I 

Avlssertifikater for hybridavlsdyr av svin 

1.  Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for hybridavlsdyr av svin skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Navnet på utstedende avlsvirksomhet eller dersom det gjelder innførsel til Unionen av hybridavlsdyr av svin, navnet på 

avlsorganet og eventuelt en henvisning til nettstedet til denne avlsvirksomheten eller dette avlsorganet. 

b)  Avlsregisterets navn. 

c)  Navnet på rasen, linjen eller krysningen for hybridavlsdyret av svin og dets foreldre og besteforeldre. 

d)  Kjønnet til hybridavlsdyret av svin. 
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e)  Nummeret som hybridavlsdyret av svin er registrert med i avlsregisteret («avlsregisternummer»). 

f)  Systemet for identifisering og det individuelle identifikasjonsnummeret som hybridavlsdyret av svin er tildelt i  

henhold til 

i)  Unionens dyrehelseregelverk for identifisering og registrering av svin, 

ii)  reglene for det avlsprogrammet som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, dersom det 

ikke finnes noe dyrehelseregelverk i Unionen for identifisering og registrering av dyr som har krav på et individuelt 

identifikasjonsnummer, eller 

iii)  lovgivningen i tredjestaten, når det gjelder innførsel til Unionen av hybridavlsdyret av svin. 

g)  Dersom det kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2, den metoden som er benyttet for å kontrollere identiteten til 

hybridavlsdyret av svin, og resultatene av kontrollen av denne identiteten. 

h)  Fødselsdatoen og fødselsstaten til hybridavlsdyret av svin. 

i)  Oppdretterens navn, adresse og eventuelt e-postadresse (fødestedet til hybridavlsdyret av svin). 

j)  Eierens navn og adresse og eventuelt e-postadresse. 

k)  Avstamning: 

Far 

Avlsregisternummer 

Rase, linje eller krysning 

Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase, linje eller krysning 

Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase, linje eller krysning 

Mor 

Avlsregisternummer 

Rase, linje eller krysning 

Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase, linje eller krysning 

Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase, linje eller krysning 

l)  Dersom det kreves i avlsprogrammet, resultater av individgransking eller oppdaterte resultater av avlsverdivurderingen 

eller begge, herunder datoen for denne vurderingen og genetiske defekter og genetiske særegenheter i forbindelse med 

avlsprogrammet, og som påvirker hybridavlsdyret av svin selv, eller i det omfanget det er kjent, dets avkom. 

m)  For drektige hunndyr, opplysninger om datoen for sædoverføring eller bedekning samt identiteten på det hanndyret som 

er brukt til befruktningen, som kan angis i et eget dokument. 

n)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av den utstedende avlsvirksomheten, eller dersom det gjelder innførsel av et hybridavlsdyr 

av svin til Unionen, av det utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for denne avlsvirk-

somheten eller dette avlsorganet, eller en representant for en vedkommende myndighet, som nevnt i artikkel 30 nr. 2 

bokstav b). 

2.  Dersom avlssertifikater utstedes for en gruppe hybridavlsdyr av svin, kan opplysningene nevnt i nr. 1 i dette kapittel angis i 

ett enkelt avlssertifikat, forutsatt at disse hybridavlsdyrene av svin har den samme alderen og den samme genetiske moren 

og faren. 
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KAPITTEL II 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for sæd fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for sæd fra hybridavlsdyr av svin skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Alle opplysningene nevnt i kapittel I i denne del om det hybridavlsdyret av svin som sæden kommer fra. 

b)  Opplysninger som gjør det mulig å identifisere sæden, antall doser, oppsamlingsdato for sæden, sædstasjonens eller 

sædlagerets navn, adresse og godkjenningsnummer, samt mottakerens navn og adresse. 

c)  For sæd som er beregnet på individgransking eller avlsverdivurdering av hybridavlsdyr av svin, som ikke har gjennomgått 

en slik individgransking eller avlsverdivurdering, antall doser av denne sæden som skal være i samsvar med de 

mengdebegrensningene som er nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav d), navn og adresse på avlsvirksomheten, eller på den 

tredjeparten som er utpekt av denne avlsvirksomheten i samsvar med artikkel 27 nr. 1 bokstav b), og som har ansvaret for å 

gjennomføre denne testingen i samsvar med artikkel 25. 

d)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av den utstedende avlsvirksomheten, eller dersom det gjelder innførsel av sæd til Unionen, av 

det utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for denne avlsvirksomheten eller dette avlsorganet 

eller en aktør som nevnt i artikkel 31 nr. 1 eller artikkel 33 nr. 1, eller en representant for en vedkommende myndighet, som 

nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b). 

KAPITTEL III 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for oocytter fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for oocytter fra hybridavlsdyr av svin skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Alle opplysningene nevnt i kapittel I i denne del om det donorhunndyret som oocyttene stammer fra. 

b)  Opplysninger som gjør det mulig å identifisere oocyttene, antall strå, oppsamlingsdato for oocyttene, embryooppsamlings- 

eller embryoproduksjonsgruppens navn, adresse og godkjenningsnummer, samt mottakerens navn og adresse. 

c)  Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå, en tydelig angivelse av antall oocytter som er oppsamlet fra samme 

hybridavlsdyr av svin. 

d)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av den utstedende avlsvirksomheten, eller dersom det gjelder innførsel av oocytter til Unionen, 

av det utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for denne avlsvirksomheten eller dette avlsorganet 

eller en aktør som nevnt i artikkel 31 nr. 1 eller artikkel 33 nr. 1, eller en representant for en vedkommende myndighet, som 

nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b). 

KAPITTEL IV 

Avlssertifikater nevnt i artikkel 30 for embryoer fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikatene nevnt i artikkel 30 for embryoer fra hybridavlsdyr av svin skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Alle opplysningene nevnt i kapittel I i denne del om donorhunndyret og det hanndyret som er brukt til befruktningen. 

b)  Opplysninger som gjør det mulig å identifisere embryoene, antall strå, oppsamlingssted og -dato for embryoene, 

embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppens navn, adresse og godkjenningsnummer, samt mottakerens navn og 

adresse. 
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c)  Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå, en tydelig angivelse av antall embryoer som har samme foreldre. 

d)  Avlssertifikatets utstedelsesdato og -sted samt navn, stilling og underskrift for den personen som har fått fullmakt til å 

underskrive dette sertifikatet av den utstedende avlsvirksomheten, eller dersom det gjelder innførsel av embryoer til 

Unionen, av det utstedende avlsorganet; denne personen skal være en representant for denne avlsvirksomheten eller dette 

avlsorganet eller en aktør som nevnt i artikkel 31 nr. 1 eller artikkel 33 nr. 1, eller en representant for en vedkommende 

myndighet, som nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b). 

 _____  



Nr. 57/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

VEDLEGG VI 

TERRITORIER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 21 

1) Kongeriket Belgias territorium 

2) Republikken Bulgarias territorium 

3) Den tsjekkiske republikks territorium 

4) Kongeriket Danmarks territorium med unntak av Færøyene og Grønland 

5) Forbundsrepublikken Tysklands territorium 

6) Republikken Estlands territorium 

7) Irlands territorium 

8) Republikken Hellas' territorium 

9) Kongeriket Spanias territorium med unntak av Ceuta og Melilla 

10) Republikken Frankrikes territorium 

11) Republikken Kroatias territorium 

12) Republikken Italias territorium 

13) Republikken Kypros’ territorium 

14) Republikken Latvias territorium 

15) Republikken Litauens territorium 

16) Storhertugdømmet Luxembourgs territorium 

17) Ungarns territorium 

18) Republikken Maltas territorium 

19) Kongeriket Nederlands europeiske territorium 

20) Republikken Østerrikes territorium 

21) Republikken Polens territorium 

22) Republikken Portugals territorium 

23) Romanias territorium 

24) Republikken Slovenias territorium 

25) Den slovakiske republikks territorium 

26) Republikken Finlands territorium 

27) Kongeriket Sveriges territorium 

28) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands territorium 

 _____  
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VEDLEGG VII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Rådsdirektiv 2009/157/EF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 2 nr. 9 og 12 

Artikkel 2 bokstav a), b) og e) Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 2 bokstav c) Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 2 bokstav d) Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 3 Artikkel 18 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 7 nr. 5 

Artikkel 5 Artikkel 30 nr. 1, artikkel 30 nr. 4 første ledd, artikkel 30 nr. 6 

og vedlegg II del 1 kapittel I nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 6 bokstav a) Artikkel 26 nr. 1 og vedlegg III 

Artikkel 6 bokstav b) Del 1 i vedlegg I 

Artikkel 6 bokstav c) Del 2 i vedlegg I 

Artikkel 6 bokstav d) Del 1 i vedlegg II 

Artikkel 6 bokstav e) Artikkel 30 nr. 9 og 10 og vedlegg V 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 62 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 62 nr. 2 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

 

Rådsdirektiv 87/328/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 21 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 12 og 13 

Artikkel 2 nr. 3 — 

Artikkel 3 Artikkel 22 nr. 1 og 3 
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Rådsdirektiv 87/328/EØF Denne forordning 

Artikkel 4 Artikkel 21 nr. 5 

Artikkel 5 Artikkel 29 nr. 1 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

 

Rådsvedtak 96/463/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 29 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 29 nr. 4 bokstav a) og bokstav b) i) 

Artikkel 2 — 

Vedlegg II Vedlegg IV nr. 1 og 2 

 

Rådsdirektiv 88/661/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 2 nr. 9, 10, 12 og 17 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 3 og artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 2 — 

Artikkel 3 Artikkel 21 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 18 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 64 nr. 7 

Artikkel 4a første ledd Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 4a annet ledd Artikkel 7 nr. 5 

Artikkel 5 Artikkel 30 nr. 1, artikkel 30 nr. 4 første ledd, artikkel 30 nr. 6 

og vedlegg II del 1 kapittel I nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 30 nr. 9 og 10, vedlegg I del 1 og 2, vedlegg II del 1, 

vedlegg III og V 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 3 og artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 7a Artikkel 7 nr. 1 og 5 

Artikkel 8 Artikkel 25 nr. 2 
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Rådsdirektiv 88/661/EØF Denne forordning 

Artikkel 9 Artikkel 30 nr. 1, artikkel 30 nr. 4 første ledd, artikkel 30 nr. 6 

og vedlegg II del 2 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 30 nr. 9 og 10, vedlegg I del 1 og 2, vedlegg II del 2, 

vedlegg III og V 

Artikkel 10 nr. 2 — 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 62 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 62 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 62 nr. 2 

Artikkel 12 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

 

Rådsdirektiv 90/118/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 21 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 12 og 13 og artikkel 28 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 14 og artikkel 28 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 21 nr. 5 

Artikkel 4 Artikkel 62 nr. 1 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 — 

 

Rådsdirektiv 90/119/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 24 nr. 1 og artikkel 25 

Artikkel 2 Artikkel 24 nr. 3 

Artikkel 3 — 

Artikkel 4 — 

 

Rådsdirektiv 89/361/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3 
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Rådsdirektiv 89/361/EØF Denne forordning 

Artikkel 2 Artikkel 2 nr. 9 og 12 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 3 og artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 4 Vedlegg I del 1 og 2, vedlegg II del 1, vedlegg III 

Artikkel 5 Artikkel 7 nr. 1 og 5 

Artikkel 6 Artikkel 30 nr. 1, artikkel 30 nr. 4 første ledd, artikkel 30 nr. 6 

og vedlegg II del 1 kapittel I nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 7 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 8 Artikkel 62 nr. 1 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

 

Rådsdirektiv 90/427/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 nr. 9 og 12 

Artikkel 3 første ledd Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 3 annet ledd Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Vedlegg I del 1 og 3 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) Vedlegg II del 1 kapittel I nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 3, artikkel 19 nr. 4, artikkel 33, artikkel 34 nr. 1 

bokstav c), artikkel 30 nr. 9 og 10, artikkel 32, vedlegg I, 

vedlegg II del 1 og vedlegg V 

Artikkel 5 Artikkel 7 nr. 1 og 5 

Artikkel 6 Vedlegg II del 1 kapittel I nr. 3 

Artikkel 7 Vedlegg II del 1 og vedlegg III del 1 

Artikkel 8 nr. 1 Vedlegg II del 1 kapittel I nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 30 nr. 1, artikkel 30 nr. 4 første ledd, artikkel 30 nr. 6, 

artikkel 32 og vedlegg II del 1 kapittel I nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 9 Artikkel 1 nr. 3 
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Rådsdirektiv 90/427/EØF Denne forordning 

Artikkel 10 Artikkel 62 nr. 1 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Vedlegg — 

 

Rådsdirektiv 91/174/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3, artikkel 35 nr. 1 og artikkel 45 nr. 1 

Artikkel 3 — 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

 

Rådsdirektiv 94/28/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 — 

Artikkel 1 nr. 3 — 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 3 nr. 1 og artikkel 36 nr. 2 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 Artikkel 34 

Artikkel 4 Artikkel 36 nr. 1 bokstav a), c) og d) og artikkel 37 nr. 1 

bokstav a) 

Artikkel 5 Artikkel 36 nr. 1 bokstav b) og d) 

Artikkel 6 Artikkel 36 nr. 1 bokstav b) og d) 

Artikkel 7 Artikkel 36 nr. 1 bokstav b) og d) 

Artikkel 8 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 1 og 2 Artikkel 37 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 
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Rådsdirektiv 94/28/EF Denne forordning 

Artikkel 9 nr. 3 — 

Artikkel 10 Artikkel 57 og 60 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 62 nr. 1 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/716 

av 10. april 2017 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til 

standardskjemaene som skal brukes til opplysninger som skal inngå i listene over anerkjente avlslag og 

avlsvirksomheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og 

formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om 

oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 er det fastsatt at medlemsstatene skal utarbeide og oppdatere en liste over 

avlslag og avlsvirksomheter som deres vedkommende myndigheter har anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i nevnte 

forordning, og som gjennomfører minst ett avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i forordningen. I 

forordning (EU) 2016/1012 er det dessuten fastsatt at medlemsstatene skal gjøre denne listen offentlig tilgjengelig. 

2) I artikkel 7 nr. 2 og artikkel 19 nr. 5 samt i del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012 angis hvilke 

opplysninger som skal føres opp på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter. 

3) I henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012 fastsettes det dessuten at medlemsstatene også skal føre opp på 

listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter enhver vedkommende myndighet som gjennomfører et avlsprogram i 

samsvar med artikkel 38 i nevnte forordning. 

4) Det er derfor nødvendig å fastsette standardskjemaer som medlemsstatene skal bruke til listeføring av avlslag for 

renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest og av avlsvirksomheter for hybridavlsdyr av svin, som er godkjent av 

deres vedkommende myndigheter i samsvar med forordning (EU) 2016/1012. 

5) Idet det tas hensyn til medlemsstatenes rolle ved anerkjennelse av en rase som en utryddelsestruet rase i samsvar med 

definisjonen i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012, er det nødvendig å innlemme disse opplysningene i listene 

over anerkjente avlslag som er fastsatt i nevnte forordning. 

6) For å forenkle handel med avlsdyr og de offentlige kontrollene som utføres av vedkommende myndigheter, er det også 

nødvendig å angi på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 2016/1012, 

datoene for når anerkjennelse ble gitt eller tilbakekalt, idet det tas hensyn til bestemmelsene i artikkel 64 nr. 4 i nevnte 

forordning, eller for når godkjenningen av et avlsprogram ble gitt, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 26.4.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66. 

2018/EØS/57/02 
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7) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2018 i samsvar med anvendelsesdatoen fastsatt i forordning (EU) 

2016/1012. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningene som skal inngå i listene over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 

2016/1012, skal framlegges i samsvar med standardskjemaene angitt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 10. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I. Avlslag som fører stambøker for renrasede avlsdyr 

a) Renrasede avlsdyr av storfe 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av storfe, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, tilbakekalling og 

tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende 

myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er omfattet 

av godkjent avlsprogram 

— Nettsted med informasjon om 

avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert godkjent 

avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av anerkjennelse 

som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av godkjenning av avls-

program(4) 

— Datoen som godkjenningen av avls-

programmet er tidsbegrenset til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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b) Renrasede avlsdyr av svin 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter 

som gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av svin, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er 

omfattet av godkjent avls-

program 

— Nettsted med informasjon 

om avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert godkjent 

avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig opp-

heving eller tilbakekalling av 

godkjenning av avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegren-

set til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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c) Renrasede avlsdyr av sau 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av sau, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er omfattet 

av godkjent avlsprogram 

— Nettsted med informasjon om 

avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert godkjent avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig oppheving 

eller tilbakekalling av god-

kjenning av avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegren-

set til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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d) Renrasede avlsdyr av geit 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av geit, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er omfattet 

av godkjent avlsprogram 

— Nettsted med informasjon om 

avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for hvert 

godkjent avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig oppheving 

eller tilbakekalling av god-

kjenning av avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegren-

set til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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e) Renrasede avlsdyr av hest 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av hest, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 7 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og 

tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er 

omfattet av godkjent 

avlsprogram 

— Nettsted med informa-

sjon om avlsprogram 

(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk 

område for hvert 

godkjent 

avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for 

godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

Opprinnelig stambok for rasen(4) 

— Navn på avlslag / vedkommende 

myndighet 

— Kontaktopplysninger 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(5) 

— Dato for midlertidig opp-

heving eller tilbakekalling 

av godkjenning av avls-

program(5) 

— Datoen som godkjenningen 

av avlsprogrammet er tids-

begrenset til(5) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

UELN(2)(6) □□□-□□□ 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

    Navn 

 

 

 

 

www(2) 

UELN(2)(6) 

□□□-□□□ 

 

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

«4» Forbud mot eller begrensning av oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring og/eller oppsamling av oocytter til produksjon av embryoer eller oppsamling av embryoer for embryooverføring 

(artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

(4) Angi om stamboken føres av et annet avlslag eller en annen vedkommende myndighet enn avlslaget / vedkommende myndighet i kolonne 1. 

(5) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 

(6) Angi eventuelt den tresifrede landkoden og den tresifrede koden til databasen. 
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II. Avlsvirksomheter som fører avlsregistre for hybridavlsdyr av svin 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlsvirksomheter som gjennomfører avlsprogrammer med hybridavlsdyr av svin(1), som nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1012, og som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 
4 

5 
6 7 

Offisielt språk/ 

Avlsvirksomhet 
Offisielt språk/Avlsprogram(2) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, tilbakekalling og 

tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlsvirksomhet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av en avlsvirksomhet 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase(r), linje(r) eller krysning(er) som 

omfattes av godkjente avlsprogrammer 

— Nettsted med informasjon om avlsprogram(mer)(3) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert avlsprogram som 

gjennomføres 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av an-

erkjennelse som avlsvirksomhet(4) 

— Dato for midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av godkjenning av 

avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegrenset til(4) 

Navn på rase eller renraset linje Navn på krysning 

Navn 

 

 

 

 

www(3) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) 2016/1012. 

(2) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av en avlsvirksomhet. 

(3) Dersom det er tilgjengelig. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlsvirksomhet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/717 

av 10. april 2017 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til 

standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og 

formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om 

oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1), særlig artikkel 30 nr. 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2016/1012 fastsettes regler for avl og avstamning for handel med avlsdyr og formeringsmateriale fra 

dem, og for innførsel av dem til Unionen, herunder regler for utstedelse av avlssertifikater for disse varene. I artikkel 30 

nr. 4 i nevnte forordning fastsettes det at dersom det forekommer handel med avlsdyr innført i en stambok som føres av 

et avlslag, eller avlsdyr registrert i et avlsregister som føres av en avlsvirksomhet, eller formeringsmateriale fra dem, og 

dersom det er bestemt at disse avlsdyrene eller avkommet fra dette formeringsmaterialet skal innføres i en annen 

stambok eller registreres i et annet avlsregister, skal disse avlsdyrene eller dette formeringsmaterialet ledsages av et 

avlssertifikat. 

2) I artikkel 30 nr. 5 i forordning (EU) 2016/1012 fastsettes det dessuten at dersom avlsdyr som er blitt innført i en 

stambok eller registrert i et avlsregister ført av et avlsorgan oppført på listen fastsatt i artikkel 34 i nevnte forordning, 

eller formeringsmateriale fra dem, innføres til Unionen, og dersom det er bestemt at disse avlsdyrene eller deres avkom 

fra dette formeringsmaterialet skal innføres i en stambok ført av et avlslag eller registreres i et avlsregister ført av en 

avlsvirksomhet, skal disse avlsdyrene eller formeringsmaterialet fra dem ledsages av et avlssertifikat. 

3) Avlssertifikatet nevnt i artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1012 skal bare utstedes av avlslaget, avlsvirksomheten eller 

vedkommende avsendermyndighet for avlsdyrene eller formeringsmaterialet fra dem når disse forsendelsene omsettes i 

Unionen, eller av avlsorganet eller den offentlige myndigheten i avsendertredjestaten når disse forsendelsene innføres til 

Unionen. 

4) I artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 fastsettes det dessuten at vedkommende myndighet kan tillate at 

formeringsmateriale skal ledsages av et avlssertifikat utstedt på grunnlag av opplysninger mottatt fra avlslaget eller 

avlsvirksomheten, av en sædstasjon eller et sædlager, eller av en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe 

som er godkjent for handel innenfor Unionen med dette formeringsmaterialet i samsvar med Unionens dyrehelse-

regelverk. 

5) I henhold til artikkel 30 nr. 6 i forordning (EU) 2016/1012 skal avlssertifikater inneholde de opplysningene som er 

fastsatt i de relevante delene og kapitlene i vedlegg V til nevnte forordning, og være i samsvar med de relevante 

standardskjemaene for avlssertifikater fastsatt i gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 26.4.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66. 

2018/EØS/57/03 
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6) Det er derfor nødvendig å fastsette standardskjemaer for avlssertifikater som skal ledsage forsendelser av avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem når disse forsendelsene omsettes innenfor Unionen, eller når de innføres til Unionen. 

7) I artikkel 31 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012 fastsettes det at dersom resultatene av individgransking eller 

avlsverdivurdering er gjort offentlig tilgjengelige på et nettsted, kan en henvisning til nettstedet der disse resultatene er 

gjort tilgjengelige, angis i avlssertifikatet i stedet for å angi resultatene i avlssertifikatet. Denne muligheten bør 

gjenspeiles i standardskjemaene for avlssertifikater som fastsettes ved denne forordning. 

8) I artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 fastsettes det at når det gjelder renrasede avlsdyr av hest, skal 

opplysningene fastsatt i del 2 kapittel I i vedlegg V til nevnte forordning inngå i ett enkelt identifikasjonsdokument for 

dyr av hestefamilien som gjelder hele dyrets levetid, og det fastsettes også at Kommisjonen skal vedta delegerte 

rettsakter om innholdet og formatet for disse identifikasjonsdokumentene. Det er derfor ikke nødvendig å fastsette et 

standardskjema for avlssertifikater for handel med renrasede avlsdyr av hest i denne forordning. 

9) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2018 i samsvar med den anvendelsesdatoen som fastsettes i 

forordning (EU) 2016/1012. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordning fastsettes regler for avlssertifikater for handel med og innførsel til Unionen av avlsdyr og 

formeringsmateriale fra dem som fastsatt i kapittel VII i forordning (EU) 2016/1012. 

Artikkel 2 

Avlssertifikater for handel med renrasede avlsdyr og formeringsmateriale fra dem og med hybridavlsdyr av svin og 

formeringsmateriale fra dem 

1. For handel med renrasede avlsdyr og formeringsmateriale fra dem skal de opplysningene som angis i del 1 og 2 i 

vedlegg V til forordning (EU) 2016/1012, og som skal inngå i de avlssertifikatene som ledsager forsendelser av disse varene, 

framlegges i samsvar med standardskjemaene i følgende avsnitt i vedlegg I til denne forordning: 

a) Avsnitt A for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau og geit. 

b) Avsnitt B for sæd fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

c) Avsnitt C for oocytter fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

d) Avsnitt D for embryoer fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

2. For handel med hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem skal de opplysningene som angis i del 1 og 3 i 

vedlegg V til forordning (EU) 2016/1012, og som skal inngå i de avlssertifikatene som ledsager forsendelser av disse varene, 

framlegges i samsvar med standardskjemaene i følgende avsnitt i vedlegg II til denne forordning: 

a) Avsnitt A for hybridavlsdyr av svin. 

b) Avsnitt B for sæd fra hybridavlsdyr av svin. 

c) Avsnitt C for oocytter fra hybridavlsdyr av svin. 

d) Avsnitt D for embryoer fra hybridavlsdyr av svin. 
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Artikkel 3 

Avlssertifikater for innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr og formeringsmateriale fra dem og av hybridavlsdyr av 

svin og formeringsmateriale fra dem 

1. For innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr og formeringsmateriale fra dem skal de opplysningene som angis i del 1 og 

2 i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1012, og som skal inngå i de avlssertifikatene som ledsager forsendelser av disse varene, 

framlegges i samsvar med standardskjemaene i følgende avsnitt i vedlegg III til denne forordning: 

a) Avsnitt A for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

b) Avsnitt B for sæd fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

c) Avsnitt C for oocytter fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

d) Avsnitt D for embryoer fra renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest. 

2. For innførsel til Unionen av hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem skal de opplysningene som angis i 

del 1 og 3 i vedlegg V til forordning (EU) 2016/1012, og som skal inngå i de avlssertifikatene som ledsager forsendelser av 

disse varene, framlegges i samsvar med standardskjemaene i følgende avsnitt i vedlegg IV til denne forordning: 

a) Avsnitt A for hybridavlsdyr av svin. 

b) Avsnitt B for sæd fra hybridavlsdyr av svin. 

c) Avsnitt C for oocytter fra hybridavlsdyr av svin. 

d) Avsnitt D for embryoer fra hybridavlsdyr av svin. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 10. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR HANDEL MED RENSRASEDE AVLSDYR OG 

FORMERINGSMATERIALE FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikat for handel med renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau og geit 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med renrasede 

avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1)(2). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

(Logoen til utstedende avlslag 

eller vedkommende myndighet 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(3) 

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Det renrasede avlsdyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der dyret er innført(3) 

5. Dyrets kjønn 6. Dyrets stamboknummer 

7. Identifikasjon av det renrasede avlsdyret(4) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(3) 

7.4. Navn(3) 

8. Identitetskontroll(3)(5)(6) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(3) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(3) 

12. Det renrasede avlsdyrets avstamning(6)(7)(8) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 
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12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

 12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

13. Ytterligere opplysninger(3)(6)(9)  

13.1. Resultater av individgransking  

13.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  .............. (dd.mm.åååå) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger  

14. Inseminering(1)/paring(1)(3)(10)  

14.1. Dato (dd.mm.åååå)  

14.2. Identifikasjon av det hanndyret som er brukt til befruktning  

14.2.1. Individuelt identifikasjonsnummer(4) 

14.2.2. Navn(3)  

14.2.3. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

15.1. Utferdiget i: .........................................................  

(utstedelsessted) 

15.2. den:  ...........................................................................  

(utstedelsesdato) 

15.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(11) som underskriver sertifikatet) 

15.4. Underskrift:  ..............................................................  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe renrasede avlsdyr av svin, forutsatt at disse renrasede avlsdyrene har samme alder og 

samme genetiske mor og far og at individuelle opplysninger gis i nr. 5, 6, 7.2, 13 og eventuelt 14. 

(3) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(4) For storfe, sau og geit angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 
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(5) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau og geit som brukes til oppsamling av 

sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for 

renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring eller for renrasede avlsdyr av storfe, sau, 

geit og svin som brukes til oppsamling av oocytter og embryoer. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(8) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(11) Personen skal være en representant for avlslaget med fullmakt til å underskrive avlssertifikatet, eller en representant for en 

vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2016/1012. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for handel med sæd fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med sæd fra 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

(Logoen til utstedende avlslag, 

vedkommende myndighet, 

sædstasjon eller sædlager kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn 

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet / sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og 

eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhanndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

5. Donorhanndyrets stamboknummer(3) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhanndyret av 

hestefamilien(2)(7) 

-- 

7. Identifikasjon av donorhanndyret(4) 8. Identitetskontroll(2)(5)(6) 

7.1. System 8.1. Metode  

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(7) 8.2. Resultat  

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(2)   

7.4. Navn(2)   

9. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

12. Donorhanndyrets avstamning(6)(7)(8) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

 12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 
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12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2)(6)(9)    

13.1. Resultater av individgransking    

13.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ............... (dd.mm.åååå) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger     

B. Opplysninger om sæden     

14. Identifikasjon av sæden     

Farge på stråene eller 
andre pakninger 

Kode på stråene eller 
andre pakninger 

Antall strå eller andre 
pakninger(10) 

Oppsamlingssted 
Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(2)(11) 

      

      

      

      

15. Avsendersædstasjon eller -lager    

15.1. Navn      

15.2. Adresse      

15.3. Godkjenningsnr.     

16. Mottakerens navn og adresse    

17. Navn og adresse til avlslaget(1) eller tredjeparten(1) som avlslaget har utpekt som ansvarlig for å utføre 

granskingen(2)(12) 

18.1. Utferdiget i: ..........................................................  

(utstedelsessted) 

18.2. den: ...............................................................................  

(utstedelsesdato) 

18.3. Navn og stilling til den som underskriver:  .....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(13) som underskriver sertifikatet) 

18.4. Underskrift:  ...............................................................     
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(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) For renrasede avlsdyr av hest skal feltet stå tomt dersom stamboknummeret er det samme som det individuelle identifikasjonsnummeret. 

(4) For storfe, sau, geit og hest angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering 

av dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(5) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1012 for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. For renrasede avlsdyr av hest angis individuelt 

identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «entydig kode» i artikkel 114 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det 

nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(8) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Et strå eller en annen pakning skal bare inneholde sæd fra ett renraset avlsdyr. 

(11) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(12) For sæd som er beregnet på testing av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau eller geit som ikke har gjennomgått en individgransking eller 

avlsverdivurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 21 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) 2016/1012. 

(13) Personen skal være en representant for avlslaget eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, som har 

fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for handel med oocytter fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med oocytter fra 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

 

(Logoen til utstedende avlslag, 

vedkommende myndighet eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn  

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet / embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og 

eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer(3) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhunndyret av 

hestefamilien(2)(7) 

-- 

7. Identifikasjon av donorhunndyret(4) 8. Identitetskontroll(2)(5)(6) 

7.1. System 8.1. Metode  

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(7) 8.2. Resultat  

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(2)   

7.4. Navn(2)   

9. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat  

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)  

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)  

12. Donorhunndyrets avstamning(6)(7)(8)   

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

  12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 
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12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2)(6)(9) 

13.1. Resultater av individgransking 

13.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger 

B. Opplysninger om oocyttene 

14. Identifikasjon av oocyttene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(10) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(2) 

       

       

       

       

15. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

15.1. Navn 

15.2. Adresse 

15.3. Godkjenningsnr. 

16. Mottakerens navn og adresse 

17.1. Utferdiget i:  ...............................................................  

(utstedelsessted) 

17.2. den: ..........................................................................  

(utstedelsesdato) 

17.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(11) som underskriver sertifikatet) 

17.4. Underskrift:  ..................................................................    

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 
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(3) For renrasede avlsdyr av hest skal feltet stå tomt dersom stamboknummeret er det samme som det individuelle identifikasjonsnummeret. 

(4) For storfe, sau, geit og hest angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering 

av dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(5) Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit, svin og 

hest som brukes til oppsamling av oocytter. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. For renrasede avlsdyr av hest angis individuelt 

identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «entydig kode» i artikkel 114 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det 

nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(8) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett renraset avlsdyr. 

(11) Personen skal være en representant for avlslaget eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, som har 

fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for handel med embryoer fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med embryoer fra 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

(Logoen til utstedende avlslag, 

vedkommende myndighet eller 

embryooppsamlings- eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn  

1. Navn på utstedende avlslag / vedkommende myndighet / embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe (angi 

kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer(3) 6. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhunndyret av 

hestefamilien(2)(7) 

-- 

7. Identifikasjon av donorhunndyret(4) 8. Identitetskontroll(2)(5)(6) 

7.1. System 8.1. Metode  

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer(7) 8.2. Resultat  

7.3. Helseidentifikasjonsnummer(2)   

7.4. Navn(2)   

9. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat  

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)   

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)   

12. Donorhunndyrets avstamning(6)(7)(8)   

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

  12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 
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12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

  12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

13. Ytterligere opplysninger(2)(6)(9)  

13.1. Resultater av individgransking av donorhunndyr  

13.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ................. (dd.mm.åååå) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger  

B. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn 

14. Navn på utstedende avlslag (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

15. Navn på stamboken 16. Donorhanndyrets rase 

17. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

18. Donorhanndyrets stamboknummer(3) 19. Individuelt identifikasjonsnummer for donorhanndyret av 

hestefamilien(2)(7) 

-- 

20. Identifikasjon av donorhanndyret(4) 21. Identitetskontroll(2)(5)(6) 

20.1. System 21.1. Metode 

20.2. Individuelt identifikasjonsnummer(7) 21.2. Resultat 

20.3. Helseidentifikasjonsnummer(2)  

20.4. Navn(2)  

22. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

23. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)  

24. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)  

25. Donorhanndyrets avstamning(6)(7)(8)  
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25.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

25.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

25.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

25.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

25.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

25.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

26. Ytterligere opplysninger(2)(6)(9) 

26.1. Resultater av individgransking av donorhanndyr 

26.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ................  (dd.mm.åååå) 

26.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

26.4. Andre relevante opplysninger 

C. Opplysninger om embryoene 

27. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

embryoer(10) 

Oppsamlings- 

eller 

produksjonssted 

Oppsamlings- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå) 

Annet(2)(11) 

       

       

       

       

28. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

28.1. Navn 

28.2. Adresse 

28.3. Godkjenningsnr. 

29. Mottakerens navn og adresse 
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D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er) 

30. Mottakerdyrets(2) individuelle identifikasjonsnummer(4) 

31.1. Utferdiget i: ..............................................................  

(utstedelsessted) 

31.2. den: ...............................................................................  

(utstedelsesdato) 

31.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(12) som underskriver sertifikatet) 

31.4. Underskrift:  ..............................................................   

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) For renrasede avlsdyr av hest skal feltet stå tomt dersom stamboknummeret er det samme som det individuelle identifikasjonsnummeret. 

(4) For storfe, sau, geit og hest angis individuell identifikasjon i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering 

av dyr. For svin angis individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og 

eventuelt artikkel 12, i forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for 

identifikasjon og registrering av dyr. 

(5) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Avlslag kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1012 for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring eller for renrasede avlsdyr 

av storfe, sau, geit, svin og hest som brukes til oppsamling av oocytter og embryoer. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Tilføy individuelt identifikasjonsnummer dersom dette avviker fra stamboknummeret. For renrasede avlsdyr av hest angis individuelt 

identifikasjonsnummer i samsvar med del 1 kapittel I nr. 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012, kalt «entydig kode» i artikkel 114 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429. Dersom det individuelle identifikasjonsnummeret ikke er tilgjengelig eller avviker fra det 

nummeret som dyret er innført under i stamboken, angis stamboknummeret. 

(8) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(9) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(10) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. Et strå eller en annen 

pakning skal bare inneholde embryoer som har samme opphav. 

(11) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer kan inngis. 

(12) Personen skal være en representant for avlslaget eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, som har 

fullmakt til å underskrive avlssertifikater. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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VEDLEGG II 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR HANDEL MED HYBRIDAVLSDYR AV SVIN OG 

FORMERINGSMATERIALE FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikater for handel med hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med hybridavlsdyr 

av svin (Sus scrofa)(1) 
(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet eller 

vedkommende myndighet kan 

gjengis) 

   
Sertifikatnummer(2) 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning 

til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Navn på rase(3)/linje(3)/krysning(3) til hybridavlsdyret 

av svin 

4. Dyrets kjønn   

5. Dyrets avlsregisternummer   

6. Identifikasjon av dyret(4) 7. Identitetskontroll(2)(5)(6) 

6.1. System 7.1. Metode  

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 7.2. Resultat  

6.3. Helseidentifikasjonsnummer   

6.4. Navn(2)   

8. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat  

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)   

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)   

11. Avstamningen til hybridavlsdyret av svin(6)   

11.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

  11.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

  11.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2)(6)(7)  

12.1. Resultater av individgransking  

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger  

13. Inseminering(3)/paring(3)(2)(8)  

13.1. Dato (dd.mm.åååå)  

13.2. Identifikasjon av det hanndyret som er brukt til befruktning  

 13.2.1. Individuelt identifikasjonsnummer(4)  

 13.2.2. Helseidentifikasjonsnummer  

 13.2.3. Navn(2)  

 13.2.4. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

14. Mottakerens navn og adresse  

15.1. Utferdiget i:  .............................................................  

(utstedelsessted) 

15.2. den: ...............................................................................  

(utstedelsesdato) 

15.3. Navn og stilling til den som underskriver:  .....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling 

til den personen(9) som underskriver 

sertifikatet) 

15.4. Underskrift:  ..........................................................   

(1) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe hybridavlsdyr av svin, forutsatt at disse hybridavlsdyrene av svin har samme alder og 

samme genetiske mor og far og at individuelle opplysninger gis i nr. 4, 5, 6.2, 12 og eventuelt 13. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Stryk det som ikke passer. 
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(4) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(5) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, eller til oppsamling av oocytter og embryoer. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(8) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(9) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for handel med sæd fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med sæd fra 

hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa) 
(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet, vedkommende 

myndighet, sædstasjon eller 

sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet / sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger

og eventuelt en henvisning til nettstedet)

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(2)/linje(2)/krysning(2)

4. Donorhanndyrets avlsregisternummer

5. Identifikasjon av donorhanndyret(3)

5.1. System

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1)(4)(5)

6.1. Metode

6.2. Resultat 

7. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1)

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1)

10. Donorhanndyrets avstamning(5)

10.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6)

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ................  (dd.mm.åååå) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger 

B. Opplysninger om sæden 

12. Identifikasjon av sæden

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene eller 

andre pakninger 

Antall strå eller andre 

pakninger(7) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(1)(8) 

13. Avsendersædstasjon eller -lager

13.1. Navn 

13.2. Adresse 

13.3. Godkjenningsnr. 

14. Mottakerens navn og adresse

15. Navn og adresse til avlsvirksomheten(2) eller tredjeparten(2) som avlsvirksomheten har utpekt som ansvarlig for å

utføre granskingen(1)(9)

16.1. Utferdiget i:  ...............................................................  

(utstedelsessted) 

16.2. den: ..............................................................................  

(utstedelsesdato) 

16.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til 

den personen(10) som underskriver 

sertifikatet) 

16.4. Underskrift:  ...........................................................  
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(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(4) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(7) Et strå eller en annen pakning skal bare inneholde sæd fra ett hybridavlsdyr av svin. 

(8) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(9) For sæd som er beregnet på individgransking eller avlsverdivurdering av hybridavlsdyr av svin som ikke har gjennomgått slik gransking 

eller vurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2016/1012. 

(10) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, 

som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for handel med oocytter fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med oocytter fra 

hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa) 

(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet, vedkommende 

myndighet eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet / embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplys-

ninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(3) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(5) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6) 

11.1. Resultater av individgransking 

11.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger 

B. Opplysninger om oocyttene 

12. Identifikasjonssystem 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(7) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(1) 

       

       

       

       

13. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

13.1. Navn 

13.2. Adresse 

13.3. Godkjenningsnr. 

14. Mottakerens navn og adresse 

14.1. Utferdiget i:  ...............................................................  

(utstedelsessted) 

14.2. den: ................................................................................  

(utstedelsesdato) 

14.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til 

den personen(8) som underskriver 

sertifikatet) 

14.4. Underskrift:  ..............................................................    
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(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(4) Avlsvirkomsheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av oocytter. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(7) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett hybridavlsdyr av svin. 

(8) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 nr. 1 i nevnte forordning, 

som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for handel med embryoer fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for handel med embryoer fra 

hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa) 

(Logoen til utstedende 

avlsvirksomhet, vedkommende 

myndighet eller 

embryooppsamlings- eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn 

1. Navn på utstedende avlsvirksomhet / vedkommende myndighet / embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe 

(angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(2) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Helseidentifikasjonsnummer 

5.4. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(5) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6) 
 

11.1. Resultater av individgransking 
 

11.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger  

B. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av 

hankjønn 
 

12. Navn på utstedende avlsvirksomhet (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

13. Navn på avlsregisteret 14. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

15. Donorhanndyrets avlsregisternummer  

16. Identifikasjon av donorhanndyret(3) 17. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

16.1. System 17.1. Metode 

16.2. Individuelt identifikasjonsnummer 17.2. Resultat 

16.3. Helseidentifikasjonsnummer  

16.4. Navn(1)  

18. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

19. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1)  

20. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1)  

21. Donorhanndyrets avstamning(5)  
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21.4. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

21.4.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

21.4.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

21.5. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

21.5.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

21.5.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

22. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6) 

22.1. Resultater av individgransking 

22.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

22.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

22.4. Andre relevante opplysninger 

C. Opplysninger om embryoene 

23. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 
Antall embryoer(7) 

Oppsamlings- 

eller 

produksjonssted 

Oppsamlings- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå) 

Annet(1)(8) 

       

       

       

       

24. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

24.1. Navn 

24.2. Adresse 

24.3. Godkjenningsnr. 

25. Mottakerens navn og adresse 
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D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er)  

26. Mottakerdyrets(1) individuelle identifikasjonsnummer(3) 

27.1. Utferdiget i:  .............................................................  

(utstedelsessted) 

27.2. den: ...............................................................................  

(utstedelsesdato) 

27.3. Navn og stilling til den som underskriver:  .....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til 

den personen(9) som underskriver 

sertifikatet) 

27.4. Underskrift:  ..............................................................  

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Individuell identifikasjon i samsvar med reglene i avlsprogrammet godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3, og eventuelt artikkel 12, i 

forordning (EU) 2016/1012, og identifikasjonsnummer i samsvar med Unionens dyrehelseregelverk for identifikasjon og registrering av 

dyr. 

(4) Avlsvirksomheter kan kreve dette i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, eller til oppsamling av oocytter eller embryoer. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(7) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. Et strå eller en annen 

pakning skal bare inneholde embryoer som har samme opphav. 

(8) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer kan inngis. 

(9) Personen skal være en representant for avlsvirksomheten eller for en vedkommende myndighet nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent i samsvar med artikkel 31 

nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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VEDLEGG III 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN AV RENRASEDE AVLSDYR OG 

FORMERINGSMATERIALE FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1)(2). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

(Logoen til utstedende 

avlsorgan kan gjengis) 

Sertifikatnummer(3) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Det renrasede avlsdyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der dyret er innført(3) 

5. Dyrets kjønn 6. Dyrets stamboknummer 

7. Identifikasjon av det renrasede avlsdyret(4) 

7.1. System 

7.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

7.3. Navn(3) 

8. Identitetskontroll(3)(5)(6) 

8.1. Metode 

8.2. Resultat 

9. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

10. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(3) 

11. Eierens navn, adresse og e-postadresse(3) 

12. Det renrasede avlsdyrets avstamning(6)(7) 

12.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

12.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

12.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/117 

 

12.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

12.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

  12.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(3) 

13. Ytterligere opplysninger(3)(6)(8)  

13.1. Resultater av individgransking  

13.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

13.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

13.4. Andre relevante opplysninger  

14. Inseminering(1)/paring(1)(3)(9)  

14.1. Dato (dd.mm.åååå)  

14.2. Identifikasjon av det hanndyret som er brukt til 

befruktning 

14.2.1. Individuelt identifikasjonsnummer(4) 

 

 14.2.2. Navn(3)  

 14.2.3. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

15. Navn på avlslag(1) / vedkommende myndighet(1) / avlsvirksomhet(1) som fører stamboken(l)/avlsregisteret(1) der det 

renrasede avlsdyret skal innføres(1)/registreres(1) (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

16.1. Utferdiget i:  .............................................................. 

(utstedelsessted) 

16.2. den: ................................................................................  

(utstedelsesdato) 

16.3. Navn og stilling til den som underskriver:  .....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(10) som underskriver sertifikatet) 

16.4. Underskrift:  ..............................................................  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe renrasede avlsdyr av svin, forutsatt at disse renrasede avlsdyrene har samme alder og 

samme genetiske mor og far og at individuelle opplysninger gis i nr. 5, 6, 7.2, 13 og eventuelt 14. 

(3) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(4) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 
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(5) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Dette kan kreves for renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd 

beregnet på kunstig sædoverføring, eller for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit, svin og hest som brukes til oppsamling av oocytter og 

embryoer i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012, av avlslag som fører den stamboken der dyret skal føres inn. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Når det gjelder avsnitt i stamboken, angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(8) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(9) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(10) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av sæd fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

sæd fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

(Logoen til utstedende 

avlsorgan, sædstasjon eller 

sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn 

1. Navn på utstedende avlsorgan/sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhanndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

5. Donorhanndyrets stamboknummer 

6. Identifikasjon av donorhanndyret(3) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2)(4)(5) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Donorhanndyrets avstamning(5)(6) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2)(5)(7)    

12.1. Resultater av individgransking    

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger     

B. Opplysninger om sæden     

13. Identifikasjonssystem     

Farge på stråene eller 

andre pakninger 

Kode på stråene eller 

andre pakninger 

Antall strå eller andre 

pakninger(8) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(2)(9) 

      

      

      

      

14. Avsendersædstasjon eller -lager    

14.1. Navn      

14.2. Adresse      

14.3. Godkjenningsnr.     

15. Mottakerens navn og adresse    

16. Navn og adresse til avlslaget(1) eller tredjeparten(1) som avlslaget har utpekt som ansvarlig for å utføre 

granskingen(2)(10) 

17.1. Utferdiget i: ...............................................................  

(utstedelsessted) 

17.2. den: ..............................................................................  

(utstedelsesdato) 

17.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(11) som underskriver sertifikatet) 

17.4. Underskrift:  ..............................................................    
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(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(4) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for 

renrasede avlsdyr av svin som brukes til oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring, av avslag som fører den stamboken der 

donordyrets avkom skal innføres. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(7) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(8) Et strå eller en annen pakning skal bare inneholde sæd fra ett renraset avlsdyr. 

(9) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(10) For sæd som er beregnet på testing av renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau eller geit som ikke har gjennomgått en individgransking eller 

avlsverdivurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 21 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) 2016/1012. 

(11) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 

i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av oocytter fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

oocytter fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

(Logoen til utstedende organ 

eller embryoproduksjonsgruppe 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn  

1. Navn på utstedende avlsorgan/embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer   

6. Identifikasjon av donorhunndyret(3) 7. Identitetskontroll(2)(4)(5) 

6.1. System 7.1. Metode  

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 7.2. Resultat  

6.3. Navn(2)   

8. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat  

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)  

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)  

11. Donorhunndyrets avstamning(5)(6)   

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

  11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2)   
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11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2)(5)(7) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ................  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger 

B. Opplysninger om oocyttene 

13. Identifikasjon av oocyttene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(8) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(2) 

       

       

       

       

14. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

14.1. Navn 

14.2. Adresse 

14.3. Godkjenningsnr. 

15. Mottakerens navn og adresse 

16.1. Utferdiget i: ..............................................................  

(utstedelsessted) 

16.2. den: ................................................................................  

(utstedelsesdato) 

16.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til 

den personen(9) som underskriver 

sertifikatet) 

16.4. Underskrift:  ............................................................   

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 
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(3) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(4) Dette kan kreves for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest som brukes til oppsamling av oocytter i samsvar med artikkel 22 

nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012, av avlslag som fører den stamboken der donordyrets avkom skal føres inn. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(7) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(8) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett renraset avlsdyr. 

(9) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i 

nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsender- og mottakermedlemsstatene. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av embryoer fra renrasede avlsdyr 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

embryoer fra renrasede avlsdyr av følgende arter: 

a) Storfe (Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)(1). 

b) Svin (Sus scrofa)(1). 

c) Sau (Ovis aries)(1). 

d) Geit (Capra hircus)(1). 

e) Hestefamilien (Equus caballus og Equus asinus)(1). 

(Logoen til utstedende 

avlsorgan eller 

embryooppsamlings- eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(2) 

A. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hunkjønn 

1. Navn på utstedende avlsorgan / embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og 

eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på stamboken 3. Donorhunndyrets rase 

4. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhunndyret er innført(2) 

5. Donorhunndyrets stamboknummer 

6. Identifikasjon av donorhunndyret(3) 

6.1. System 

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

6.3. Navn(2) 

7. Identitetskontroll(2)(4)(5) 

7.1. Metode 

7.2. Resultat 

8. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2) 

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2) 

11. Donorhunndyrets avstamning(5)(6) 

11.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

11.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2)(5)(7)  

12.1. Resultater av individgransking  

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger  

B. Opplysninger om det renrasede donoravlsdyret av hankjønn 

13. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

14. Navn på stamboken 15. Donorhanndyrets rase 

16. Klasse i stambokens hovedavsnitt der donorhanndyret er innført(2) 

17. Donorhanndyrets stamboknummer  

18. Identifikasjon av donorhanndyret(3) 19. Identitetskontroll(2)(4)(5) 

18.1. System 19.1. Metode 

18.2. Individuelt identifikasjonsnummer 19.2. Resultat 

18.3. Navn(2)  

20. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

21. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)  

22. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)  

23. Donorhanndyrets avstamning(5)(6)  
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23.1. Far 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

23.1.1. Farfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

23.1.2. Farmor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

23.2. Mor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

23.2.1. Morfar 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

23.2.2. Mormor 

Stamboknummer og -avsnitt 

Navn(2) 

24. Ytterligere opplysninger(2)(5)(7) 

24.1. Resultater av individgransking 

24.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

24.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

24.4. Andre relevante opplysninger 

C. Opplysninger om embryoene 

25. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 
Antall embryoer(8) 

Oppsamlings- 

eller 

produksjonssted 

Oppsamlings- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå) 

Annet(2)(9) 

       

       

       

       

26. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

26.1. Navn 

26.2. Adresse 

26.3. Godkjenningsnr. 

27. Mottakerens navn og adresse 
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D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er) 

28. Mottakerdyrets(2) individuelle identifikasjonsnummer(3) 

29.1. Utferdiget i: ................................................................  

(utstedelsessted) 

29.2. den: ................................................................................  

(utstedelsesdato) 

29.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(10) som underskriver sertifikatet) 

29.4. Underskrift:  ............................................................ 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(4) Krav i henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 for renrasede avlsdyr av storfe, sau, geit og hest som brukes til 

oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring. Dette kan kreves for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest som 

brukes til oppsamling av oocytter og embryoer i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012, av avlslag som fører den 

stamboken der embryoenes avkom skal føres inn. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Angi «hovedavsnitt» eller «tilleggsavsnitt». Det kan gis opplysninger om flere generasjoner. 

(7) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(8) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. Et strå eller en annen 

pakning skal bare inneholde embryoer som har samme opphav. 

(9) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer kan inngis. 

(10) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i 

samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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VEDLEGG IV 

STANDARDSKJEMAER FOR AVLSSERTIFIKATER FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN AV HYBRIDAVLSDYR AV SVIN OG 

FORMERINGSMATERIALE FRA DEM 

AVSNITT A 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa)(1) (Logoen til utstedende 

avlsorgan kan gjengis) 

   
Sertifikatnummer(2) 

1. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Navn på rase(3)/linje(3)/krysning(3) til hybridavlsdyret 

av svin 

4. Dyrets kjønn   

5. Dyrets avlsregisternummer   

6. Identifikasjon av dyret(4) 7. Identitetskontroll(2)(5)(6) 

6.1. System 7.1. Metode  

6.2. Individuelt identifikasjonsnummer 7.2. Resultat  

6.3. Navn(2)   

8. Dyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat  

9. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(2)   

10. Eierens navn, adresse og e-postadresse(2)   

11. Avstamningen til hybridavlsdyret av svin(6)   

11.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

  11.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 
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11.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

11.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

  11.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(3)/linje(3)/krysning(3) 

Navn(2) 

12. Ytterligere opplysninger(2)(6)(7)  

12.1. Resultater av individgransking  

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos dyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger  

13. Inseminering(3)/paring(3)(2)(8)  

13.1. Dato (dd.mm.åååå)  

13.2. Identifikasjon av det hanndyret som er brukt til 

befruktning 

 

 13.2.1. Individuelt identifikasjonsnummer(4)  

 13.2.2. Navn(2)  

 13.2.3. System for kontroll av identitet og resultat(5) 

14. Navn på avlslag(3) / avlsvirksomhet(3) / vedkommende myndighet(3) som fører stamboken(3)/avlsregisteret(3) der det 

renrasede avlsdyret av svin skal innføres(3)/registreres(3) (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet)(2)(9) 

15.1. Utferdiget i:  .............................................................. 

(utstedelsessted) 

15.2. den: ...............................................................................  

(utstedelsesdato) 

15.3. Navn og stilling til den som underskriver:  .....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til 

den personen(10) som underskriver 

sertifikatet) 

15.4. Underskrift:  ............................................................   
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(1) Et enkelt avlssertifikat kan utstedes for en gruppe hybridavlsdyr av svin, forutsatt at disse hybridavlsdyrene av svin har samme alder og 

samme genetiske mor og far og at individuelle opplysninger gis i nr. 4, 5, 6.2, 12 og eventuelt 13. 

(2) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(5) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til oppsamling av 

sæd beregnet på kunstig sædoverføring, eller til oppsamling av oocytter og embryoer, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret 

der dyret skal registreres. 

(6) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(7) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(8) Obligatorisk for drektige hunndyr. Opplysningene kan gis i et eget dokument. 

(9) Gjelder bare renrasede avlsdyr av svin av ulike raser eller linjer som er registrert i et avlsregister for hybridavlsdyr av svin. 

(10) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, som har fullmakt til å undertegne avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT B 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av sæd fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

sæd fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa) 
(Logoen til utstedende 

avlsorgan, sædstasjon eller 

sædlager kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn 

1. Navn på utstedende avlsorgan/sædstasjon eller sædlager (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

4. Donorhanndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhanndyret(3) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhanndyrets avstamning(5) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6)  

11.1. Resultater av individgransking  

11.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ................  (dd.mm.åååå) 

11.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

11.4. Andre relevante opplysninger  

B. Opplysninger om sæden  

13. Identifikasjon av sæden  

Farge på stråene eller 

andre pakninger 

Kode på stråene eller 

andre pakninger 

Antall strå eller andre 

pakninger(7) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(1)(8) 

      

      

      

      

14. Avsendersædstasjon eller -lager 

14.1. Navn 

14.2. Adresse 

14.3. Godkjenningsnr. 

15. Mottakerens navn og adresse  

16. Navn og adresse til avlsvirksomheten(2) eller tredjeparten(2) som avlsvirksomheten har utpekt som ansvarlig for å 

utføre granskingen(1)(9) 

17.1. Utferdiget i:  ...............................................................  

(utstedelsessted) 

17.2. den: ...............................................................................  

(utstedelsesdato) 

17.3. Navn og stilling til den som underskriver:  .....................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(10) som underskriver sertifikatet) 

17.4. Underskrift:  .............................................................   
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(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(4) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til oppsamling av 

sæd beregnet på kunstig sædoverføring, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der donordyrets avkom skal registreres. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(7) Et strå eller en annen pakning skal bare inneholde sæd fra ett hybridavlsdyr av svin. 

(8) Eventuelle opplysninger om kjønnssortert sæd kan inngis. 

(9) For sæd som er beregnet på individgransking eller avlsverdivurdering av hybridavlsdyr av svin som ikke har gjennomgått slik gransking 

eller vurdering, i samsvar med de mengdebegrensningene som angis i artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 2016/1012. 

(10) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en sædstasjon eller et sædlager som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 

i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT C 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av oocytter fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

oocytter fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa) 
(Logoen til utstedende avlsorgan 

eller embryoproduksjonsgruppe 

kan gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn 

1. Navn på utstedende avlsorgan/embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til 

nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(3) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(5) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

11. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6) 

11.1. Resultater av individgransking 

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger 

B. Opplysninger om oocyttene 

13. Identifikasjon av oocyttene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 

Antall 

oocytter(7) 
Oppsamlingssted 

Oppsamlingsdato 

(dd.mm.åååå) 
Annet(1) 

       

       

       

       

14. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

14.1. Navn 

14.2. Adresse 

14.3. Godkjenningsnr. 

15. Mottakerens navn og adresse 

16.1. Utferdiget i:  ...............................................................  

(utstedelsessted) 

16.2. den: ................................................................................  

(utstedelsesdato) 

16.3. Navn og stilling til den som underskriver:  ......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til 

den personen(8) som underskriver 

sertifikatet) 

16.4. Underskrift:  ..............................................................    
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(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(4) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til oppsamling av 

oocytter, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der donordyrets avkom skal registreres. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(7) Dersom det finnes flere enn én oocytt i et strå eller i en annen pakning, må antallet oocytter tydelig angis. Et strå eller en annen pakning 

skal bare inneholde oocytter fra ett hybridavlsdyr av svin. 

(8) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i 

nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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AVSNITT D 

Avlssertifikat for innførsel til Unionen av embryoer fra hybridavlsdyr av svin 

Avlssertifikat i samsvar med forordning (EU) 2016/1012 for innførsel til Unionen av 

embryoer fra hybridavlsdyr av svin (Sus scrofa) 

(Logoen til utstedende 

avlsorgan eller 

embryooppsamlings- eller 

embryoproduksjonsgruppe kan 

gjengis) 

Sertifikatnummer(1) 

A. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hunkjønn 

1. Navn på utstedende avlsorgan / embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe (angi kontaktopplysninger og 

eventuelt en henvisning til nettstedet) 

2. Navn på avlsregisteret 3. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

4. Donorhunndyrets avlsregisternummer 

5. Identifikasjon av donorhunndyret(3) 

5.1. System 

5.2. Individuelt identifikasjonsnummer 

5.3. Navn(1) 

6. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

6.1. Metode 

6.2. Resultat 

7. Donorhunndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

8. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

9. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

10. Donorhunndyrets avstamning(5) 

10.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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10.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

10.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

12. Ytterligere opplysninger(1)(6)(7) 

12.1. Resultater av individgransking 

12.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

12.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhunndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

12.4. Andre relevante opplysninger 

B. Opplysninger om donorhybridavlsdyret av svin av hankjønn 

13. Navn på utstedende avlsorgan (angi kontaktopplysninger og eventuelt en henvisning til nettstedet) 

14. Navn på avlsregisteret 15. Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

16. Donorhanndyrets avlsregisternummer 

17. Identifikasjon av donorhanndyret(3) 18. Identitetskontroll(1)(4)(5) 

17.1. System 18.1. Metode 

17.2. Individuelt identifikasjonsnummer 18.2. Resultat 

17.3. Navn(1)  

19. Donorhanndyrets fødselsdato (dd.mm.åååå) og fødselsstat 

20. Oppdretterens navn, adresse og e-postadresse(1) 

21. Eierens navn, adresse og e-postadresse(1) 

22. Donorhanndyrets avstamning(5) 

22.1. Far 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

22.1.1. Farfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

22.1.2. Farmor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 
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22.2. Mor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

22.2.1. Morfar 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

22.2.2. Mormor 

Avlsregisternummer 

Rase(2)/linje(2)/krysning(2) 

Navn(1) 

23. Ytterligere opplysninger(1)(5)(6) 

23.1. Resultater av individgransking 

23.2. Ajourførte resultater av den seneste avlsverdivurderingen som ble utført  ...............  (dd.mm.åååå) 

23.3. Genetiske defekter og genetiske særegenheter hos donorhanndyret i forbindelse med avlsprogrammet 

23.4. Andre relevante opplysninger 

C. Opplysninger om embryoene 

24. Identifikasjon av embryoene 

Farge på stråene 

eller andre 

pakninger 

Kode på stråene 

eller andre 

pakninger 

Antall strå eller 

andre pakninger 
Antall embryoer(7) 

Oppsamlings- 

eller 

produksjonssted 

Oppsamlings- eller 

produksjonsdato 

(dd.mm.åååå) 

Annet(1)(8) 

       

       

       

       

25. Den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som er avsender 

25.1. Navn 

25.2. Adresse 

25.3. Godkjenningsnr. 

26. Mottakerens navn og adresse 
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D. Opplysninger om mottakerdyret av embryo(er)  

27. Mottakerdyrets(1) individuelle identifikasjonsnummer(3) 

28.1. Utferdiget i: ................................................................  

(utstedelsessted) 

28.2. den:  ..............................................................................  

(utstedelsesdato) 

28.3. Navn og stilling til den som underskriver: .......................................................................................................................  

(angi med blokkbokstaver navn og stilling til den 

personen(9) som underskriver sertifikatet) 

28.4.  Underskrift:  ................................................................   

(1) Fylles bare ut dersom det er relevant. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) I samsvar med regelverket for identifikasjon og registrering av dyr i avsenderstaten. 

(4) Dette kan kreves i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012 for hybridavlsdyr av svin som brukes til oppsamling av 

embryoer, av avlsvirksomheter som fører det avlsregisteret der disse embryoenes avkom skal registreres. 

(5) Vedlegg flere ark om nødvendig. 

(6) Dersom resultatene av individgransking eller avlsverdivurdering er tilgjengelige på et nettsted, kan det vises til nettstedet i stedet. 

(7) Dersom det finnes flere enn ett embryo i et strå eller i en annen pakning, må antallet embryoer tydelig angis. Et strå eller en annen 

pakning skal bare inneholde embryoer som har samme opphav. 

(8) Eventuelle opplysninger om kjønnssorterte embryoer kan inngis. 

(9) Personen skal være en representant for avlsorganet, herunder det offentlige organet i avsenderstaten, oppført i samsvar med artikkel 34 i 

forordning (EU) 2016/1012, eller for en embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppe som opptrer på vegne av avlsorganet i 

samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning, som har fullmakt til å underskrive avlssertifikatet. 

— Avlssertifikatet skal utstedes på minst ett av de offisielle språkene i avsenderstaten og mottakermedlemsstaten. 

— Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1422 

av 4. august 2017 

om utpeking av EU-referansesenteret med ansvar for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmoniseringen og 

forbedringen av metodene for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av storfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og 

formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om 

oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1), særlig artikkel 29 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På møtet 15. november 2016 i Kommisjonens arbeidsgruppe for avlsspørsmål ga sakkyndige fra medlemsstatene uttrykk 

for et fortsatt behov for å fremme harmoniseringen og forbedringen av de metodene for individgransking og 

avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av storfe som brukes av avlslag eller av tredjepart utpekt av disse avlslagene. 

2) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 29 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012 gjennomført en offentlig 

utvelgingsprosess for å utpeke EU-referansesenteret som skal ha ansvaret for det vitenskapelige og tekniske bidraget til 

harmoniseringen og forbedringen av metodene som gjelder renrasede avlsdyr av storfe. 

3) Evaluerings- og utvelgingsrådet nedsatt for nevnte prosess konkluderte med at «Interbull Centre» oppfyller kravene 

fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV til forordning (EU) 2016/1012 og kan være ansvarlig for oppgavene angitt i nr. 2 i nevnte 

vedlegg. 

4) «Interbull Centre» bør derfor utpekes som EU-referansesenteret med ansvar for det vitenskapelige og tekniske bidraget 

til harmoniseringen og forbedringen av metodene for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av 

storfe. Utpekingen skal evalueres jevnlig i samsvar med artikkel 29 nr. 3 i forordning (EF) 2016/1012. 

5) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2018 i samsvar med anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 69 i 

forordning (EU) 2016/1012. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Følgende senter skal utpekes som EU-referansesenteret med ansvar for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmonise-

ringen og forbedringen av metodene for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av storfe: 

Interbull Centre 

Institutionen för husdjursgenetik 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

Ulls väg 26 

Box 7023 

SE-750 07 Uppsala 

Sverige 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 5.8.2017, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66. 

2018/EØS/57/04 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 4. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1460 

av 8. august 2017 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse 

medlemsstater 

[meddelt under nummer K(2017) 5471](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning 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(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(3), særlig artikkel 14 nr. 2 og artikkel 19 nr. 1 

bokstav a), nr. 3 bokstav a), nr. 4 og nr. 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av visse 

dyresykdommer, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse tiltakene omfatter opprettelse av verne- og 

overvåkingssoner rundt den infiserte driftsenheten samt nødvaksinasjon i tilfelle utbrudd av LSD som et supplement til 

andre bekjempelsestiltak. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008(5) er det fastsatt dyrehelsetiltak i forbindelse med fore-

komst av LSD i de medlemsstatene eller de delene av disse som er oppført i beslutningens vedlegg I, herunder 

minstekravene til vaksinasjonsprogrammer mot nevnte sykdom som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen for 

godkjenning. I beslutningen er «smittesoner» definert som de delene av en medlemsstats territorium som er oppført i del 

II i beslutningens vedlegg I, og som omfatter områder der LSD er bekreftet, og eventuelle verne- og overvåkingssoner 

som er opprettet i samsvar med direktiv 92/119/EØF, og der det kan gjennomføres vaksinasjon mot lumpy skin disease 

etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjonsprogrammene. I beslutningen er dessuten «sykdomsfrie soner med 

vaksinasjon» definert som de delene av en medlemsstats territorium som er oppført i del I i nevnte vedlegg, og som 

omfatter områdene utenfor «smittesonene», der det gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter at Kommisjonen har 

godkjent vaksinasjonsprogrammene. 

3) I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er det fastsatt særlige risikoreduserende tiltak og handelsrestriksjoner med 

hensyn til levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap, deres formeringsmateriale og andre produkter av 

disse dyrene, som skal iverksettes i «smittesoner» og «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» med sikte på å minimere 

risikoen for spredning av LSD. 

4) Ifølge rapporten fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om LSD, godkjent 27. mars 2017(6) 

(«EFSAs rapport fra 2017»), viser resultatene fra analysen av tilgjengelige epidemiologiske data om LSD i Europa 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 11.8.2017, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. 

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 av 15. november 2016 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i 

visse medlemsstater (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51). 

(6) EFSA Journal 2017;15(4):4773. 
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fram til 2016 at massevaksinasjonskampanjer mot LSD, dersom de gjennomføres riktig, kan bringe sykdommen under 

kontroll ved å forebygge nye utbrudd. Disse resultatene bekrefter resultatene fra et tidligere hasteråd om lumpy skin 

disease, som ble vedtatt av EFSA 29. juli 2016(1) («EFSAs råd fra 2016»), der det ble konkludert med at massevaksina-

sjon er det mest effektive tiltaket for å bekjempe LSD, særlig dersom de vaksinerte dyrene gjennom forebyggende 

vaksinasjon har utviklet beskyttelse mot sykdommen allerede før den blir innført. 

5) Som bekreftet ved EFSAs råd fra 2016 og EFSAs rapport fra 2017 tyder virkningen av de nylig gjennomførte 

vaksinasjonskampanjene mot LSD på at korrekt vaksinerte storfe kan flyttes fra en «sykdomsfri sone med vaksinasjon» 

i en medlemsstat til en annen medlemsstat eller en tredjestat, eller innenfor den «sykdomsfrie sonen med vaksinasjon» 

eller «smittesonen» i samme medlemsstat, ved anvendelse av mindre strenge regler. Av samme grunn bør mindre 

strenge regler gjelde for forflytninger av ikke-vaksinerte kalver født av vaksinerte mordyr når de flyttes innenfor samme 

sone i samme medlemsstat. Det bør også gjelde mindre strenge regler for forflytning av ikke-vaksinerte storfe og 

viltlevende drøvtyggere i fangenskap innenfor samme «sykdomsfrie sone med vaksinasjon» i samme medlemsstat når 

disse dyrene er importert fra medlemsstater eller tredjestater, eller soner av disse, som ikke er underlagt restriksjoner i 

forbindelse med LSD, ettersom disse typene av forflytninger kan anses å innebære lav risiko for spredning av 

sykdommen. 

6) Kroatia, Bulgaria og Hellas, de tre medlemsstatene som for tiden gjennomfører vaksinasjon mot LSD, og som er oppført 

i vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008, har anmodet om at nevnte gjennomføringsbeslutning endres, 

særlig artikkel 4, 5 og 6, for å innføre mindre strenge regler for forflytning av vaksinerte storfe og viltlevende 

drøvtyggere i fangenskap, under forutsetning av at de revaksineres, samt for forflytning av ikke-vaksinerte kalver født 

av vaksinerte mordyr. Dessuten har Kroatia anmodet om mindre strenge regler for forflytning av ikke-vaksinerte storfe 

og viltlevende drøvtyggere i fangenskap med opprinnelse i medlemsstater eller tredjestater, eller soner av disse, som 

ikke er underlagt restriksjoner på grunn av bekreftet forekomst av LSD eller vaksinasjon mot sykdommen. 

7) Risikoen for spredning av LSD på grunn av forflytning av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap som 

er vaksinert mot LSD, er større når de vaksineres for første gang, enn når de revaksineres mens de fortsatt er immune på 

grunn av tidligere vaksinasjon. Risikoen for spredning av LSD er derfor større når disse dyrene vaksineres for første 

gang i opprinnelsesenheten, enn risikoen ved revaksinasjon i driftsenheten i den perioden dyrene fortsatt er immune på 

grunn av tidligere vaksinasjon. Det bør derfor skilles mellom de restriksjonsbestemmelsene som skal gjelde i hver av de 

ovennevnte situasjonene, idet det tas hensyn til varigheten av den immuniteten som vaksiner mot LSD gir, i samsvar 

med produsentens anvisninger. 

8) Kravene som gjelder unntak og særlige vilkår for forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap 

fra og innenfor «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» og «smittesoner», bør derfor endres, og artikkel 4, 5, 6 og 12 i 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør endres tilsvarende. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav a) i) skal lyde: 

«i) Dyrene er vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten 

fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, og de kommer fra en opprinnelsesenhet der de har 

oppholdt seg i en periode på minst 28 dager. I denne opprinnelsesenheten er alle dyr av mottakelige arter vaksinert 

mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten fortsatt innenfor 

immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen fortsatt innenfor immunitetsperioden 

som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet.».  

  

(1) EFSA Journal 2016;14(8):4573. 
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b) Bokstav b) i) skal lyde: 

«i) Dyrene er vaksinert mot lumpy skin disease minst tre måneder før avsendelsesdatoen og er ifølge 

vaksineprodusenten fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen. I disse dyrenes opprinnelsesenhet 

er alle dyr av mottakelige arter vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge 

vaksineprodusenten fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen 

fortsatt innenfor immunitetsperioden som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet.». 

c) Bokstav c) ii) skal lyde: 

«ii) Dyrene er vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge 

vaksineprodusenten fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen. I disse dyrenes opprinnelsesenhet 

er alle dyr av mottakelige arter vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er 

ifølge vaksineprodusenten fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på 

avsendelsesdatoen fortsatt innenfor immunitetsperioden som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets 

immunitet.». 

2) I artikkel 5 nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b) Dyrene er vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten 

fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen. I disse dyrenes opprinnelsesenhet er alle dyr av 

mottakelige arter vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge 

vaksineprodusenten fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen 

fortsatt innenfor immunitetsperioden som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet.». 

3) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Særlige vilkår for forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap i områder som er oppført i 

del II i vedlegg I og ligger i samme medlemsstat 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a) og forutsatt at nr. 2 i denne artikkel overholdes, kan vedkommende 

myndighet tillate forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som ligger i et 

område oppført i del II i vedlegg I, til et bestemmelsessted i et annet område som ligger i samme medlemsstat og er oppført 

i del II i vedlegg I. 

2. Unntaket i nr. 1 får bare anvendelse på forsendelser av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap dersom 

dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a) Dyrene er vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten 

fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen. I disse dyrenes opprinnelsesenhet er alle dyr av mottakelige 

arter vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten fortsatt 

innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen fortsatt innenfor 

immunitetsperioden som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet. 

b) Dyrene kan, uansett sin individuelle vaksinasjonsstatus eller vaksinasjon mot lumpy skin disease i deres 

opprinnelsesenhet, flyttes til et slakteri for å nødslaktes, forutsatt at opprinnelsesenheten ikke er underlagt noen av de 

restriksjonene som er fastsatt i direktiv 92/119/EØF med hensyn til lumpy skin disease, og som forbyr en slik 

forflytning. 

c) Dyrene er ikke-vaksinerte, under seks måneder gamle avkom av mordyr som ble vaksinert minst 28 dager før kalving, 

og som ifølge vaksineprodusenten på tidspunktet for kalving fortsatt var innenfor immunitetsperioden, og de kan flyttes 

til en annen driftsenhet eller til et slakteri for umiddelbar slakting. I disse dyrenes opprinnelsesenhet er alle dyr av 

mottakelige arter vaksinert minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten fortsatt innenfor 

immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen fortsatt innenfor immunitetsperioden som 

følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet, og driftsenheten er ikke underlagt noen av de restriksjonene 

som er fastsatt i direktiv 92/119/EØF med hensyn til lumpy skin disease, og som forbyr en slik forflytning.». 
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4) Ny artikkel 6a innsettes etter artikkel 6: 

«Artikkel 6a 

Særlige vilkår for forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder som er oppført 

i del I i vedlegg I, til områder som er oppført i del I eller II i vedlegg I og ligger i samme medlemsstat 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a), og forutsatt at nr. 2 i denne artikkel overholdes, kan vedkommende 

myndighet tillate forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som ligger i et 

område oppført i del I i vedlegg I, til et bestemmelsessted i et annet område som ligger i samme medlemsstat og er oppført i 

del I eller II i vedlegg I. 

2. Unntaket i nr. 1 får bare anvendelse på forsendelser av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap dersom 

dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a) Dyrene er vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten 

fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen. I disse dyrenes opprinnelsesenhet er alle dyr av mottakelige 

arter vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten fortsatt 

innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen fortsatt innenfor 

immunitetsperioden som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet. 

b) Dyrene kan, uansett sin individuelle vaksinasjonsstatus eller vaksinasjon mot lumpy skin disease i deres 

opprinnelsesenhet, flyttes til et slakteri for å nødslaktes, forutsatt at opprinnelsesenheten ikke er underlagt noen av de 

restriksjonene som er fastsatt i direktiv 92/119/EØF med hensyn til lumpy skin disease, og som forbyr en slik 

forflytning. 

c) Dyrene er ikke-vaksinerte, under seks måneder gamle avkom av mordyr som ble vaksinert minst 28 dager før kalving, 

og som ifølge vaksineprodusenten på tidspunktet for kalving fortsatt var innenfor immunitetsperioden, og de kan flyttes 

til en annen driftsenhet eller til et slakteri for umiddelbar slakting. I disse dyrenes opprinnelsesenhet er alle dyr av 

mottakelige arter vaksinert minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge vaksineprodusenten fortsatt innenfor 

immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen fortsatt innenfor immunitetsperioden som 

følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet, og driftsenheten er ikke underlagt noen av de restriksjonene 

som er fastsatt i direktiv 92/119/EØF med hensyn til lumpy skin disease, og som forbyr en slik forflytning. 

d) Dyrene er blitt innført i driftsenheten for mindre enn tre måneder siden fra en annen medlemsstat eller en tredjestat eller 

en sone av disse som ikke var underlagt restriksjoner på grunn av bekreftet forekomst av lumpy skin disease eller 

vaksinasjon mot lumpy skin disease, og kan flyttes til et slakteri for umiddelbar slakting. I disse dyrenes 

opprinnelsesenhet er alle dyr av mottakelige arter blitt vaksinert minst 28 dager før avsendelsesdatoen og er ifølge 

vaksineprodusenten fortsatt innenfor immunitetsperioden på avsendelsesdatoen, eller de er på avsendelsesdatoen 

fortsatt innenfor immunitetsperioden som følge av tidligere vaksinasjon eller mordyrets immunitet, og driftsenheten er 

ikke underlagt noen av de restriksjonene i direktiv 92/119/EØF med hensyn til lumpy skin disease som forbyr en slik 

forflytning.». 

5) I artikkel 12 skal innledende tekst lyde: 

«Vedkommende myndighet skal sikre at kanaliseringsordningen for transport av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i 

fangenskap, ubearbeidede animalske biprodukter og ubehandlede huder og skinn som omfattes av unntakene i artikkel 4, 5, 

6, 8 og 9, oppfyller følgende krav:». 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/893 

av 24. mai 2017 

om endring av vedlegg I og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg X, XIV og XV til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bestemmelsene om bearbeidede animalske proteiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 

(forordningen om animalske biprodukter)(2), særlig artikkel 31 nr. 2 annet ledd, artikkel 41 nr. 3 tredje ledd og artikkel 42 nr. 2 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform encefalopati 

(TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 forbyr bruk av protein fra dyr i fôrvarer til drøvtyggere. Artikkel 7 nr. 2 i 

nevnte forordning utvider forbudet til å omfatte andre dyr enn drøvtyggere og begrenser forbudet når det gjelder fôring 

av disse dyrene med produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med vedlegg IV til nevnte forordning. 

3) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 utvider forbudet fastsatt i artikkel 7 nr. 1 til å omfatte fôring av andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra kjøttetende pelsdyr, med blant annet bearbeidet animalsk protein. Som 

unntak og på særlige vilkår tillater imidlertid bokstav c) i kapittel II i vedlegg IV at akvakulturdyr kan fôres med 

bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, forutsatt at bearbeidet animalsk protein og fôrblandinger som 

inneholder slikt protein, er blitt framstilt i samsvar med avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 999/2001. Dette avsnitt i nåværende form krever at animalske biprodukter som brukes til framstilling av slikt 

bearbeidet animalsk protein, skal komme fra slakterier eller nedskjæringsanlegg. På grunn av framstillingsprosessen for 

bearbeidet animalsk protein fra insekter kan dette kravet ikke oppfylles når det gjelder insekter. Som en følge av dette er 

bruken av bearbeidet animalsk protein fra insekter i fôr til akvakulturdyr for øyeblikket ikke tillatt. 

4) I flere medlemsstater er det startet oppdrett av insekter til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra insekter og 

andre avledede produkter fra insekter beregnet på fôr til kjæledyr. Slik framstilling foregår innenfor rammene for 

vedkommende myndigheters nasjonale kontrollordninger i de enkelte medlemsstatene. Undersøkelser har vist at 

oppdrettsinsekter kan være et bærekraftig alternativ til konvensjonelle kilder til animalske proteiner beregnet på fôr til 

andre produksjonsdyr enn drøvtyggere. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) offentliggjorde 8. oktober 2015 en vitenskapelig uttalelse 

om en risikoprofil knyttet til produksjon og forbruk av insekter til næringsmidler og fôr(3). Når det gjelder risikoene 

knyttet til forekomsten av prioner, konkluderer EFSA med at forekomsten av farer i ubearbeidede insekter forventes å 

være lik eller lavere enn forekomsten av farer i proteinkilder av animalsk opprinnelse som er godkjent per i dag, så 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 92, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

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

(3) Vitenskapelig uttalelse om en risikoprofil knyttet til produksjon og forbruk av insekter i næringsmidler og fôrvarer, EFSA Journal (2015) 

13(10):4257. 
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lenge insektene fôres med substrater som ikke inneholder materiale fra drøvtyggere eller mennesker (naturgjødsel). 

Siden bearbeidingen av insekter kan redusere forekomsten av biologiske farer ytterligere, har denne konklusjonen også 

gyldighet når det gjelder bearbeidede animalske proteiner fra insekter. 

6) I samsvar med definisjonen av «produksjonsdyr» i artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal insekter som er 

oppdrettet for framstilling av bearbeidet animalsk protein fra insekter, anses som produksjonsdyr, og er derfor omfattet 

av reglene for fôrforbud fastsatt i artikkel 7 og vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, samt reglene for fôring av 

dyr fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009. Bruk av proteiner fra drøvtyggere, kjøkken- og matavfall, kjøttbeinmel og 

naturgjødsel som fôr til insekter er derfor forbudt. I samsvar med vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 767/2009(1) er også bruk av avføring i fôrvarer forbudt. 

7) Bearbeidet animalsk protein framstilt av insekter og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, bør 

derfor tillates til fôring av akvakulturdyr. Bokstav c) i kapittel II i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor 

endres, og et avsnitt som fastsetter TSE-relaterte vilkår for framstilling av bearbeidet animalsk protein fra 

oppdrettsinsekter og fôrblandinger som inneholder slikt protein, bør tilføyes i kapittel IV i vedlegg IV til nevnte 

forordning. 

8) Analogt med det som allerede gjelder for bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og for 

fôrblandinger som inneholder slikt protein og er beregnet på fôring av akvakulturdyr, bør det fastsettes særlige vilkår for 

framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra insekter, for å unngå enhver risiko for krysskontaminering med 

andre proteiner som vil kunne utgjøre en TSE-risiko for drøvtyggere. Bearbeidet animalsk protein fra insekter bør 

særlig, analogt med vilkårene fastsatt i avsnitt A i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, framstilles i 

anlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra oppdrettsinsekter. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten bør det tilføyes en definisjon av oppdrettsinsekter i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

10) Vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

11) Vedlegg X til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsetter regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder parametrene for produksjon av trygge fôrvarer av animalsk opprinnelse beregnet på fôring av 

produksjonsdyr. Bare animalske biprodukter og avledede produkter som oppfyller kravene i vedlegg X til forordning 

(EU) nr. 142/2011, kan brukes som fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr. Selv om bestemmelsene fastsatt i vedlegg 

X til nevnte forordning ikke omfatter levende og tørkede insekter i fôr til produksjonsdyr, er bruken av tørkede insekter i 

eller som fôr til kjæledyr underlagt bestemmelsene i vedlegg XIII til nevnte forordning. 

12) Endringen av forordning (EF) nr. 999/2001 med sikte på å tillate bearbeidet animalsk protein framstilt av insekter til 

bruk i fôr til akvakulturdyr vil sannsynligvis åpne mulighet for større produksjon av bearbeidet animalsk protein 

framstilt av insekter i Unionen. Mens det nåværende småskalaoppdrettet av insekter til fôr til kjæledyr kan ivaretas på 

tilfredsstillende måte gjennom eksisterende nasjonale ordninger, er det hensiktsmessig med unionsbestemmelser om 

dyrs og menneskers helse, plantehelse eller miljørisikoer for å sikre at oppdrett av insekter i større målestokk innenfor 

Unionen er trygt. Når det gjelder insektartene som oppdrettes i Unionen, bør de ikke være sykdomsframkallende eller ha 

andre skadevirkninger på plante- eller dyrehelse eller menneskers helse; de bør ikke anses som smittebærere for 

sykdomsframkallende stoffer for mennesker, dyr eller planter, og de bør ikke beskyttes eller defineres som invasive 

fremmede arter. Idet det tas hensyn til disse nasjonale risikovurderingene, samt uttalelsen fra EFSA av 8. oktober 2015, 

kan følgende insektarter identifiseres som de insektartene som per i dag oppdrettes i Unionen, og som oppfyller de 

ovennevnte sikkerhetskravene til produksjon av insekter til bruk i fôr: Svart soldatflue (Hermetia illucens), husflue 

(Musca domestica), stor melbille (Tenebrio molitor), liten melbille (Alphitobius diaperinus), hussiriss (Acheta 

domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis).  

  

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

og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 

82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF (EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i 

henhold til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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13) Vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres slik at det i avsnitt 1 i kapittel II tilføyes en liste over 

insektarter som kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter. Denne listen bør 

inneholde ovennevnte insektarter, og kan endres senere på grunnlag av en vurdering av den risikoen som de aktuelle 

insektartene utgjør for dyrs og menneskers helse, plantehelsen eller miljøet. 

14) Vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsetter krav ved import av animalske biprodukter og avledede 

produkter fra tredjestater. De sikkerhetskravene som gjelder ved dyrking av insekter som skal brukes i fôr til 

akvakulturdyr, og ved omsetning av bearbeidede animalske proteiner fra slike insekter, særlig når det gjelder hvilke 

insektarter som kan brukes og hvilket fôr som kan gis til insekter, bør også gjelde ved import fra tredjestater. Avsnitt 1 

og 2 i kapittel 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres for å fastsette kravene ved import til 

Unionen. 

15) Vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsetter modeller for hygienesertifikater ved import til Unionen av 

animalske biprodukter. Modellen for hygienesertifikat fastsatt i kapittel 1 i vedlegg XV til nevnte forordning får 

anvendelse på import til Unionen av bearbeidet animalsk protein. Med hensyn til import av bearbeidet animalsk protein 

framstilt av oppdrettsinsekter bør det fastsettes en ny modell for hygienesertifikat, og den bør omfatte de særlige 

kravene til oppdrett av insekter til framstilling av bearbeidet animalsk protein nevnt i vedlegg XIV til forordning  

(EU) nr. 142/2011, samt de andre relevante kravene ved import av bearbeidet animalsk protein. Derfor bør en ny modell 

for hygienesertifikat ved import av bearbeidet animalsk protein framstilt av oppdrettsinsekter, tilføyes i kapittel 1 i 

vedlegg XV. 

16) Videre bør den nye modellen for hygienesertifikat som tilføyes i kapittel 1 i vedlegg XV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, også ta hensyn til endringen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1396(1) når det gjelder de kravene 

knyttet til TSE som får anvendelse ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit, 

som fastsatt i kapittel D i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001. 

17) Vedlegg X, XIV og XV til forordning (EF) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

18) Avsnitt A i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter krav for å hindre krysskontaminering 

under transport i bulk mellom på den ene side fiskemel, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, 

blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som inneholder slike produkter, som er beregnet på fôring 

av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, og på den annen side fôr beregnet på drøvtyggere. Tatt i betraktning at det 

foreligger en lignende risiko for krysskontaminering når disse materialene lagres i bulk, bør kravene i avsnitt A i kapittel 

III i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 utvides til å omfatte lagring i bulk av fiskemel, dikalsiumfosfat og 

trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger som inneholder 

slike materialer. 

19) Avsnitt B i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter krav for å hindre krysskontaminering 

under transport mellom på den ene side fôrmidler i bulk og fôrblandinger i bulk som inneholder produkter fra 

drøvtyggere, unntatt melk og melkebaserte produkter, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og 

hydrolyserte proteiner framstilt av huder og skinn fra drøvtyggere, og på den annen side fôr beregnet på andre 

produksjonsdyr enn pelsdyr. Tatt i betraktning at det foreligger en lignende risiko for krysskontaminering når disse 

materialene lagres i bulk, bør kravene i avsnitt B i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 utvides til å 

omfatte lagring i bulk av fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produkter fra drøvtyggere, unntatt melk og 

melkebaserte produkter, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og hydrolyserte proteiner framstilt 

av huder og skinn fra drøvtyggere. 

20) Bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at animalske biprodukter som 

brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein, bortsett fra fiskemel, fra andre dyr enn drøvtyggere, og som skal 

brukes i fôr til akvakulturdyr, kommer fra slakterier som ikke slakter drøvtyggere, og fra nedskjæringsanlegg som ikke 

utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere. Bokstav a) gir unntak fra dette kravet for slakterier som utfører effektive 

tiltak for å hindre krysskontaminering mellom biprodukter fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere, og som 

kontrolleres og er godkjent av vedkommende myndighet på dette grunnlag.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 225 

av 19.8.2016, s. 76). 
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21) For å utvide mulighetene med hensyn til hvilke typer råstoffer som kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk 

protein fra andre dyr enn drøvtyggere, beregnet på bruk i fôr til akvakulturdyr eller beregnet på eksport, er det 

hensiktsmessig å endre bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for å tillate bruk 

av animalske biprodukter fra andre virksomheter enn slakterier og nedskjæringsanlegg, forutsatt at disse andre 

virksomhetene brukes utelukkende til håndtering av materialer fra andre dyr enn drøvtyggere, eller er godkjent av 

vedkommende myndighet etter en inspeksjon på stedet, på grunnlag av de samme kanaliseringskravene som dem som er 

fastsatt i det eksisterende unntaket for slakterier, forutsatt at disse kanaliseringskravene gir nødvendige garantier for at 

krysskontaminering unngås og kontrolleres. Det er også hensiktsmessig å utvide unntaket som gjelder for slakterier, til å 

omfatte nedskjæringsanlegg, forutsatt at samme kanaliseringskrav får anvendelse. Avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

22) Bokstav b) i avsnitt A i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at medfølgende 

handelsdokument eller hygienesertifikat og all emballasje for fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel, er 

merket med teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til drøvtyggere». Verken handelsdokumentet eller 

hygienesertifikatet nevnt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er imidlertid påkrevd for fôrblandinger. Det 

er derfor hensiktsmessig å endre bokstav b) i avsnitt A i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for å 

presisere at når det gjelder fôrblandinger som inneholder fiskemel, skal teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til 

drøvtyggere» bare tilføyes på etiketten på fôrblandinger. Del B bokstav d) i avsnitt C og bokstav e) i avsnitt D i kapittel 

IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør også endres med hensyn til dette. 

23) Del C i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 forbyr produksjon av fôr til andre produksjonsdyr enn 

pelsdyr i virksomheter som produserer fôr til kjæledyr eller fôr til pelsdyr som inneholder produkter fra drøvtyggere 

som er forbudt å bruke i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr. Et lignende forbud bør fastsettes for virksomheter som 

produserer fôr til kjæledyr eller fôr til pelsdyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn 

drøvtyggere, unntatt fiskemel, for å sikre at det unngås krysskontaminering mellom fôr til andre produksjonsdyr enn 

pelsdyr eller akvakulturdyr og produkter som er forbudt i slikt fôr. Avsnitt C i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 999/2001 bør derfor endres. 

24) Nummer 1 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 forbyr eksport av bearbeidet animalsk 

protein fra drøvtyggere. Dette kravet var opprinnelig beregnet på å bekjempe spredning av bovin spongiform 

encefalopati (BSE) på et tidspunkt da BSE var epidemisk i Unionen, og da Europa var den delen av verden som var 

sterkest rammet av epidemien. BSE-situasjonen i Unionen er imidlertid betydelig forbedret. I 2015 ble det rapportert om 

fem tilfeller av BSE i Unionen, sammenlignet med 2 116 rapporterte tilfeller i 2001. Denne forbedringen i  

BSE-situasjonen i Unionen gjenspeiles i det faktum at 23 medlemsstater i Unionen nå er anerkjent som stater med 

ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(1), basert på statusen for BSE-risiko anerkjent på 

internasjonalt plan av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 

25) Forbudet mot eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere bør derfor oppheves og erstattes med særlige 

vilkår som skal oppfylles for å redusere byrden for handel og gi større forholdsmessighet sammenlignet med den 

nåværende epidemiologiske situasjonen for BSE. Disse vilkårene bør særlig være rettet mot å sikre at de eksporterte 

produktene ikke inneholder kjøttbeinmel, som det ikke er tillatt å eksportere i henhold til artikkel 43 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009. Siden kjøttbeinmel kan inneholde spesifisert risikomateriale eller kan være framstilt av dyr som har 

dødd eller blitt avlivet av andre årsaker enn slakting for konsum, utgjør kjøttbeinmel en høyere BSE-risiko og bør derfor 

ikke eksporteres. 

26) For å sikre at eksportert bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere ikke inneholder kjøttbeinmel og ikke brukes til 

andre formål enn det som er tillatt i unionsregelverket, bør bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere transporteres i 

forseglede containere direkte fra bearbeidingsanlegget til utførselsstedet fra Unionen, som bør være en 

grensekontrollstasjon som er oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/821/EF(2), slik at offentlig kontroll kan 

foretas. Denne offentlige kontrollen bør utføres ved hjelp av de eksisterende framgangsmåtene for offentlig kontroll, 

særlig handelsdokumentet i samsvar med modellen fastsatt i nr. 6 i kapittel III i vedlegg VIII til forordning 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(2) Kommisjonsvedtak 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 

(EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 
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(EU) nr. 142/2011, og meldingen mellom vedkommende myndigheter via det integrerte edb-systemet for veterinær-

myndighetene (TRACES) innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF(1). 

27) I samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal bearbeidingsanlegget være godkjent for bearbeiding av 

kategori 3-materiale, og i samsvar med artikkel 45 i nevnte forordning skal det være underlagt regelmessig offentlig 

kontroll, herunder dersom bearbeidingsanlegget også er godkjent for bearbeiding av kategori 1- og/eller 2-materiale, når 

det gjelder permanent merking av kategori 1- og 2-materiale i henhold til nevnte forordning. 

28) Nummer 2 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at fôrblandinger som inneholder 

bearbeidede animalske proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere og er beregnet på eksport, produseres i samsvar med 

visse krav, idet det særlig vises til bokstav e) i avsnitt A i kapittel V i vedlegg IV til nevnte forordning, som i sin tur 

viser til avsnitt D i kapittel IV i nevnte vedlegg. Siden disse krysshenvisningene har ført til ulike fortolkninger, bør nr. 2 

i del E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 omformuleres for å tydeliggjøre gjeldende krav til 

framstilling av bearbeidede animalske proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere, eller fôrblandinger som inneholder slike 

proteiner, og som er beregnet på eksport fra Unionen. 

29) Særlig er henvisningen i nr. 2 bokstav b) i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, som 

gjelder eksport av fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, til bokstav 

d) i avsnitt D i kapittel IV i nevnte vedlegg, som gjelder produksjon av fôrblandinger som inneholder bearbeidet 

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere som fôr til akvakulturdyr, ikke tilpasset til alle tilfeller. Mens bokstav d) 

i avsnitt D i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 krever at fôrblandingsvirksomheten utelukkende 

skal produsere fôr til akvakulturdyr eller ha tillatelse på grunnlag av tiltak som er truffet for å unngå krysskontaminering 

mellom fôr beregnet på akvakulturdyr og fôr beregnet på andre produksjonsdyr, begrenser ikke vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder eksport, hvilke arter som den eksporterte fôrblandingen kan gis til i 

tredjestaten. Den krysskontamineringen dette dreier seg om, er derfor mellom den eksporterte fôrblandingen som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn 

akvakulturdyr som bringes i omsetning i Unionen. Nummer 2 i avsnitt E i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 999/2001 bør derfor endres. 

30) Endringene beskrevet i de foregående betraktningene med hensyn til 1) lagring av visse fôrmidler og fôrblandinger, 2) 

framstilling av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og fra fôrblandinger som inneholder slikt protein, 3) 

eksport av fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og 4) bruk av 

råstoffer fra andre virksomheter enn slakterier og nedskjæringsanlegg til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra 

andre dyr enn drøvtyggere, omfatter krav til vedkommende myndighet i medlemsstatene om å registrere eller godkjenne 

visse virksomheter på grunnlag av oppfyllelsen av disse kravene. Avsnitt A i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 999/2001 bør derfor endres slik at det omfatter medlemsstatenes forpliktelse til å ajourføre og offentliggjøre listene 

over disse virksomhetene. 

31) For å begrense byrden for vedkommende myndigheter bør offentliggjøringen av lister over driftsansvarlige begrenses til 

de tilfellene der slik offentliggjøring er nødvendig for at de driftsansvarlige skal kunne se hvilke potensielle 

leverandører som oppfyller kravene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, og slik at vedkommende myndigheter 

skal kunne kontrollere om disse kravene oppfylles i produksjonskjeden. Avsnitt A i kapittel V i vedlegg IV bør derfor 

endres for å unnta lister over hjemmeblandere fra forpliktelsen til offentliggjøring. 

32) Siden medlemsstatene og de driftsansvarlige må ha tilstrekkelig tid til å tilpasse seg endringene som gjøres i avsnitt A i 

kapittel III i denne forordning, når det gjelder lagring av visse fôrmidler i bulk og fôrblandinger, og i avsnitt A, B og C i 

kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder listene over virksomheter hvis produksjon er i 

samsvar med visse krav i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, når det gjelder lagring av fôr som inneholder 

produkter fra drøvtyggere, og når det gjelder produksjon av fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein 

fra andre dyr enn drøvtyggere, bør disse endringene få anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

fôr — 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 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. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2017. 

Følgende endringer i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved denne forordning får imidlertid anvendelse fra 1. januar 

2018: 

a) Endringene i del A i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved nr. 2 bokstav b) i) i vedlegg I til denne 

forordning. 

b) Endringene i del A, B og C i kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ved nr. 2 bokstav d) i) i vedlegg I til 

denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 24. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 bokstav d) skal nytt punkt iv) lyde: 

«iv) «Etikett» i artikkel 3 nr. 2 bokstav t).» 

b) I nr. 2 skal nye bokstaver lyde: 

«m) «oppdrettsinsekter» produksjonsdyr som definert i artikkel 3 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, av 

de insektartene som er tillatt ved framstilling av bearbeidet animalsk protein i samsvar med nr. 2 i del A i avsnitt 1 

i kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011, 

n) «hjemmeblandere» oppdrettere som lager fôrblandinger utelukkende til bruk på egen driftsenhet.» 

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel II skal bokstav c) lyde: 

«c) Akvakulturdyr med følgende fôrmidler og fôrblandinger: 

i) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, bortsett fra fiskemel og bearbeidet animalsk 

protein fra oppdrettsinsekter, og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, som 

framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med de alminnelige vilkårene fastsatt i kapittel III og de 

særlige vilkårene fastsatt i avsnitt D i kapittel IV. 

ii) Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk 

protein, som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med de alminnelige vilkårene fastsatt i 

kapittel III og de særlige vilkårene fastsatt i avsnitt F i kapittel IV.» 

b) I kapittel III gjøres følgende endringer: 

i) Avsnitt A skal lyde: 

«AVSNITT A 

Transport og lagring av fôrmidler og fôrblandinger beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn 
drøvtyggere 

1. Følgende produkter beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere skal transporteres i kjøretøyer 

og containere og lagres i lagringsanlegg som ikke brukes til henholdsvis transport eller lagring av fôr beregnet 

på drøvtyggere: 

a) Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder fiskemel og bearbeidet 

animalsk protein fra oppdrettsinsekter. 

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse i bulk. 

c) Blodprodukter i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere. 

d) Fôrblandinger i bulk som inneholder fôrmidlene oppført i bokstav a), b) og c). 

Registre over hvilke typer produkter som er blitt transportert eller lagret i et lagringsanlegg, skal være 

tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst to år. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er brukt til transport eller 

lagring av produktene oppført i nevnte nummer, senere brukes til transport eller lagring av fôr beregnet på 

drøvtyggere, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først rengjøres i samsvar med en dokumentert 

framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet. 

Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i minst to år.  
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3. Lagringsanlegg der det i samsvar med nr. 2 lagres fôrmidler og fôrblandinger oppført i nr. 1, skal godkjennes 

av vedkommende myndighet på grunnlag av kontroll av at de oppfyller kravene angitt i nr. 2. 

4. Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder bearbeidet animalsk protein fra 

oppdrettsinsekter, men unntatt fiskemel, og fôrblandinger i bulk som inneholder slikt bearbeidet animalsk 

protein, skal transporteres i kjøretøyer og containere og lagres i lagringsanlegg som ikke brukes til henholdsvis 

transport eller lagring av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr. 

5. Som unntak fra nr. 4 kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er brukt til transport eller 

lagring av produktene omhandlet i nevnte nummer, senere brukes til transport eller lagring av fôr beregnet på 

andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr, forutsatt at de for å unngå krysskontami-

nering først rengjøres i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av 

vedkommende myndighet. 

Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i minst to år.» 

ii) I avsnitt B skal nr. 3 lyde: 

«3. Som unntak fra nr. 1 kreves det ikke en særlig tillatelse til produksjon av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder produktene oppført i nevnte nummer, for hjemmeblandere som oppfyller følgende vilkår: 

a) De skal være registrert av vedkommende myndighet som produsent av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder produktene oppført i nr. 1. 

b) De skal holde bare andre dyr enn drøvtyggere. 

c) Alle fôrblandinger som inneholder fiskemel, og som brukes i produksjonen av fullfôr, skal inneholde høyst 

50 % råprotein. 

d) Alle fôrblandinger som inneholder dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, og som 

brukes i produksjonen av fullfôr, skal inneholde høyst 10 % totalt fosfor. 

e) Alle fôrblandinger som inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere, og som brukes i 

produksjonen av fullfôr, skal inneholde høyst 50 % råprotein. 

iii) I avsnitt C skal bokstav a) lyde: 

«a) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder fiskemel og bearbeidet animalsk protein 

fra oppdrettsinsekter.» 

iv) I avsnitt D nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, herunder fiskemel og bearbeidet animalsk protein 

fra oppdrettsinsekter.» 

c) I kapittel IV gjøres følgende endringer: 

i) I avsnitt A skal bokstav b) lyde: 

«b) Teksten «Fiskemel – skal ikke brukes i fôr til andre drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere» skal klart 

angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på fiskemel. 

Teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til drøvtyggere» skal klart angis på etiketten på fôrblandinger 

som inneholder fiskemel beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr.»  
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ii) Avsnitt B skal lyde: 

«AVSNITT B 

Særlige vilkår for bruk av dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse og fôrblandinger som 
inneholder slike fosfater, som er beregnet på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

pelsdyr 

a) Teksten «Dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse – skal ikke brukes i fôr til drøvtyggere» 

skal klart angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 

21 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk 

opprinnelse. 

b) Teksten «Inneholder dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse – skal ikke gis til drøvtyggere» 

skal klart angis på etiketten på fôrblandinger som inneholder dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat av animalsk 

opprinnelse.» 

iii) I avsnitt C skal bokstav c) første ledd lyde: 

«c) Blodproduktene skal framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende bearbeider blod fra andre dyr enn 

drøvtyggere, og som er registrert av vedkommende myndighet som et anlegg der det utelukkende bearbeides 

blod fra andre dyr enn drøvtyggere.» 

iv) I avsnitt C skal bokstav d) lyde: 

«d) Teksten «Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke brukes i fôr til drøvtyggere» skal klart 

angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

Teksten «Inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke gis til drøvtyggere» skal klart 

angis på etiketten på fôrblandinger som inneholder blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere.» 

v) I avsnitt D skal overskriften, innledningen i første ledd og bokstav a) lyde: 

«AVSNITT D 

Særlige vilkår for framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, bortsett 

fra fiskemel og bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, og fôrblandinger som inneholder 
slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn 

drøvtyggere, bortsett fra fiskemel og bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, og fôrblandinger som 

inneholder slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr 

a) De animalske biproduktene som skal brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein nevnt i dette 

avsnitt, skal komme fra 

i) slakterier som ikke slakter drøvtyggere, og som er registrert av vedkommende myndighet som et slakteri 

som ikke slakter drøvtyggere, eller 

ii) nedskjæringsanlegg som ikke utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere, og som er registrert av 

vedkommende myndighet som et anlegg som ikke utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere, eller 

iii) andre virksomheter enn dem som er nevnt i punkt i) eller ii), som ikke håndterer produkter fra 

drøvtyggere, og som er registrert av vedkommende myndighet som en virksomhet som ikke håndterer 

produkter fra drøvtyggere. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan vedkommende myndighet tillate slakting av drøvtyggere i slakterier 

som framstiller animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på framstilling av bearbeidet 

animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, og håndtering av produkter fra drøvtyggere i nedskjæringsanlegg 

eller en annen virksomhet som framstiller animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på 

framstilling av bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt.  
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Nevnte tillatelse kan bare gis dersom vedkommende myndighet gjennom inspeksjon på stedet har fastslått at 

tiltakene som tar sikte på å forhindre krysskontaminering mellom biprodukter fra drøvtyggere og biprodukter 

fra andre dyr enn drøvtyggere, er effektive. 

Disse tiltakene skal omfatte følgende minstekrav: 

i) Slakting av andre dyr enn drøvtyggere skal utføres i linjer som er fysisk atskilt fra linjer som brukes til 

slakting av drøvtyggere. 

ii) Produkter fra andre dyr enn drøvtyggere skal håndteres på produksjonslinjer som er fysisk atskilt fra 

linjer som brukes til håndtering av produkter fra drøvtyggere. 

iii) Animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere skal samles inn, lagres, transporteres og 

emballeres i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg brukt til animalske biprodukter fra drøvtyggere. 

iv) Det skal regelmessig tas prøver og foretas analyser av animalske biprodukter fra andre dyr enn 

drøvtyggere for å avdekke forekomst av proteiner fra drøvtyggere. Analysemetoden som benyttes, skal 

være vitenskapelig validert for dette formålet. Hyppigheten av prøvetaking og analyser skal fastsettes på 

grunnlag av en risikovurdering utført av den driftsansvarlige som ledd i dennes framgangsmåter, basert 

på HACCP-prinsippene.» 

vi) I avsnitt D skal bokstav c) første ledd lyde: 

«c) Det bearbeidede animalske proteinet nevnt i dette avsnitt skal framstilles i bearbeidingsanlegg som 

utelukkende brukes til bearbeiding av animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere som har sin 

opprinnelse i slakterier, nedskjæringsanlegg eller andre virksomheter nevnt i bokstav a). Disse 

bearbeidingsanleggene skal registreres av vedkommende myndighet som anlegg som utelukkende behandler 

animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere.» 

vii) I avsnitt D bokstav d) annet ledd skal innledningen i punkt i) lyde: 

«i) Vedkommende myndighet kan etter inspeksjon på stedet tillate produksjon av fôrblandinger som inneholder 

bearbeidet animalsk protein nevnt i dette avsnitt, til akvakulturdyr i virksomheter som også produserer 

fôrblandinger til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:» 

viii) I avsnitt D skal bokstav d) punkt ii) og bokstav e) lyde: 

«ii) Det kreves ikke en særlig tillatelse til produksjon av fullfôr fra fôrblandinger som inneholder 

bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt, for hjemmeblandere som oppfyller følgende 

vilkår: 

— De er registrert av vedkommende myndighet som produsenter av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, bortsett fra fiskemel og 

bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter. 

— De holder bare akvakulturdyr. 

— Fôrblandingen som inneholder bearbeidet animalsk protein som nevnt i dette avsnitt som brukes i 

deres produksjon, inneholder høyst 50 % råprotein. 

e) Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som følger med bearbeidet animalsk protein nevnt i dette avsnitt, samt etiketten på dette, skal 

være tydelig merket med følgende tekst: «Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere — skal 

ikke brukes i fôr til produksjonsdyr, bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr». 

Følgende skal angis tydelig på etiketten på fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein som 

nevnt i dette avsnitt: 

«Inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke gis til produksjonsdyr, 

bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr».  
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ix) I avsnitt E skal bokstav b)–g) lyde: 

«b) Teksten «Fiskemel – skal ikke brukes i fôr til andre drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere», skal klart 

angis på det medfølgende handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt på etiketten på fiskemel som skal brukes i melkeerstatningsfôr. 

c) Bruk av fiskemel til ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter skal være tillatt bare til framstilling 

av melkeerstatninger som distribueres i tørr form og gis til drøvtyggere etter fortynning i en gitt mengde 

væske som tillegg til eller erstatning for morsmelken etter råmelken før dyrene er helt avvent. 

d) Melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende 

arter, skal framstilles i virksomheter som ikke produserer andre fôrblandinger til drøvtyggere, og som er 

godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan vedkommende myndighet etter inspeksjon på stedet tillate 

produksjon av andre fôrblandinger til drøvtyggere i virksomheter som også framstiller melkeerstatninger 

som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende arter, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg 

der fiskemel i bulk og melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel, oppbevares under lagring, 

transport og emballering. 

ii) Andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal produseres i anlegg som er fysisk atskilt fra anlegg 

der melkeerstatninger som inneholder fiskemel, framstilles. 

iii) Registre over innkjøp og bruk av fiskemel og salg av melkeerstatninger som inneholder fiskemel, skal 

være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år. 

iv) Det skal regelmessig tas prøver og analyser av andre fôrblandinger beregnet på drøvtyggere, for å 

kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse gjennom bruk av 

de analysemetodene for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved kontroll av fôr som 

er angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009; hyppigheten av prøvetakinger og analyser skal 

fastsettes på grunnlag av en risikovurdering utført av den driftsansvarlige som ledd i dennes 

framgangsmåter, basert på HACCP-prinsippene; resultatene skal være tilgjengelige for vedkommende 

myndighet i minst fem år. 

e) Før frigivelse for fri omsetning i Unionen skal importørene sikre at hver enkelt forsendelse av importerte 

melkeerstatninger som inneholder fiskemel, analyseres i samsvar med de analysemetodene for bestemmelse 

av bestanddeler av animalsk opprinnelse ved kontroll av fôr som er angitt i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 152/2009, for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk opprinnelse. 

f) Etiketten på melkeerstatninger som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av 

drøvtyggende arter, skal være tydelig merket med teksten «Inneholder fiskemel – skal ikke gis til andre 

drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere» 

g) Melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel og er beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av 

drøvtyggende arter, skal transporteres i kjøretøyer og containere og oppbevares i lagringsanlegg som ikke 

brukes til henholdsvis transport eller lagring av annet fôr beregnet på drøvtyggere. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som senere skal brukes til 

transport eller lagring av annet fôr i bulk beregnet på drøvtyggere, brukes til transport eller lagring av 

melkeerstatninger i bulk som inneholder fiskemel beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende 

arter, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først rengjøres i samsvar med en dokumentert 

framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet. Når en slik framgangsmåte er 

benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende myndighet i minst to år.  
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h) På driftsenheter der det holdes drøvtyggere, skal det treffes tiltak for å hindre at melkeerstatninger som 

inneholder fiskemel, gis som fôr til andre drøvtyggere enn ikke avvente drøvtyggere. Vedkommende 

myndighet skal utarbeide en liste over driftsenheter der det brukes melkeerstatninger som inneholder 

fiskemel, gjennom en ordning med forhåndsmelding fra driftsenheten eller en annen ordning som sikrer at 

dette særlige vilkåret overholdes.» 

x) Nytt avsnitt F skal lyde: 

«AVSNITT F 

Særlige vilkår for framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og fôrblandinger 
som inneholder slikt protein, som er beregnet på fôring av akvakulturdyr 

Følgende særlige vilkår får anvendelse på framstilling og bruk av bearbeidet animalsk protein fra oppdretts-

insekter og fôrblandinger som inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, som er beregnet på fôring av 

akvakulturdyr: 

a) Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter skal 

i) framstilles i bearbeidingsanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 og utelukkende brukes til framstilling av produkter fra oppdrettsinsekter, og 

ii) framstilles i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 1 i kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

b) Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, skal produseres i virk-

somheter som er godkjent for dette formålet av vedkommende myndighet, og som utelukkende brukes til 

produksjon av fôr til akvakulturdyr. 

Som unntak fra dette særlige vilkåret gjelder følgende: 

i) Vedkommende myndighet kan etter inspeksjon på stedet tillate produksjon av fôrblandinger som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, til akvakulturdyr i virksomheter som også 

produserer fôrblandinger til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— Fôrblandinger beregnet på drøvtyggere skal produseres og under lagring, transport og emballering 

oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra de anleggene der fôrblandinger til andre dyr enn 

drøvtyggere produseres og oppbevares. 

— Fôrblandinger beregnet på akvakulturdyr skal produseres og under lagring, transport og emballering 

oppbevares i anlegg som er fysisk atskilt fra de anleggene der fôrblandinger til andre dyr enn 

drøvtyggere produseres og oppbevares. 

— Registre over innkjøp og bruk av bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter og salg av 

fôrblandinger som inneholder nevnte protein, skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i 

minst fem år. 

— Det skal regelmessig tas prøver og analyser av fôrblandinger beregnet på andre produksjonsdyr enn 

akvakulturdyr for å kontrollere at det ikke forekommer ikke-tillatte bestanddeler av animalsk 

opprinnelse, gjennom bruk av de analysemetodene for bestemmelse av bestanddeler av animalsk 

opprinnelse ved kontroll av fôr som er angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009; 

hyppigheten av prøvetakinger og analyser skal fastsettes på grunnlag av en risikovurdering utført av 

den driftsansvarlige som ledd i dennes framgangsmåter, basert på HACCP-prinsippene; resultatene 

skal være tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst fem år.  
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ii) Det kreves ikke en særlig tillatelse til produksjon av fullfôr fra fôrblandinger som inneholder bearbeidet

animalsk protein fra oppdrettsinsekter, for hjemmeblandere som oppfyller følgende vilkår:

— De er registrert av vedkommende myndighet som produsent av fullfôr fra fôrblandinger som 

inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter. 

— De holder bare akvakulturdyr. 

— Fôrblandingen som inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som brukes i deres 

produksjon, inneholder høyst 50 % råprotein. 

c) Handelsdokumentet eller hygienesertifikatet, alt etter som, nevnt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF)

nr. 1069/2009, som følger med bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, samt etiketten på dette, skal

være tydelig merket med følgende tekst: «Bearbeidet insektprotein – skal ikke brukes i fôr til produksjonsdyr,

bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr».

Følgende skal angis tydelig på etiketten på fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra 

insekter: 

«Inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere – skal ikke gis til produksjonsdyr, 

bortsett fra akvakulturdyr og pelsdyr». 

d) I kapittel V gjøres følgende endringer:

i) Avsnitt A, B og C skal lyde:

«AVSNITT A 

Lister 

1. Medlemsstatene skal ajourføre og offentliggjøre lister over

a) slakterier som er registrert som slakterier som ikke slakter drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav

a) i avsnitt C i kapittel IV, samt godkjente slakterier som blod framstilt i samsvar med annet, tredje og

fjerde ledd i bokstav a) i avsnitt C i kapittel IV, kan komme fra, 

b) bearbeidingsanlegg som er registrert som bearbeidingsanlegg som utelukkende bearbeider blod fra andre

dyr enn drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav c) i avsnitt C i kapittel IV, samt godkjente

bearbeidingsanlegg som framstiller blodprodukter i samsvar med annet, tredje og fjerde ledd i bokstav c) i

avsnitt C i kapittel IV,

c) slakterier, nedskjæringsanlegg og andre virksomheter som er registrert som virksomheter som henholdsvis

ikke slakter drøvtyggere, utbeiner eller skjærer kjøtt fra drøvtyggere og ikke håndterer produkter fra

drøvtyggere, som animalske biprodukter som skal brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra

andre dyr enn drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV, kan komme fra,

samt godkjente slakterier, nedskjæringsanlegg og andre virksomheter som animalske biprodukter som skal

brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, i samsvar med annet,

tredje og fjerde ledd i bokstav a) i avsnitt D i kapittel IV, kan komme fra,

d) bearbeidingsanlegg som er registrert som bearbeidingsanlegg som ikke bearbeider animalske biprodukter

fra drøvtyggere, i samsvar med første ledd i bokstav c) i avsnitt D i kapittel IV, samt godkjente

bearbeidingsanlegg som framstiller bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, som driver

virksomhet i samsvar med annet, tredje og fjerde ledd i bokstav c) i avsnitt D i kapittel IV,

e) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med avsnitt B i kapittel III produserer fôrblandinger

som inneholder fiskemel, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse, eller blodprodukter

fra andre dyr enn drøvtyggere,
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f) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med bokstav d) i avsnitt D i kapittel IV produserer

fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, samt godkjente

fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med nr. 3 bokstav b) ii) i avsnitt E i kapittel V utelukkende

produserer fôrblandinger for eksport fra Unionen, eller fôrblandinger for eksport fra Unionen og

fôrblandinger til akvakulturdyr som skal bringes i omsetning,

g) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med bokstav d) i avsnitt E i kapittel IV framstiller

melkeerstatninger som inneholder fiskemel beregnet på ikke avvente produksjonsdyr av drøvtyggende

arter,

h) godkjente fôrblandingsvirksomheter som i samsvar med bokstav b) i avsnitt F i kapittel IV produserer

fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter,

i) lagringsanlegg godkjent i samsvar med nr. 3 i avsnitt A i kapittel III eller i samsvar med tredje ledd i nr. 3

bokstav d) i avsnitt E i kapittel V.

2. Medlemsstatene skal ajourføre lister over hjemmeblandere som er registrert i samsvar med nr. 3 i avsnitt B i

kapittel III, bokstav d) ii) i avsnitt D i kapittel IV og bokstav b) ii) i avsnitt F i kapittel IV.

AVSNITT B 

Transport og lagring av fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produkter fra drøvtyggere 

1. Fôrmidler i bulk og fôrblandinger i bulk som inneholder andre produkter fra drøvtyggere enn dem som er

oppført i bokstav a)–d) nedenfor, skal transporteres i kjøretøyer og containere og oppbevares i lagringsanlegg

som ikke brukes til henholdsvis transport eller lagring av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn pelsdyr:

a) Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.

c) Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere.

d) Smeltet fett fra drøvtyggere med høyeste tillatte nivå for uløselige urenheter på 0,15 vektprosent og

avledede produkter fra slikt fett.

2. Som unntak fra nr. 1 kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er brukt til transport eller

lagring av fôrmidler i bulk og fôrblandinger i bulk oppført i nevnte nummer, brukes til transport eller lagring

av fôrvarer beregnet på andre produksjonsdyr enn pelsdyr, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først

rengjøres i samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende

myndighet.

Når en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende

myndighet i minst to år.

AVSNITT C 

Produksjon av fôrblandinger beregnet på pelsdyr eller kjæledyr som inneholder produkter fra drøvtyggere eller 
andre dyr enn drøvtyggere 

1. Fôrblandinger beregnet på pelsdyr eller kjæledyr som inneholder andre produkter fra drøvtyggere enn de som

er oppført i bokstav a)–d) nedenfor, skal ikke produseres i virksomheter som produserer fôr til andre

produksjonsdyr enn pelsdyr:

a) Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.

c) Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere.

d) Smeltet fett fra drøvtyggere med høyeste tillatte nivå for uløselige urenheter på 0,15 vektprosent og

avledede produkter fra slikt fett.
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2. Fôrblandinger beregnet på pelsdyr eller kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn

drøvtyggere, bortsett fra fiskemel, skal ikke produseres i virksomheter som produserer fôr til andre

produksjonsdyr enn pelsdyr eller akvakulturdyr.»

ii) Avsnitt D skal lyde:

«AVSNITT D 

Bruk og lagring på driftsenheter av fôrmidler og fôrblandinger til produksjonsdyr som inneholder produkter fra 

drøvtyggere 

Bruk og lagring av fôrmidler og fôrblandinger til produksjonsdyr som inneholder andre produkter fra drøvtyggere 

enn dem som er oppført i følgende bokstav a)–d), skal være forbudt på driftsenheter som holder andre 

produksjonsdyr enn pelsdyr: 

a) Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk, råmelk og råmelksprodukter.

b) Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.

c) Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere.

d) Smeltet fett fra drøvtyggere med høyeste tillatte nivå for uløselige urenheter på 0,15 vektprosent og avledede

produkter fra slikt fett.»

iii) Avsnitt E skal lyde:

«AVSNITT E 

Eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder slikt protein 

1. Eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere eller av bearbeidet animalsk protein fra både

drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

a) Det bearbeidede animalske proteinet skal transporteres i forseglede containere, direkte fra bearbeidings-

anlegget der det er framstilt til utførselsstedet fra Unionens territorium, som skal være en grensekontroll-

stasjon oppført i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/821/EF(*). Før utførsel fra Unionens territorium

skal den driftsansvarlige som har ansvaret for å sørge for transporten av det bearbeidede animalske

proteinet, underrette vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen om forsendelsens ankomst på

utførselsstedet.

b) Forsendelsen skal følges av et behørig utfylt handelsdokument som er utarbeidet i samsvar med modellen

fastsatt i nr. 6 i kapittel III i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, og utstedt av det integrerte edb-

systemet for veterinærmyndighetene (TRACES) innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF(**). På dette

handelsdokumentet skal utførselsgrensekontrollstasjonen være angitt som utførselssted i felt I.28.

c) Når forsendelsen kommer til utførselsstedet, skal vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen

kontrollere forseglingen på hver container som presenteres ved grensekontrollstasjonen.

Som unntak, basert på en risikoanalyse, kan vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen beslutte

å kontrollere containerens forsegling på stikkprøvebasis.

Dersom kontrollen av forseglingen ikke er tilfredsstillende, skal forsendelsen enten destrueres eller sendes 

tilbake til opprinnelsesvirksomheten. 

Vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen skal via TRACES underrette vedkommende 

myndighet med ansvar for opprinnelsesvirksomheten, om forsendelsens ankomst på utførselsstedet og 

eventuelt om resultatet av kontrollen av forseglingen og av eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

d) Vedkommende myndighet med ansvar for opprinnelsesvirksomheten skal regelmessig foreta offentlig

kontroll for å kontrollere korrekt gjennomføring av bokstav a) og b), og for å kontrollere at det for hver

enkelt forsendelse av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere beregnet på eksport er mottatt

bekreftelse via TRACES på kontrollen som er utført på utførselsstedet, fra vedkommende myndighet på

grensekontrollstasjonen.
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2. Uten at det berører nr. 1, skal eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra 

drøvtyggere, være forbudt. 

Som unntak skal dette forbudet ikke gjelde bearbeidet fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk 

protein fra drøvtyggere, som 

a) er bearbeidet i godkjente produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b) er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

3. Eksport av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, eller av fôrblandinger som inneholder 

slikt protein, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere skal framstilles i bearbeidingsanlegg som 

oppfyller kravene i bokstav c) i avsnitt D i kapittel IV. 

b) Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, skal produseres i 

fôrblandingsvirksomheter som 

i) framstiller sine produkter i samsvar med bokstav d) i avsnitt D i kapittel IV, eller 

ii) henter det bearbeidede animalske proteinet som brukes i fôrblandinger beregnet på eksport, i 

bearbeidingsanlegg som er i samsvar med bokstav a), og enten 

— utelukkende brukes til produksjon av fôrblandinger for eksport fra Unionen og er godkjent for 

dette formålet av vedkommende myndighet, eller 

— utelukkende brukes til produksjon av fôrblandinger for eksport fra Unionen og til produksjon av 

fôrblandinger til akvakulturdyr som skal bringes i omsetning i Unionen, og er godkjent for dette 

formålet av vedkommende myndighet. 

c) Fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, skal være 

emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, eller i samsvar med lovfestede krav i importstaten. 

Dersom fôrblandinger som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, ikke er 

merket i samsvar med Unionens regelverk, skal følgende tekst angis på etiketten: «Inneholder bearbeidet 

animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere». 

d) Bearbeidet animalsk protein i bulk fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk som inneholder 

slikt protein, og som er beregnet på eksport fra Unionen, skal transporteres i kjøretøyer og containere og 

oppbevares i lagringsanlegg som ikke brukes til henholdsvis transport eller lagring av fôr som skal bringes 

i omsetning og er beregnet på fôring av drøvtyggere eller andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett 

fra akvakulturdyr. Registre over hvilke typer produkter som er blitt transportert eller lagret, skal være 

tilgjengelige for vedkommende myndighet i minst to år. 

Som unntak fra første ledd kan kjøretøyer, containere og lagringsanlegg som tidligere er blitt brukt til 

transport eller lagring av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk 

som inneholder slikt protein, og er beregnet på eksport fra Unionen, senere brukes til transport eller lagring 

av fôr som skal bringes i omsetning og er beregnet på fôring av drøvtyggere eller andre produksjonsdyr 

enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr, forutsatt at de for å unngå krysskontaminering først rengjøres i 

samsvar med en dokumentert framgangsmåte som er forhåndsgodkjent av vedkommende myndighet. Når 

en slik framgangsmåte er benyttet, skal dokumentasjonen på dette være tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i minst to år. 

Lagringsanlegg der det lagres bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i 

bulk som inneholder slikt protein på de vilkårene som er fastsatt i annet ledd i bokstav d), skal godkjennes 

av vedkommende myndighet på grunnlag av kontroll av de oppfyller kravene angitt i nevnte ledd. 

4. Som unntak fra nr. 3 får vilkårene fastsatt i nevnte nummer ikke anvendelse på 

a) fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og som er 

behandlet i godkjente produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og som er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, 
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b) fiskemel, forutsatt at det er framstilt i samsvar med dette vedlegg,

c) bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, forutsatt at det er framstilt i samsvar med dette vedlegg,

d) fôrblandinger som ikke inneholder annet bearbeidet animalsk protein enn fiskemel og bearbeidet animalsk

protein fra oppdrettsinsekter, forutsatt at de er produsert i samsvar med dette vedlegg,

e) bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere beregnet på produksjon av fôr til kjæledyr eller

organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i bestemmelsestredjestaten, forutsatt at eksportøren før eksport

sikrer at hver enkelt forsendelse med bearbeidet animalsk protein analyseres i samsvar med

analysemetodene angitt nr. 2.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 152/2009, for å kontrollere at det ikke

finnes bestanddeler fra drøvtyggere.

(*) Kommisjonsvedtak 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 (EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

(**) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av 

vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63).» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg X, XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg X kapittel II avsnitt 1 skal del A lyde:

«A. Råstoffer

1. Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, unntatt kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)–p) i

forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av bearbeidet animalsk protein.

2. Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter beregnet på produksjon av fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr kan bare komme fra følgende insektarter:

i) Svart soldatflue (Hermetia illucens) og husflue (Musca domestica).

ii) Stor melbille (Tenebrio molitor) og liten melbille (Alphitobius diaperinus).

iii) Hussiriss (Acheta domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis).»

2) I vedlegg XIV kapittel I gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt 1 tabell 1 skal første rad lyde:

«1 Bearbeidet animalsk protein, herunder 

andre blandinger og produkter enn fôr 

til kjæledyr som inneholder slikt 

protein, og fôrblandinger som innehol-

der slikt protein i henhold til defini-

sjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i 

forordning (EF) nr. 767/2009. 

Kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 bok-

stav a), b), d), e), f), h), 

i), j), k), l) og m). 

a) Det bearbeidede animalske protei-

net skal være framstilt i samsvar

med vedlegg X kapittel II 

avsnitt 1, og

b) det bearbeidede animalske protei-

net skal oppfylle tilleggskravene i

avsnitt 2 i dette kapittel.

a) Når det gjelder bearbeidede 

animalske proteiner unntatt

fiskemel:

Tredjestater som er oppført i del 1 

i vedlegg II til forordning (EU)

nr. 206/2010.

b) Når det gjelder fiskemel:

Tredjestater som er oppført i

vedlegg II til vedtak 2006/766/EF.

a) Når det gjelder annet bearbeidet 

animalsk protein enn det som 

kommer fra oppdrettsinsekter:

Vedlegg XV kapittel 1.

b) Når det gjelder bearbeidet 

animalsk protein som kommer fra 

oppdrettsinsekter:

Vedlegg XV kapittel 1a.»

b) I avsnitt 2 skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter kan importeres til Unionen, forutsatt at det er framstilt i samsvar med følgende vilkår:

a) Insektene tilhører én av følgende arter:

— Svart soldatflue (Hermetia illucens) og husflue (Musca domestica).
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— Stor melbille (Tenebrio molitor) og liten melbille (Alphitobius diaperinus). 

— Hussiriss (Acheta domesticus), tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus) og feltsiriss (Gryllus assimilis). 

b) Substratet som insektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse eller følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale:

— Fiskemel. 

— Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 

— Hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere. 

— Gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere. 

— Egg og eggprodukter. 

— Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk. 

— Honning. 

— Smeltet fett. 

c) Substratet som insektene fôres med, samt insektene eller deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet materiale av animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav b), og

substratet inneholdt ikke naturgjødsel, kjøkken- og matavfall eller annet avfall.»

3) I vedlegg XV gjøres følgende endringer:

a) I kapittel 1 skal overskriften til modellen for hygienesertifikatet lyde:

«Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr 

som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union» 
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b) Nytt kapittel 1a skal lyde:

«KAPITTEL 1a 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 

D
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l 
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I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. l.2.a. 

Navn 

Adresse 
I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

Tlf. 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker I.6. Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

Navn Navn 

Adresse Adresse 

Postnr. 

Tlf. 

Postnr. 

Tlf. 

I.7. Opprinnelses-
stat 

ISO-
kode 

I.8. Opprinnelses-
region 

Kode I.9. Bestemmelses-
stat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-
sesregion 

Kode 

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnummer Tollager 

Navn Godkjenningsnummer 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnummer Adresse 

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnummer Postnr. 

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato 

I.15. Transportmiddel I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU 



Fly  Skip  Jernbanevogn 

Veigående kjøretøy  Annet  I.17. 

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 
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I.18. Varebeskrivelse   I.19. Varekode (HS-kode) 

   
I.20. Mengde 

I.21. Produkttemperatur   I.22. Antall kolli 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst   

I.23. Forseglingsnr./containernr. 
  

I.24. Type forpakning 

    

I.25. Varer sertifisert til 

  

Fôrvarer  Teknisk bruk  Produksjon av fôr til kjæledyr  

I.26. For transitt gjennom EU til tredjestat   I.27. Ved import eller innførsel til EU   

Tredjestat ISO-kode 

  

I.28. Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnr. 

Art  
(vitenskapelig navn) 

Varenes art Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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 STAT Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn 

fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig avsnitt 1 i kapittel II i vedlegg 

X og kapittel I i vedlegg XIV, og attesterer at 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
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s
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II.1. det bearbeidede animalske proteinet framstilt av oppdrettsinsekter eller produktet som er beskrevet overfor, inneholder 
utelukkende bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som 

 (a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende 
myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

(b) er tilberedt utelukkende fra oppdrettsinsekter av følgende arter:  

 
(2) enten  [— Svart soldatflue (Hermetia illucens).] 

 

(2) og/eller [— Husflue (Musca domestica).] 
 

(2) og/eller [— Stor melbille (Tenebrio molitor).] 
 

(2) og/eller [— Liten melbille (Alphitobius diaperinus).] 
 

 
(2) og/eller [— Hussiriss (Acheta domesticus).] 

 

(2) og/eller [— Tropisk hussiriss (Gryllodes sigillatus).] 
 

(2) og/eller [— Feltsiriss (Gryllus assimilis).] 
 

og  

(c) er bearbeidet ved metode [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7](2) som beskrevet i kapittel III i vedlegg IV til forordning 

(EU) nr. 142/2011, 

og  

(d) substratet som oppdrettsinsektene fôres med, kan bare inneholde produkter av ikke-animalsk opprinnelse 
eller følgende produkter av animalsk opprinnelse fra kategori 3-materiale: 

 
—  Fiskemel. 

—  Blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere. 
 

—  Dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 
 

—  Hydrolyserte proteiner fra andre dyr enn drøvtyggere. 
 

—  Hydrolyserte proteiner fra huder og skinn fra drøvtyggere. 
 

—  Gelatin og kollagen fra andre dyr enn drøvtyggere. 
 

—  Egg og eggprodukter. 
 

—  Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt fra melk og råmelk. 
 

—  Honning. 
 

—  Smeltet fett. 
 

og   

(e) substratet som insektene fôres med, samt insektene eller deres larver har ikke vært i kontakt med noe annet 
materiale av animalsk opprinnelse enn det som er nevnt i bokstav d), og substratet inneholdt ikke 
naturgjødsel, kjøkken- og matavfall eller annet avfall. 
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STAT Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter 

enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

II.2. Vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelsen og fant at den oppfylte følgende krav(3): 

  Salmonella:  Ingen forekomst i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.  

  Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g  

II.3. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra sykdomsframkallende 
stoffer etter behandlingen. 

II.4. Sluttproduktet er 

 (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

 (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk,] 

 som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM / BEARBEIDET INSEKTPROTEIN – SKAL 
IKKE BRUKES I FÔR TIL PRODUKSJONSDYR, BORTSETT FRA AKVAKULTURDYR OG PELSDYR». 

II.5. Sluttproduktet er lagret i et lukket lagringsanlegg. 

II.6. Det bearbeidede animalske proteinet framstilt av oppdrettsinsekter eller produktet som er beskrevet overfor, inneholder 
ikke og er ikke framstilt av 

 (2) enten [(a) spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001(4), 

  (b) mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom dyrene som de animalske 
biproduktene eller det avledede produktet er framstilt av, ble født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i 
en stat eller region som er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 
med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

  (c) animalsk biprodukt eller avledet produkt fra dyr som er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av 
sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting 
av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller 
region klassifisert som stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF.] 

 (2) eller [andre materialer fra storfe, sau og geit enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og 
slaktet i en stat eller region som er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar 
med vedtak 2007/453/EF.] 

II.7. Det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet ovenfor 

 (2) enten [inneholder ikke melk eller melkeprodukter fra sau eller geit.] 

 (2) eller [inneholder melk eller melkeprodukter fra sau eller geit som 

  (a) kommer fra sau og geit som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er 
oppfylt: 

   (i) Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

   (ii) Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

   (iii) Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om TSE 
eller bekreftelse på klassisk skrapesyke. 

   (iv) Sauer og geiter som er angrepet av klassisk skrapesyke, blir avlivet og fullstendig destruert. 

   (v) Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 
definisjonen i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr, er blitt forbudt, 
og forbudet har vært håndhevet i hele staten i minst de siste sju årene. 
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STAT Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn 

fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 

(b) kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av mistanke om TSE, 

(c) kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke de siste 
sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

 (2) enten [er alle sauer og geiter i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 
genotypen ARR/ARR, avlssøyer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt 
andre sauer med minst ett ARR-allel,] 

 (2) eller [har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 
driftsenheten har i minst to år etter at det siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble 
bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE, herunder undersøkelser med 
negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i 
kapittel C nr. 3.2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001, av alle følgende dyr som er 
eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen ARR/ARR: 

  — Dyr som er slaktet for konsum, og 

  — dyr som er selvdøde eller er avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i 
forbindelse med en kampanje for utryddelse av sykdom.]] 

Merknader  

Del I:  

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 
ledsager varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt. Produkter i transitt kan 
bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger skal 
framlegges ved lossing og omlasting. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11 or 23.01.  

— Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr.  

— Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import.  

— Felt I.28: Arter: Insekter, angi vitenskapelig navn.  

Del II: 

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

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

(2) Stryk det som ikke passer.     

(3) der:   

 n = antall prøver som skal undersøkes,   

 m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 
overstiger m, 
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STAT  Bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er 
beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr 

til kjæledyr som inneholder slikt protein 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 M = største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 
høyere enn M, og 

 c = antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel dersom bakterietallet i 
de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

(4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.   

(5) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i 
desse statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 
veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør   

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel:  

 Dato:  Underskrift:  

 Stempel:»   
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/873 

av 22. mai 2017 

om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli 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. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 82/471/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) L-tryptofan ble i samsvar med direktiv 82/471/EØF godkjent uten tidsbegrensning ved kommisjonsdirektiv 

88/485/EØF(3). Nevnte fôrtilsetning ble deretter oppført i Den europeiske unions register over fôrtilsetninger som et 

eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

inngitt søknader om ny vurdering av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Det er også inngitt 

søknader om godkjenning av L-tryptofan for alle dyrearter i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning. Søknadene 

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

4) Søknadene gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-tryptofan framstilt av 

Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli 

FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 eller Escherichia coli CGMCC 3667 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for alle dyrearter. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

11. september 2013(4), 10. april 2014(5), 9. september 2014(6), 29. januar 2015(7), 10. september 2015(8), 1. desember 

2015(9), 25. januar 2017(10) og 25. januar 2017(11) med at L-tryptofan framstilt av Escherichia coli KCCM 11132P, 

Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli 

CGMCC 7.59 og Escherichia coli CGMCC 3667 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til den essensielle aminosyren 

tryptofan i fôrvarer. Søkeren om godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli DSM 25084 framla bevis for 

at innholdet av endotoksiner i tilsetningsstoffet er redusert til et akseptabelt nivå etter en endring av framstillings-

prosessen. For at L-tryptofan som tilskudd skal ha full virkning hos drøvtyggere, bør det beskyttes mot nedbryting i 

vommen. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har 

også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 23.5.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse produkter som brukes i fôrvarer (EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8). 

(3) Kommisjonsdirektiv 88/485/EØF av 26. juli 1988 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i 

fôrvarer (EFT L 239 av 30.8.1988, s. 36). 

(4) EFSA Journal 2013;11(10):3368. 

(5) EFSA Journal 2014;12(5):3673. 

(6) EFSA Journal 2014;12(10):3826. 

(7) EFSA Journal 2015;13(2):4015. 

(8) EFSA Journal 2015;13(9):4238. 

(9) EFSA Journal 2016;14(1):4343. 

(10) EFSA Journal 2017;15(2):4712. 

(11) EFSA Journal 2017;15(3):4705. 

2018/EØS/57/07 
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6) Vurderingen av L-tryptofan 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. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av L-tryptofan må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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 

Overgangsbestemmelser 

1. Stoffet nevnt i vedlegget, som er godkjent ved kommisjonsforordning 88/485/EØF, og premikser som inneholder dette 

stoffet, kan bringes i omsetning fram til 12. desember 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 12. juni 2017, og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 12. juni 2018 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 12. juni 2017, kan bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet 

på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 12. juni 2019 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 12. juni 2017, kan bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet 

på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 22. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

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 

3c440 — L-tryptofan Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et minsteinnhold av L-tryptofan på 

98 % (i tørrstoff). 

Høyeste tillatte innhold av 1,1'-etyliden-bis-L-

tryptofan (EBT) på 10 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-tryptofan framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli KCCM 11132P eller 

Escherichia coli DSM 25084 eller 

Escherichia coli FERM BP-11200 eller 

Escherichia coli FERM BP-11354 eller 

Escherichia coli CGMCC 7.59 eller 

Escherichia coli CGMCC 3667. 

Kjemisk formel: C11H12N2O2 

CAS-nr. 73-22-3 

Alle arter — — — 1. L-tryptofan kan bringes i 

omsetning og brukes som til-

setningsstoff i form av et 

preparat. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsan-

svarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern, vernebriller og hansker. 

3. Endotoksininnholdet i til-

setningsstoffet og dets tilbøye-

lighet til å støve skal være slik at 

den maksimale endotoksin-

eksponeringen er på 1 600 IE 

endotoksiner per m3 luft(2). 

12. juni 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

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 % 

   Analysemetoder(1) 

Til påvisning av L-tryptofan i tilsetningsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-tryptophan 

monograph». 

Til bestemmelse av tryptofaninnhold i til-

setningsstoffet og premiksene: 

— Høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med fluorescenspåvisning (HPLC-FD) – EN 

ISO 13904-2016. 

Til bestemmelse av tryptofaninnhold i til-

setningsstoffet, premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

— Høytrykksvæskekromatografi (HPLC) kombi-

nert med fluorescenspåvisning, kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009 (EUT L 54 av 

26.2.2009, s. 1) (vedlegg III del G). 

    4. Når det gis til drøvtyggere, skal 

L-tryptofan være beskyttet mot 

nedbryting i vommen. 

5. Følgende opplyses på tilsetnings-

stoffets etikett: 

Vanninnhold. 

 

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

(2) Eksponeringen beregnes på grunnlag av tilsetningsstoffets endotoksininnhold og tilbøyelighet til å støve, i samsvar med metoden som brukes av EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopé 2.6.14 (bakterielle endotoksiner). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/895 

av 24. mai 2017 

om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes S.L.)(*) 

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 et preparat av 

3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094). 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 i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av 3-fytase framstilt av 

Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

19. oktober 2016(2) med at 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) under de foreslåtte bruks-

vilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med 

at tilsetningsstoffet kan forbedre tilgjengeligheten av fytatfosfor i ernæring til målartene. Myndigheten anser ikke at det 

er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om 

metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av 3-fytase viser at vilkårene for godkjenning av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 

13094), som fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 120, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(11):4622. 

2018/EØS/57/08 
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Artikkel 2 

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 24. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnum-

mer 

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 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 

% 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a25 Fertinagro 

Nutrientes S.L. 

3-fytase 

EC 3.1.3.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 3-fytase framstilt av 

Komagataella pastoris (CECT 13094) 

med en aktivitet på minst 1 000 

FTU(1)/ml 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

3-fytase (EC 3.1.3.8) framstilt av 

Komagataella pastoris (CECT 13094) 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten til 

3-fytase i tilsetningsstoffet: 

— kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på fytat 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten til 

3-fytase i fôrvarer: 

— kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på fytat – 

EN ISO 30024 

Oppfô-

ringskyllinger 

— 500 FTU 

1 000 FTU 

— 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. Anbefalt maksimumsdose 

for oppfôringskyllinger og 

verpehøner: 1 000 FTU/kg 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôr-

foretakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

14. juni 2027 

Verpehøner 

(1) 1 FTU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) 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) 2017/896 

av 24. mai 2017 

om godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som 

tilsetningsstoff i fast form i fôrvarer for alle fjørfearter og alle svinearter (unntatt spedgriser) (innehaver av 

godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)(*) 

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 et preparat i flytende form av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ble godkjent for ti år 

for alle fjørfearter og alle svinearter (unntatt spedgriser) ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/899(2). 

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

form av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). 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 i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat i fast form av 6-fytase 

framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe og svin. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

20. oktober 2016(3) med at preparatet i fast form av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det forbedrer 

tilgjengeligheten av fytatfosfor hos målartene. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 25.5.2017, s. 123, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om godkjenning av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei 

(ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco 

(UK) Ltd) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 15). 

(3) EFSA Journal 2016; 14(11):4625. 

2018/EØS/57/09 
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Artikkel 2 

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 24. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a24 Danisco (UK) 

Ltd 

6-fytase EC 

3.1.3.26 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 6-fytase framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) 

med en aktivitet på minst 20 000 

FTU(1)/g. 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til 6-fytase i tilsetningsstoffet og i 

premikser: 

— kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til 6-fytase i fôrvarer: 

— kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat – EN ISO 30024 

Alle fjørfearter 

Alle svinearter 

(unntatt spedgriser) 

— 250 FTU — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabili-

tet ved varmebehandling. 

2. Høyeste anbefalte dose: 2 000 

FTU/kg fullfôr. 

3. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene i et 

fôrforetak skal det fastsettes 

driftsrutiner og egnede organi-

satoriske tiltak for å håndtere 

farer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom eksponering 

via hud, innånding eller øyne 

ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

14. juni 2027 

(1) 1 FTU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) 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) 2017/912 

av 29. mai 2017 

om godkjenning av preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 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) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet av 

Lactobacillus plantarum DSM 29024. 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 i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av preparatet av Lactobacillus plantarum 

DSM 29024 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

6. desember 2016(2) med at preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at preparatet 

kan forbedre produksjonen av ensilasje fra materiale som det er lett eller moderat vanskelig å ensilere, ved å bevare 

næringsstoffer. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metodene for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av 

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

5) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i 

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

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 30.5.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2017; 15(1):4675. 

2018/EØS/57/10 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE tilsetningsstoff / kg 

ferskt materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20753 Lactobacillus 

plantarum 

DSM 29024 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum 

DSM 29024 som inneholder minst 

8 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

plantarum DSM 29024. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platesprednings-

metoden på MRS-agar (de Man, Rogosa og 

Sharpe) (EN 15787) 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Alle dyrearter — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når det 

ikke brukes sammen med andre mikroorganis-

mer som tilsetningsstoff i ensilasje: 

5 × 107 KDE/kg ferskt materiale som det er lett 

eller moderat vanskelig å ensilere(2). 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

19. juni 2027 

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

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskvaren. Fôr som det er moderat vanskelig å ensilere: < -3,0 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 

25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/913 

av 29. mai 2017 

om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter(*) 

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 et preparat av 

fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643). 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 i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av en ny bruk av et preparat av 

fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter. 

4) Dette tilsetningsstoffet er allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin i ti år ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1115/2014(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

18. oktober 2016(3) med at preparatet av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte 

også med at det har evne til å bryte ned fumonisiner i forurenset fôr for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og 

verpehøner. Denne konklusjonen kan ekstrapoleres til alle fuglearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av 

fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) viser at 

godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor 

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «stoffer for 

reduksjon av forurensning av fôr med mykotoksiner», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i 

vedlegget.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 30.5.2017, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1115/2014 av 21. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase 

framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin (EUT L 302 av 22.10.2014, s. 51). 

(3) EFSA Journal 2016; 14(11):4617. 

2018/EØS/57/11 
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Artikkel 2 

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 29. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Funksjonsgruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: fumonisiner 

1m03 — Fumonisin-

esterase 

EC 3.1.1.87 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av fumonisinesterase framstilt 

av Komagataella pastoris (DSM 26643) 

som inneholder minst 3 U(1)/g. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Preparat av fumonisinesterase framstilt 

av Komagataella pastoris (DSM 26643). 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av fumonisinesterase-

aktivitet: Høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med tandemmassespektro-

metri. 

HPLC-MS/MS-metode basert på 

mengdebestemmelse av trikarballylsyre 

som frigis når enzymet virker på 

fumonisin B1 ved pH 8,0 og 30 °C. 

Alle fuglearter — 15 U — 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Høyeste anbefalte dose:  

300 U/kg fullfôr. 

3. Bruk av tilsetningsstoffet er 

tillatt i fôrvarer som oppfyller 

Den europeiske unions regelverk 

for uønskede stoffer i fôr(3). 

4. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

19. juni 2027 

(1) 1 U er den enzymaktiviteten som frigir 1 μmol trikarballylsyre per minutt fra 100 μΜ fumonisin B1 i 20 mM Tris-Cl-buffer, pH 8,0, med 0,1 mg/ml bovint serumalbumin ved 30 °C. 

(2) 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 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer (EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/930 

av 31. mai 2017 

om godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013(*) 

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) 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 en ny bruk av et preparat av 

mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae og om endring av vilkårene for den gjeldende 

godkjenningen for svin, som ble gitt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013(2). Søknaden 

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

relevante opplysninger til støtte for anmodningen om endring. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av en ny bruk av et preparat av 

mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter, 

og endring av vilkårene for den gjeldende godkjenningen for svin for å utvide bruken til å omfatte alle trichothecen-

mykotoksiner. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

7. desember 2016(3) med at preparatet av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

fastslo at preparatet av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae har evne til å redusere 

innholdet av deoksynivalenol (DON) i forurenset fôr. Den konkluderte også med at preparatet har evne til å redusere 

12,13-epoksidgruppen i en rekke representative trichothecener og andre mykotoksiner av samme strukturelle type, 

uansett hvilken dyreart eller dyregruppe som får det forurensede fôret. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse 

av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) For å muliggjøre bruk av tilsetningsstoffet sammen med andre trichothecener bør gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1016/2013 endres. 

6) Vurderingen av preparatet av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae viser at vilkårene 

for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes 

i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 141 av 1.6.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 av 23. oktober 2013 om godkjenning av et preparat av mikroorganisme-

stammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin (EUT L 282 av 24.10.2013, s. 36). 

(3) EFSA Journal 2017;15(1):4676. 

2018/EØS/57/12 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «stoffer som 

reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 erstattes med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 31. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: trichothecener 

1m01 — Mikroorganismesta

mme DSM 11798 av 

familien Coriobac-

teriaceae 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av mikroorganismestammen 

DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae som inneholder minst 

5 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av mikroor-

ganismestammen DSM 11798 av 

familien Coriobacteriaceae 

Analysemetode(1) 

Telling av mikroorganismestammen 

DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae: platespredningsmetoden 

med VM-agar supplert med oksyrase 

Identifikasjon av mikroorganisme-

stammen DSM 11798 av familien 

Coriobacteriaceae: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Alle 

fuglearter 

— 1,7 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. Bruk av tilsetningsstoffet er tillatt i 

fôrvarer som oppfyller Den euro-

peiske unions regelverk for uønskede 

stoffer i fôr. 

3. Bruk er tillatt i fôr som inneholder 

følgende godkjente koksidiostatika: 

narasin/nicarbazin, salinomycinnatri-

um, monensinnatrium, robenidin-

hydroklorid, diclazuril, narasin eller 

nicarbazin. 

4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

21. juni 2027 

(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 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: trichothecener 

1m01 — Mikroorganisme-

stamme DSM 11798 

av familien Corio-

bacteriaceae 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av mikroorganismestammen 

DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae som inneholder minst 

5 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av mikroorganis-

mestammen DSM 11798 av familien 

Coriobacteriaceae 

Analysemetode(1) 

Telling av mikroorganismestammen 

DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae: platespredningsmetoden 

med VM-agar supplert med oksyrase 

Identifikasjon av mikroorganisme-

stammen DSM 11798 av familien 

Coriobacteriaceae: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Svin — 1,7 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. Bruk av tilsetningsstoffet er tillatt i 

fôrvarer som oppfyller Den euro-

peiske unions regelverk for uønskede 

stoffer i fôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

13. 

november 

2023 

(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) 2017/940 

av 1. juni 2017 

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

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 i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av maursyre som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 30. april 2015(2) 

med at preparatet av maursyre under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo også at preparatet er effektivt i å hindre eller redusere antall 

sykdomsframkallende bakterier i fôrmidler og fôrblandinger. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metodene for analyse av 

fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av maursyre viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 2.6.2017, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2015; 13(5):4113. 

2018/EØS/57/13 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 1. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff Kjemisk formel, beskrivelse, analysemetoder 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg maursyre per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: hygieneforbedrende midler 

1k236 Maursyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Maursyre (≥ 84,5 %) 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Maursyre ≥ 84,5 % 

H2CO2 

CAS-nr. 64-18-6 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av maursyre: 

ionekromatografi med elektrisk kon-

duktivitetsdeteksjon (IC-ECD). 

Alle dyrearter — — 10 000 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til 

maursyre skal ikke overstige det høyeste 

tillatte innholdet i fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

21.6.2027 

(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) 2017/950 

av 2. juni 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 med hensyn til laveste innhold av preparatet av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Asperigillus niger 

(DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og alle fuglearter ment for egglegging (innehaver av 

godkjenningen: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Bruk av preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) ble godkjent i ti år for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for 

avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1068/2011(2). 

3) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått å endre 

vilkårene for godkjenning av nevnte preparat ved at laveste innhold reduseres fra 560 TXU/kg til 280 TXU/kg og fra 

250 TGU/kg til 125 TGU/kg fullfôr for livkyllinger og alle fuglearter ment for egglegging. Søknaden inneholdt 

relevante bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

4) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 20. oktober 2016(3) med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) under de 

foreslåtte nye bruksvilkårene kan være virkningsfullt ved de omsøkte minstedosene på 280 TXU/kg og 125 TGU/kg 

fullfôr for livkyllinger og alle fuglearter ment for egglegging. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av 

fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 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 gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 erstattes med vedlegget til denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 3.6.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 av 21. oktober 2011 om godkjenning av enzympreparat av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt 

oppfôringsender) og prydfugler (innehaver av godkjenningen: BASF SE) (EUT L 277 av 22.10.2011, s. 11). 

(3) EFSA Journal 2016; 14(11):4626. 

2018/EØS/57/14 
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Artikkel 2 

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 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a7 BASF SE Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,4-

betaglukanase 

EC 3.2.1.4 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxy-

lanase framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 109.713) og endo-

1,4-betaglukanase framstilt av 

Aspergillus niger (DSM 18404) 

med en aktivitet på minst: 

Fast form: 

5 600 TXU(1) og 2 500 

TGU(2)/g 

Flytende form: 

5 600 TXU og 2 500 TGU/g 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt 

av Aspergillus niger (CBS 

109.713) og endo-1,4-betaglu-

kanase framstilt av Aspergillus 

niger (DSM 18404) 

Mindre utbredte 

fjørfearter for 

oppfôring 

(unntatt 

oppfôringsender) 

og prydfugler 

Livkyllinger og 

alle mindre 

utbredte 

fuglearter ment 

for egglegging 

Avlskalkuner og 

kalkuner 

oppdrettet for avl 

— 280 TXU 

125 TGU 

280 TXU 

125 TGU 

560 TXU 

250 TGU 

— 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr: 

— Mindre utbredte fjørfearter 

for oppfôring (unntatt opp-

fôringsender) og prydfugler: 

280–840 TXU / 125–375 

TGU 

— Livkyllinger og alle mindre 

utbredte fuglearter beregnet 

på egglegging: 280–840 

TXU / 125–375 TGU 

— Avlskalkuner og kalkuner 

oppdrettet for avl 560–840 

TXU / 250–375 TGU 

11.11.2021 



   

 

3
0

.8
.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. 5

7
/1

9
9
 

 

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 Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Analysemetode(3) 

Til mengdebestemmelse av 

aktiviteten til endo-1,4-betaxy-

lanase: 

Viskosimetrisk metode basert 

på redusert viskositet gjennom 

virkning av endo-1,4-beta-

xylanase på det xylanholdige 

substratet (hvetearabinoxylan) 

ved pH 3,5 og 55 °C. 

Til mengdebestemmelse av 

aktiviteten til endo-1,4-beta-

glukanase: 

Viskosimetrisk metode basert 

på redusert viskositet gjennom 

virkning av endo-1,4-beta-

glukanase på det glukanholdige 

substratet (byggbetaglukan) ved 

pH 3,5 og 40 °C. 

    3. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern og hudvern. 

 

(1) 1 TXU er den mengden enzym som frigjør 5 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra hvetearabinoxylan per minutt ved pH 3,5 og 55 °C. 

(2) 1 TGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 3,5 og 40 °C. 

(3) 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) 2017/961 

av 7. juni 2017 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser og en ny bruk i drikkevann til avvente smågriser og oppfôringskyllinger, og om endring av forordning (EF) 

nr. 2036/2005 og (EU) nr. 887/2011 (innehaver av godkjenningen: Evonik Nutrition & Care GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) Preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005(3). Nevnte preparat 

ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetninger som et eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. Preparatet er godkjent for oppfôringskyllinger ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011(4). 

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

inngitt en søknad om ny vurdering av preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

avvente smågriser og om en ny bruk i drikkevann til avvente smågriser og oppfôringskyllinger. Søkeren anmodet om at 

tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske 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») konkluderte i sine uttalelser av 9. april 2014(5), 

29. april 2015(6) og 8. september 2015(7) med at preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. I sin uttalelse av  

29. april 2015 konkluderte også Myndigheten med at tilsetningsstoffet kan forbedre de avlstekniske egenskapene hos 

avvente smågriser når det brukes i fôr. I sin uttalelse av 8. september 2015 konkluderte Myndigheten videre med at bruk 

av preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 i drikkevann til avvente smågriser og oppfôringskyllinger har 

samme virkning som når det brukes i fôr. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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. 2036/2005 av 14. desember 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av et preparat av Enterococcus 

faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Evonik Nutrition & Care 

GmbH) (EUT L 229 av 6.9.2011, s. 7). 

(5) EFSA Journal 2014;12(5):3672. 

(6) EFSA Journal 2015;13(5):4111. 

(7) EFSA Journal 2015; 13(9):4232. 

2018/EØS/57/15 
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6) Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 2036/2005 

endres. Videre bør den gjeldende godkjenningen av preparatet av Enterococcus faecium CECT 4515 for 

oppfôringskyllinger i gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 utfylles med en ny bruk i drikkevann gjennom en 

endring av den gjennomføringsforordningen. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegg I, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflora-

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

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2036/2005 utgår post E 1713 om Enterococcus faecium CECT 4515. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EU) nr. 887/2011 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 887/2011 erstattes med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 28. desember 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk 

formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1713 Evonik 

Nutrition & 

Care GmbH 

Enterococcus 

faecium 

CECT 4515 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Entero-

coccus faecium CECT 

4515 som inneholder 

minst 1 × 109 KDE / g 

tilsetningsstoff i fast 

form 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Levedyktige celler av 

Enterococcus faecium 

CECT 4515 

Analysemetode(1) 

Telling: platespred-

ningsmetoden med 

bruk av galle-eskulin-

azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese 

(PFGE) 

Avvente 

smågriser 

 1 × 109 — 5 × 108 — 1. Tilsetningsstoffet kan brukes 

i drikkevann. 

2. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis stabilitet i drikkevann. 

3. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehand-

ling. 

4. Ved bruk av tilsetningsstoffet 

i drikkevann skal det sikres at 

tilsetningsstoffet spres på en 

ensartet måte. 

5. Til bruk til avvente smågriser 

på opptil 35 kg. 

28. juni 2027 
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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 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

          6. For brukere av til-

setningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og pre-

miksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern og 

hudvern. 

 

(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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VEDLEGG II 

 «VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på inne-

haver av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk 

formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1713 Evonik 

Nutrition & 

Care GmbH 

Enterococcus 

faecium 

CECT 4515 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Enterococcus 

faecium CECT 4515 som 

inneholder minst 

1 × 109 KDE / g 

tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Levedyktige celler av Ente-

rococcus faecium CECT 

4515 

Analysemetode(1) 

Telling: 

platespredningsmetoden 

ved hjelp av galle-eskulin-

azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Oppfôringskylli

nger 

— 1 × 109 — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehandling. 

2. Bruk er tillatt i fôr som inneholder 

følgende godkjente koksidiostatika: mo-

nensinnatrium, diclazuril, nicarbazin, 

dekokinat, robenidinhydroklorid, sem-

duramycinnatrium, narasin, 

salinomicinnatrium, lasalocid-A-natrium, 

narasin/nicarbazin eller maduramycinam-

monium. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern og 

hudvern. 

26. september 

2021 

(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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Tilsetningsstoffets 

identifikasjonsnummer 

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 

KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1713 Evonik 

Nutrition & 

Care 

GmbH 

Enterococcus 

faecium 

CECT 4515 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Enterococcus 

faecium CECT 4515 som 

inneholder minst 

1 × 109 KDE / g tilsetnings-

stoff 

Fast form. 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Levedyktige celler av En-

terococcus faecium CECT 

4515 

Analysemetode(1) 

Telling: 

platespredningsmetoden 

ved hjelp av galle-eskulin-

azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: pulsfeltgel-

elektroforese (PFGE) 

Oppfôringskyllinger — 5 × 108 — 1. Tilsetningsstoffet kan brukes i 

drikkevann. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis stabilitet 

i drikkevann. 

3. Ved bruk av tilsetningsstoffet i 

drikkevann skal det sikres at 

tilsetningsstoffet spres på en ensartet 

måte. 

4. Bruk er tillatt i fôr som inneholder 

følgende godkjente koksidiostatika: 

monensinnatrium, diclazuril, nicarba-

zin, dekokinat, robenidinhydroklorid, 

semduramycinnatrium, narasin, 

salinomicinnatrium, lasalocid-A-na-

trium, narasin/nicarbazin eller ma-

duramycinammonium. 

5. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verne-

utstyr, herunder åndedrettsvern og 

hudvern. 

28. juni 2027 

(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) 2017/962 

av 7. juni 2017 

om suspendering av godkjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om 

vilkårene og framgangsmåtene for å gi, trekke tilbake eller suspendere en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i 

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

2) Tilsetningsstoffet etoksykin ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper. Tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetninger som et 

eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, ble det 

21. september 2010 inngitt en søknad om godkjenning av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, 

med anmodning om klassifisering av stoffet i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknaden 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 sin uttalelse av 21. oktober 2015(3) at 

det etter vurdering av opplysningene og dokumentene framlagt av søkeren ikke er mulig å treffe en konklusjon om 

hvorvidt etoksykin er trygt for måldyrene, forbrukerne og miljøet. Dette skyldes at det ikke er framlagt tilstrekkelige 

data til at det er mulig å vurdere eksponeringen for og tryggheten ved etoksykin for dyr, forbrukere og miljøet. Først og 

fremst kan det ikke utelukkes at en av metabolittene av etoksykin, nærmere bestemt etoksykinkinonimin, er genotoksisk. 

I tillegg er p-fenetidin, en urenhet i tilsetningsstoffet etoksykin, anerkjent som et mulig mutagen. Myndigheten anså 

tilsetningsstoffet etoksykin som en virkningsfull antioksidant i fôr, men effekten ved de foreslåtte dosene, som er 

redusert i forhold til det nåværende høyeste tillatte innholdet i fôr, kunne ikke bekreftes på grunnlag av de framlagte 

dataene. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av 

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

5) Følgelig er det ikke fastslått at tilsetningsstoffet ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet 

ved bruk i henhold til de foreslåtte vilkårene. 

6) Den nåværende godkjenningen av tilsetningsstoffet etoksykin oppfyller derfor ikke lenger vilkårene fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Det er mulig at supplerende data om tryggheten ved bruk av tilsetningsstoffet etoksykin og om dets effekt kan 

frambringe nye elementer som gir grunnlag for å gjennomgå vurderingen av stoffet på nytt. I den forbindelse anfører 

søkeren om godkjenning av tilsetningsstoffet etoksykin at det kan gjennomføres ytterligere undersøkelser for å påvise at 

stoffet er trygt og effektivt. For dette formål har søkeren forpliktet seg til å framlegge supplerende data etter en tidsplan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 8.6.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) EFSA Journal 2015; 13(11):4272. 

2018/EØS/57/16 
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der de undersøkelsene som skal gjennomføres, er oppført i prioritert rekkefølge, med sikte på at resultatene av den siste 

undersøkelsen skal foreligge innen juli 2018. Prioriteringsrekkefølgen for den planlagte datagenereringen bygger på 

graden av viktighet av de problemene som Myndigheten påpekte i sin uttalelse. Disse undersøkelsene vil i hovedsak 

bestå av en ajourføring av karakteriseringen av tilsetningsstoffet, særlig med hensyn til relevante urenheter og 

nedbrytingsprodukter, av toksikologiske undersøkelser, særlig med hensyn til om etoksykinkinonimin er genotoksisk, av 

studier av stoffskifte og restmengder hos dyrearter i målgruppen (herunder restmengder i vev og animalske produkter), 

av studier av tryggheten for måldyrene og av en miljørisikovurdering. 

8) Dessuten, ettersom forekomsten av urenheten p-fenetidin i tilsetningsstoffet etoksykin stammer fra 

framstillingsprosessen, har søkeren forpliktet seg til å treffe tiltak for gradvis å redusere innholdet av den urenheten til et 

nivå på 2,5 ppm p-fenetidin i etoksykin innen juni 2017. For dette formål bør søkeren framlegge en hensiktsmessig 

analysemetode for påvisning av p-fenetidin i tilsetningsstoffet etoksykin og i fôr som inneholder tilsetningsstoffet, og 

denne bør godkjennes av Myndigheten på grunnlag av en rapport fra referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 bør derfor godkjenningen av tilsetningsstoffet etoksykin 

suspenderes inntil supplerende data er framlagt og vurdert. Suspenderingstiltaket bør gjennomgås på nytt når 

Myndigheten har foretatt en behørig vurdering av nevnte data. I alle tilfeller bør det vedtas at suspenderingstiltaket skal 

gjennomgås på nytt dersom Myndigheten i løpet av prosessen med framlegging og vurdering av supplerende data vedtar 

en negativ uttalelse om tryggheten eller effekten av tilsetningsstoffet etoksykin. 

10) Ettersom videre bruk av tilsetningsstoffet etoksykin kan medføre en risiko for menneskers og dyrs helse og for miljøet, 

bør tilsetningsstoffet og fôrvarer som inneholder det, trekkes tilbake fra markedet snarest mulig. Av praktiske årsaker 

bør det imidlertid tillates en begrenset overgangsperiode for tilbaketrekkingen av de berørte produktene fra markedet, 

slik at markedsdeltakerne kan oppfylle tilbaketrekkingsplikten på tilfredsstillende måte. 

11) Fôrmidler av marin opprinnelse, som inneholder høye nivåer av fettsyrer, er svært følsomme for oksidasjon og høy 

temperatur og må stabiliseres med en antioksidant, særlig dersom fôrmidlene transporteres eller lagres over lang tid. På 

grunn av den høye risikoen for oksidasjon brukes etoksykin i stor utstrekning til å beskytte de aktuelle fôrmidlene på en 

effektiv måte. Slike fôrmidler, særlig fiskemel og fiskeolje, har høy næringsverdi og et høyt innhold av lett fordøyelige 

proteiner, som er nødvendig i fôr til akvakulturdyr og unge dyr, men som også brukes til andre dyrearter, særlig svin og 

fjørfe. Dessuten er det anerkjent at det høye innholdet i slike fôrmidler av flerumettede fettsyrer, som overføres til 

animalske produkter, gir helsefordeler for husdyr og for forbrukerne av animalske produkter. Derfor kan en umiddelbar 

tilbaketrekking fra markedet av etoksykin gi negative følger for dyrs helse og velferd og føre til at det ikke er mulig å 

oppfylle dyrenes særlige ernæringsmessige behov før egnede alternativer er på plass. 

12) Etoksykin brukes også i stor utstrekning som bestanddel i visse fôrtilsetninger som inneholder et aktivt stoff som er 

særlig følsomt for oksidasjon og varmebehandling, og som må stabiliseres med en antioksidant for å opprettholde sine 

egenskaper. Slike fôrtilsetninger består av preparater av visse essensielle vitaminer, karotenoider og fargestoffer som er 

fettløselige og må beskyttes under framstilling, lagring og transport av preparatene og fôrvarer som inneholder dem, 

fram til de gis til dyrene. På grunn av den utstrakte bruken av etoksykin i slike fôrtilsetninger vil en umiddelbar 

tilbaketrekking av stoffet fra markedet virke negativt på dyrenes helse og velferd, ettersom essensielle 

mikronæringsstoffer vil mangle i fôret til flere arter både av dyr som er bestemt og ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. I tillegg kan knapphet på de aktuelle fôrtilsetningspreparatene i Unionen medføre lavere 

fôreffektivitet og lavere husdyrytelse, men også til at det ikke er mulig å oppfylle markedsspesifikasjonene for visse 

animalske produkter. 

13) Det er trolig ikke mulig å erstatte etoksykin med egnede alternative antioksidanter umiddelbart, ettersom de alternative 

antioksidantene som er godkjent i dag – flere av dem er fremdeles under ny vurdering i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1831/2003 – ikke har samme egenskaper som etoksykin, særlig med hensyn til effektivitet og nødvendig 

konsentrasjon av aktivt stoff, virketid og reaksjon på bearbeiding, men også med hensyn til produksjonskostnader. 

Følgelig er det behov for en viss tid, slik at markedsdeltakerne får mulighet til å evaluere og prøve ut virkningen av 

alternative antioksidanter gjennom nye oppskrifter, og til å tilpasse produksjonsprosessen til disse potensielle alternative 

stoffene. Det bør derfor fastsettes en særskilt definitiv overgangsperiode for tilbaketrekking fra markedet av produktene 

nevnt i betraktning 11 og 12, for å gjøre markedsdeltakerne i stand til å tilpasse seg den nye situasjonen og dermed til å 
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oppfylle tilbaketrekkingsplikten på en tilfredsstillende måte. På grunn av den særlige metoden for produksjon og lagring 

av de fôrtilsetningspreparatene som er nevnt i betraktning 12, vil det for dem raskere kunne frambringes alternative 

antioksidanter enn for fôrmidlene nevnt i betraktning 11, slik at det kan fastsettes en kortere overgangsperiode. 

14) 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 

Suspendering av godkjenningen 

Godkjenningen som ble gitt ved direktiv 70/524/EØF og utvidet ved forordning (EF) nr. 1831/2003 for tilsetningsstoffet 

etoksykin, angitt i post E 324 i registeret over fôrtilsetninger omhandlet i artikkel 17 i nevnte forordning («tilsetningsstoffet 

etoksykin»), suspenderes. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1. Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet etoksykin og av premikser som inneholder det, kan fortsatt bringes i omsetning 

fram til 28. september 2017 og kan brukes fram til 28. desember 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger framstilt med tilsetningsstoffet etoksykin eller med premikser som inneholder det, kan fortsatt 

bringes i omsetning fram til 28. desember 2017 og kan brukes fram til 28. mars 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før  

28. juni 2017. 

Artikkel 3 

Særlige overgangsbestemmelser om visse fôrmidler og tilknyttede produkter 

1. Som unntak fra artikkel 2 gjelder følgende: 

a) Tilsetningsstoffet etoksykin og premikser som inneholder det, kan når det er beregnet på iblanding i fôrmidlene oppført i 

nr. 7.1.2 og kapittel 10 i katalogen over fôrmidler fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(1), fortsatt bringes i 

omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 30. september 2019, forutsatt at det på etiketten til 

tilsetningsstoffet etoksykin eller til premikser som inneholder det, angis at det er beregnet på iblanding i nevnte fôrmidler. 

b) Fôrmidler som nevnt i bokstav a) som er framstilt med tilsetningsstoffet etoksykin eller med premikser som inneholder det, 

kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 31. desember 2019. 

c) Fôrblandinger framstilt med fôrmidlene nevnt i bokstav b) kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som 

gjaldt før 28. juni 2017, fram til 31. mars 2020.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 
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2. Produktene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) kan brukes i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til tre 

måneder etter datoene angitt i nevnte bokstaver. 

Artikkel 4 

Særlige overgangsbestemmelser om visse preparater av tilsetningsstoffer og tilknyttede produkter 

1. Som unntak fra artikkel 2 gjelder følgende: 

a) Tilsetningsstoffet etoksykin kan når det er beregnet på iblanding i følgende preparater av tilsetningsstoffer som er godkjent 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før  

28. juni 2017, fram til 31. mars 2018, forutsatt at det på etiketten til tilsetningsstoffet etoksykin angis at det er beregnet på 

iblanding i disse preparatene: 

— Preparater av vitamin A. 

— Preparater av vitamin D. 

— Preparater av vitamin E. 

— Preparater av vitamin K. 

— Preparater av lutein. 

— Preparater av zeaxantin. 

— Preparater av etylester av beta-apo-8′-karotensyre. 

— Preparater av citranaxantin. 

— Preparater av capsantin. 

— Preparater av astaxantin. 

— Preparater av astaxantindimetyldisuksinat. 

— Preparater av kantaxantin. 

— Preparater av betakaroten. 

b) Preparater som nevnt i bokstav a) som inneholder tilsetningsstoffet etoksykin, og premikser som inneholder de preparatene, 

kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 30. juni 2018. 

c) Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder produktene nevnt i bokstav b), kan fortsatt bringes i omsetning i samsvar med 

reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til 30. september 2018. 

2. Produktene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) kan brukes i samsvar med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, fram til tre 

måneder etter datoene angitt i nevnte bokstaver. 

Artikkel 5 

Ny gjennomgåelse 

Denne forordning skal gjennomgås på nytt innen 31. desember 2020, og i alle tilfeller etter en negativ uttalelse vedtatt av 

Myndigheten om tryggheten eller effekten av tilsetningsstoffet etoksykin.  
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/963 

av 7. juni 2017 

om godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert 

som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert 

som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9554) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og avvente smågriser, og om endring av 

forordning (EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa NV)(*) 

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) Preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert som Aspergillus 

aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som 

Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-

1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9554) ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005(3) og for oppfôringskal-

kuner og avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009(4). Nevnte preparat ble deretter oppført i 

registeret over fôrtilsetninger som et eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

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

inngitt en søknad om ny vurdering av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus 

(tidligere klassifisert som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og 

basillolysin framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

oppfôringskalkuner og avvente smågriser og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om ny godkjenning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden 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») konkluderte i sin uttalelse av  

9. september 2015(5) med at preparatet under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at bruk av preparatet kan ha virkning hos 

oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og verpehøner(6). Myndigheten anså at disse konklusjonene kan overføres til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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. 358/2005 av 2. mars 2005 om godkjenning uten tidsbegrensning av visse tilsetningsstoffer og 

godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 57 av 3.3.2005, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009 av 21. desember 2009 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer  

(EUT L 339 av 22.12.2009, s. 28). 

(5) EFSA Journal 2015; 13(9):4234. 

(6) På grunn av mangel på egnede data om enzymgjenvinning kunne det ut fra studiene av virkning ikke trekkes noen konklusjoner om 

virkning ved den anbefalte dosen, men konklusjonene ble i stedet basert på beregninger og viser bare til nominell dose. 

2018/EØS/57/17 
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livkyllinger og kalkuner oppdrettet for avl. Myndigheten anså videre at virkemåten til enzymene i tilsetningsstoffet kan 

anses å være den samme hos alle fuglearter, og at konklusjonene om virkning hos utbredte fjørfearter dermed kan 

ekstrapoleres til mindre utbredte fjørfearter og til prydfugler. 

5) Når det gjelder bruk av tilsetningsstoffet til avvente smågriser, kunne Myndigheten ikke treffe noen konklusjon om 

tilsetningsstoffets virkning hos avvente smågriser, på grunn av manglende data. Imidlertid var det i en av studiene 

betydelig høyere vektøkning og et bedre forhold mellom fôrinntak og vektøkning enn enn hos kontrollgruppen, og i en 

annen viste resultatene en forbedring av den gjennomsnittlige daglige vektøkningen hos hunner, mens dette ikke ble 

observert hos hanner. Disse bevisene er blitt bedømt som en vesentlig indikasjon på forbedring av de avlstekniske 

parametrene for vektøkning, i tillegg til at tilsetningsstoffet har vært i bruk i lang tid. Vurderingen var derfor at de 

framlagte dataene oppfyller vilkårene for påvisning av at tilsetningsstoffet har virkning hos avvente smågriser. 

6) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også 

bekreftet den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert som 

Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som 

Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9554) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

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

8) Forordning (EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 bør derfor endres. 

9) 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. 

10) 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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyel-

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

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 358/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 358/2005 utgår post E 1620 om endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6, endo-1,4-

betaglukanase EC 3.2.1.4, alfa-amsylase EC 3.2.1.1, basillolysin EC 3.4.24.28 og endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EU) nr. 1270/2009 

I forordning (EF) nr. 1270/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 utgår. 

2) Vedlegg II utgår. 
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Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet og er framstilt og merket før 28. desember 2017 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 28. juni 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1620i Kemin 

Europa NV 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-

betaglukanase 

EC 3.2.1.4 

Alfa-amylase 

EC 3.2.1.1 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Basillolysin 

EC 3.4.24.28 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 

— endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Aspergillus acule-

atinus (tidligere klassifisert som 

Aspergillus aculeatus) (CBS 

589.94) 

— endo-1,4-betaglukanase framstilt 

av Trichoderma reesei (tidligere 

klassifisert som Trichoderma 

longibrachiatum) (CBS 592.94) 

— alfa-amylase framstilt av 

Bacillus amyloliquefaciens 

(DSM 9553) 

— endo-1,4-betaxylanase framstilt 

av Trichoderma viride (NIBH 

FERM BP4842) 

— bacillolysin framstilt av 

Bacillus amyloliquefacien 

(DSM 9554) med en aktivitet på 

minst: 

— endo-1,3(4)-betaglukanase:  

2 350 U(1)/g 

Oppfôrings-

kyllinger 

Livkyllinger 

Mindre 

utbredte 

fuglearter til 

egglegging 

Mindre 

utbredte 

fuglearter 

oppdrettet for 

egglegging 

Prydfugler 

Smågriser 

(avvente) 

— Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

1 175 U 

Endo-1,4-

betaglukanase 

9 000 U 

Alfa-amylase 

200 U 

Endo-1,4-

betaxylanase 

17 500 U 

Basillolysin 

850 U 

— 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. Til bruk til avvente smågriser på opptil 

35 kg. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern og hudvern. 

4. Anbefalte doser for verpehøner: endo-

1,3(4)-beta-glukanase: 1 175 U, endo-

1,4-betaglukanase: 9 000 U, alfa-

amylase: 200 U, endo-1,4-beta-

xylanase: 17 500 U, basillolysin:  

850 U/kg fullfôr. 

28. juni 2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   — endo-1,4-betaglukanase:  

18 000 U(2)/g 

— alfa-amylase: 400 U(3)/g 

— endo-1,4-betaxylanase:  

35 000 U(4)/g 

— bacillolysin 1 700 U (5)/g 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

— endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Aspergillus acu-

leatinus (CBS 589.94) 

— endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei 

(CBS 592.94) 

— alfa-amylase framstilt av 

Bacillus amyloliquefaciens 

(DSM 9553) 

— endo-1,4-betaxylanase framstilt 

av Trichoderma viride (NIBH 

FERM BP4842) 

— basillolysin framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens (DSM 9554) 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Analysemetode(6) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet 

av: 

— endo-1,3(4)-betaglukanase: 

kolorimetrisk metode basert på 

enzymatisk hydrolyse av glu-

kanase på betaglukansubstrat 

fra bygg ved pH 7,5 og 30 °C 

— endo-1,4-betaglukanase: 

kolorimetrisk metode basert på 

enzymatisk hydrolyse av 

cellulase på karboksylmetyl-

cellulose ved pH 4,8 og 50 °C 

— alfa-amylase: kolorimetrisk 

metode basert på dannelse av 

vannløselige, fargede fragmen-

ter som oppstår når amylase 

virker på stivelsespolymer-

substrat kryssbundet med azurin 

ved pH 7,5 og 37 °C 

— endo-1,4-betaxylanase: 

kolorimetrisk metode basert på 

enzymatisk hydrolyse av 

xylanase på bjørkexylansubstrat 

ved pH 5,3 og 50 °C 

Alle kalkuner 

Verpehøner 

Mindre 

utbredte 

fuglearter til 

oppfôring 

 Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

588 U 

Endo-1,4-

betaglukanase 

4 500 U 

Alfa-amylase 

100 U 

Endo-1,4-

betaxylanase 

8 750 U 

Basillolysin 

425 U 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   — basillolysin: kolorimetrisk 

metode basert på frigjøring av 

azo-fargestoffer som følge av 

virkningen av protease på azo-

kaseinsubstrat ved pH 7,5 og 

37 °C 

Til bestemmelse i premikser og 

fôrvarer av: 

— endo-1,3(4)-betaglukanase: 

platespredningsmetode basert 

på glukanasediffusjon og 

påfølgende avfarging av det 

røde agarmediet på grunn av 

betaglukanhydrolyse 

— endo-1,4-betaglukanase: 

kolorimetrisk metode basert på 

mengdebestemmelse av vann-

løselige, fargede fragmenter 

som oppstår når cellulase virker 

på vannuløselig HE-cellulose-

substrat kryssbundet med azurin 

— alfa-amylase: kolorimetrisk 

metode basert på dannelse av 

vannløselige, blå fragmenter som 

oppstår når amylase virker på 

uløselige, blåfargede stivelses-

polymersubstrater kryssbundet 

med azurin 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   — endo-1,4-betaxylanase: 

kolorimetrisk metode basert på 

mengdebestemmelse av vann-

løselige, fargede fragmenter 

som oppstår når xylanase virker 

på hvetearabinoxylan kryss-

bundet med azurin 

— basillolysin: 

platespredningsmetode basert 

på spredning av protease i azo-

kasein-agar og påfølgende 

hydrolyse av kasein 

      

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 7,5 og 30 °C 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0056 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra karboksymetylcellulose per minutt ved pH 4,8 og 50 °C 

(3) 1 U er den mengden enzym som hydrolyserer 1 mikromol glykosidbindinger fra et vannuløselig kryssbundet stivelsespolymer per minutt ved pH 7,5 og 37 °C 

(4) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,0067 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 °C 

(5) 1 U er den mengden enzym som løser 1 mikrogram azokaseinsubstrat per minutt ved pH 7,5 og 37 °C 

(6) 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) 2017/1007 

av 15. juni 2017 

om godkjenning av et preparat av lecitiner 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. 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) Lecitiner ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. Nevnte tilsetningsstoff ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetninger som et eksisterende produkt i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om ny vurdering av et preparat 

av lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle 

klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «emulgatorer». Søknaden 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») konkluderte i sin uttalelse av 13. juli 2016(3) 

med at preparatet av lecitiner under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at preparatet kan anses som effektivt til bruk som emulgator i 

fôr. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også 

bekreftet den rapporten om metodene for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

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

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 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 16.6.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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 2016;14(8):4560. 

2018/EØS/57/18 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «emulgatorer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1. Tilsetningsstoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før  

6. januar 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 6. juli 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt. 

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

6. juli 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 6. juli 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre 

er tømt, dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

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

6. juli 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 6. juli 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre 

er tømt, dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 15. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjonsnummer 

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 lecitiner per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: emulgatorer 

1c322 — Lecitiner Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av lecitiner med et minsteinnhold av 

— fosfolipider ≥ 18 % 

— lysofosfolipider ≥ 11 % 

— andre fosfolipider ≤ 6 % 

Vanninnhold ≤ 1 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Lecitiner (CAS-nr. 8002-43-5) ekstrahert fra 

soyabønner 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av fôrtilsetningen: 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) og 

de tilsvarende testene i FAO JECFA-monografien 

for lecitin(3)(4) 

Alle 

dyrearter 

— — — Dosering i fullfôr: 

100–1500 mg 

tilsetningsstoff per 

kg fullfôr 

6. juli 2027 

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

(2) 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). 

(3) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ‘Lecithin’, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/. 

(4) FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, 

http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1008 

av 15. juni 2017 

om godkjenning av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, 

Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: JHJ Ltd)(*) 

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 preparatet av 

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. 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 i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av Lactococcus lactis PCM 

B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum 

PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juli 2016(2) 

med at preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus 

casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan 

forbedre oppfôringskyllingers avlstekniske egenskaper. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet den rapporten om metoden for analyse av 

fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, 

Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 

2059p viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) 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 153 av 16.6.2017, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(9):4555. 

2018/EØS/57/19 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflora-

stabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer. 

Artikkel 2 

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 15. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1892 JHJ Ltd Lactococcus lactis 

PCM B/00039, 

Carnobacterium 

divergens PCM KKP 

2012p, Lactobacillus 

casei PCM B/00080, 

Lactobacillus 

plantarum PCM 

B/00081 og 

Saccharomyces 

cerevisiae PCM 

KKP 2059p 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactococcus lactis PCM 

B/00039, Carnobacterium divergens 

PCM KKP 2012p, Lactobacillus 

casei PCM B/00080, Lactobacillus 

plantarum PCM B/00081 og 

Saccharomyces cerevisiae PCM 

KKP 2059p som inneholder minst  

1,2 × 109 KDE / g melkesyrebakterier 

(LAB) og Saccharomyces  

cerevisiae PCM KKP 2059p  

1 × 107 KDE/g 

med et minsteinnhold av 

Lactococcus lactis PCM B/00039 

≥ 5 × 108 KDE/g 

Carnobacterium divergens PCM 

KKP 2012p ≥ 3 × 108 KDE/g 

Lactobacillus casei PCM 

B/00080 ≥ 1 × 108 KDE/g 

Lactobacillus plantarum PCM 

B/00081 ≥ 3 × 108 KDE/g 

Saccharomyces cerevisiae PCM 

KKP 2059p ≥ 1 × 107 KDE/g 

Oppfôrings-

kyllinger 

— 5 × 108 (LAB) 

5 × 106 

(Saccharomy-

ces cerevisiae 

PCM KKP 

2059p) 

— 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringstemperatur, holdbar-

hetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Bruk er tillatt i fôr som inneholder 

følgende godkjente koksidiostati-

ka: narasin/nicarbazin, salinomy-

cinnatrium, diclazuril, dekokinat, 

maduramicinammonium. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern og hudvern. 

6. juli 2027 



   

 

3
0

.8
.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. 5

7
/2

2
5
 

 
Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Lacto-

coccus lactis PCM B/00039, 

Carnobacterium divergens PCM 

KKP 2012p, Lactobacillus casei 

PCM B/00080, Lactobacillus 

plantarum PCM B/00081 og 

Saccharomyces cerevisiae PCM 

KKP 2059p 

Analysemetode(1) 

Til telling av Lactococcus lactis 

PCM B/00039 og Carnobac-

terium divergens PCM KKP 

2012p i fôrtilsetningen og i 

fôrvarer: 

— Platespredningsmetoden med 

bruk av MRS-agar (de Man, 

Rogosa og Sharpe), ISO 

15214 

Til telling av Lactobacilli i 

fôrtilsetningen og i fôrvarer: 

— Platespredningsmetoden med 

bruk av MRS-agar, EN 

15787 

Til telling av Saccharomyces 

cerevisiae PCM KKP 2059p i 

fôrtilsetningen og i fôrvarer: 

— Platespredningsmetoden med 

bruk av gjærekstraktagar med 

kloramfenikolglukose 

(CGYE), EN 15789 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

KDE / kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til identifikasjon av Lactobacilli, 

Lactococcus lactis PCM B/00039 

og Carnobacterium divergens 

PCM KKP 2012p: 

— Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Til identifikasjon av Saccharomy-

ces cerevisiae PCM KKP 2059p: 

— polymerasekjedereaksjon 

(PCR) 

      

(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) 2017/1086 

av 19. juni 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R397(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007(2), endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013(3), 

godkjennes selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer. 

2) Kommisjonen har mottatt en søknad med anmodning om endring av vilkårene for godkjenningen med hensyn til 

karakterisering av tilsetningsstoffet. Søknaden inneholdt relevante bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen oversendte 

søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Søkeren anmodet 

opprinnelig om at selenocysteininnholdet skulle inngå i karakteriseringen av tilsetningsstoffet, men trakk til slutt denne 

endringen, og søknaden gjelder dermed bare en økning i grenseverdien for selen i den gjeldende godkjenningen av 

tilsetningsstoffet. 

3) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 20. oktober 2016(4) med at den ønskede endringen ikke påvirker sikkerheten 

og effektiviteten ved produktet, og minnet om den risikoen for forbrukernes sikkerhet som produktet utgjør. Den 

gjeldende godkjenningen inneholder en bestemmelse om hvordan denne risikoen kan håndteres på en tilfredsstillende 

måte. 

4) Vurderingen av det modifiserte preparatet viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylt. 

5) Forordning (EF) nr. 634/2007 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 

Endring av forordning (EF) nr. 634/2007 

I fjerde kolonne i vedlegget til forordning (EF) nr. 634/2007 skal teksten mellom overskriften «Karakterisering av 

tilsetningsstoffet» og overskriften «Analysemetode» lyde: 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 20.6.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae 

NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 146 av 8.6.2007, s. 14). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013 av 8. mai 2013 om godkjenning av selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1750/2006, 

(EF) nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 med hensyn til høyeste tilsetning av selenberiket gjær (EUT L 127 av 9.5.2013, s. 20). 

(4) EFSA Journal 2016;14(11):4624. 

2018/EØS/57/20 
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«Organisk selen, hovedsakelig selenmetionin (63 %), innhold 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99 % organisk selen)» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 19. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1126 

av 23. juni 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 903/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 og (EU) 

nr. 1108/2014 med hensyn til navnet på representanten i EU for innehaveren av godkjenningen av et preparat av 

Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

der det foreslås at navnet på deres representant i EU for innehaveren av godkjenningen endres i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 903/2009(2) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011(3), (EU) nr. 374/2013(4) og (EU) 

nr. 1108/2014(5). 

2) Søkeren hevder at Huvepharma NV Belgium er blitt ny representant for Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd for 

tilsetningsstoffet 4b1830 (preparat av Clostridium butyricum FERM-BP 2789) med virkning fra 12. januar 2017. 

Søkeren har framlagt relevante opplysninger til støtte for anmodningen. 

3) Den foreslåtte endringen av representanten for innehaveren av godkjenningen er av ren administrativ karakter og 

innebærer ikke en ny vurdering av de berørte tilsetningsstoffene. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

er underrettet om søknaden. 

4) For at Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Huvepharma NV Belgium, skal kunne utnytte sine 

markedsføringsrettigheter, må vilkårene for de respektive godkjenningene endres. Forordning (EF) nr. 903/2009 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 og (EU) nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 bør derfor endres. 

5) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene av forordning (EF) nr. 903/2009 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 fastsatt ved denne forordning, må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode slik at eksisterende lagre kan brukes opp. 

6) 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 163 av 24.6.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum MIYAIRI 588 

(FERM-P 1467) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 26). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum 

FERM-BP 2789 som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fuglearter unntatt eggleggende fjørfe, avvente smågriser og mindre 

utbredte arter av svin (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 903/2009 (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical 

Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 102 av 16.4.2011, s. 10). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 av 23.april om godkjenning av et preparat av Clostridium butyricum (FERM 

BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved 

Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 112 av 24.4.2013, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av Clostridium 

butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: 

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (EUT L 301 av 21.10.2014, s. 16). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 903/2009 

I forordning (EF) nr. 903/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen erstattes ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan 

Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert 

ved Huvepharma NV Belgium». 

2) I andre kolonne, «Navn på innehaver av godkjenningen», i vedlegget til forordning (EF) nr. 903/2009 erstattes ordene 

«Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «Miyarisan 

Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Huvepharma NV Belgium». 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen erstattes ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan 

Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert 

ved Huvepharma NV Belgium». 

2) I andre kolonne i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 erstattes ordene «Miyarisan Pharmaceutical 

Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Huvepharma NV Belgium». 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen erstattes ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan 

Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert 

ved Huvepharma NV Belgium». 

2) I andre kolonne i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 374/2013 erstattes ordene «Miyarisan Pharmaceutical 

Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Huvepharma NV Belgium». 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen erstattes ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan 

Pharmaceutical Europe S.L.U» med ordene «innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert 

ved Huvepharma NV Belgium». 

2) I andre kolonne i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 erstattes ordene «Miyarisan Pharmaceutical 

Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» med ordene «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Huvepharma NV Belgium». 
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Artikkel 5 

Overgangsbestemmelser 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som inneholder det, som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene 

er tømt. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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 23. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1017 

av 15. juni 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning av og bruk av 

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

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

kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 26 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Aktuelle representanter for de europeiske fôrvaresektorene har, i samråd med andre berørte parter og i samarbeid med 

vedkommende nasjonale myndigheter, utarbeidet endringer til forordning (EU) nr. 68/2013(2), idet de har tatt hensyn til 

relevant erfaring fra uttalelser avgitt av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet samt til den 

vitenskapelige eller tekniske utvikling. Disse endringene gjelder presiseringer av de alminnelige bestemmelsene, nye 

poster for behandlingsmetoder og fôrmidler og forbedringer av eksisterende poster. Videre blir det fastsatt grenseverdier 

for kjemiske urenheter og nivåer av botanisk renhet eller vanninnhold og innført obligatoriske angivelser for fôrmidlene. 

2) Vilkårene fastsatt i artikkel 26 nr. 4 i forordning (EF) nr. 767/2009 er oppfylt. 

3) Ettersom det skal gjøres svært mange endringer i forordning (EU) nr. 68/2013, er det av hensyn til sammenheng, klarhet 

og forenkling hensiktsmessig å erstatte vedlegget til forordningen. 

4) For å unngå unødvendige forstyrrelser i handelspraksisen bør den administrative byrden for de driftsansvarlige lettes 

ved at det fastsettes en frist som gjør det mulig med en smidig endring av merkingen. 

5) 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 (EF) nr. 68/2013 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fôrmidler som er merket før 11. januar 2018 i samsvar med forordning (EU) nr. 68/2013 med den ordlyden den hadde før den 

ble endret ved denne forordning, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tomme. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 21.6.2017, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 229 av 1.9.8.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 

2018/EØS/57/22 
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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 15. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

 «VEDLEGG 

KATALOG OVER FÔRMIDLER 

DEL A 

Alminnelige bestemmelser 

1) Det skal være frivillig for driftsansvarlige for fôrforetak å bruke denne katalogen. Betegnelsen på et fôrmiddel oppført i 

del C kan imidlertid brukes bare på et fôrmiddel som oppfyller kravene i den aktuelle posten. 

2) Alle poster i listen over fôrmidler i del C skal overholde restriksjonene på bruk av fôrmidler i samsvar med det relevante 

EU-regelverket; det skal legges særlig vekt på samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(1) 

for fôrmidler som utgjør eller er framstilt av genmodifiserte organismer, eller som er resultat av en gjæringsprosess der 

genmodifiserte mikroorganismer inngår. Fôrmidler som består av eller inneholder animalske biprodukter, skal oppfylle 

kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(2) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(3), og 

bruk av dem kan være omfattet av restriksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4). 

Driftsansvarlige for fôrforetak som bruker et fôrmiddel oppført i katalogen, skal sikre at det er i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 767/2009. 

3) Med «tidligere næringsmidler» menes næringsmidler, bortsett fra kjøkken- og matavfall, som ble produsert for konsum 

fullt ut i samsvar med EUs næringsmiddelregelverk, men som ikke lenger er beregnet på konsum av praktiske årsaker eller 

logistikkårsaker eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre problemer, og som ikke utgjør en 

helserisiko når de brukes som fôr. Fastsettelsen av grenseverdier som nevnt i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 767/2009 får ikke anvendelse på tidligere næringsmidler og kjøkken- og matavfall. Den får anvendelse når det 

videreforedles til fôr. 

4) I samsvar med god praksis som nevnt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(5) skal 

fôrmidler være frie for kjemiske urenheter fra produksjonsprosessen og for tekniske hjelpestoffer, med mindre det er 

fastsatt en særlig grenseverdi i katalogen. Stoffer som det ikke er tillatt å bruke i fôrvarer, skal ikke forekomme, og for 

slike stoffer skal det ikke fastsettes grenseverdier. Av klarhetshensyn skal fôrmidler med tillatte restmengder suppleres 

med relevante opplysninger framlagt av driftsansvarlige for fôrforetak ved vanlige kommersielle transaksjoner. 

5) I samsvar med god praksis som nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005, anvendelse av ALARA-prinsippet(6) og 

uten at det berører anvendelsen av forordning (EF) nr. 183/2005, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF(7), 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF(8) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(9), 

bør grenseverdiene for kjemiske urenheter fra produksjonsprosessen eller fra tekniske hjelpestoffer som utgjør 0,1 % eller 

mer, spesifiseres i katalogen over fôrvarer. I katalogen kan det også fastsettes grenseverdier for kjemiske urenheter og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 av 14.11.2009, 

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i 

henhold til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

(4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

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

(6) ALARA: As Low As Reasonably Achievable (så lavt nivå som det med rimelighet er mulig å oppnå) 

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

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

(9) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 
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tekniske hjelpestoffer som utgjør mindre enn 0,1 %, dersom det anses hensiktsmessig for god handelspraksis. Med mindre 

annet er spesifisert i del B eller C i vedlegget, uttrykkes grenseverdiene i vektprosent(1). 

De særlige grenseverdiene for kjemiske urenheter og tekniske hjelpestoffer fastsettes enten i beskrivelsen av 

behandlingsmetodene i del B, i beskrivelsen av fôrmiddelet i del C eller til slutt i en kategori i del C. Med mindre en 

særlig grenseverdi er fastsatt i del C, skal grenseverdien som er fastsatt for en gitt behandlingsmetode i del B, anvendes for 

alle fôrmidler oppført i del C, i den grad beskrivelsen av fôrmiddelet henviser til denne behandlingsmetoden og den 

aktuelle behandlingsmetoden tilsvarer beskrivelsen i del B. 

6) Fôrmidler som ikke er oppført i del C kapittel 12, og som er framstilt ved gjæring og/eller har et naturlig innhold av 

mikroorganismer, kan bringes i omsetning med levende mikroorganismer, forutsatt at den tiltenkte bruken av fôrmidlene 

og fôrblandinger som inneholder dem, 

a) ikke er oppformering av mikroorganismene, og 

b) ikke er knyttet til mikroorganismens eller mikroorganismenes funksjon i samsvar med vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

Forekomsten av mikroorganismer og enhver funksjon som følger av dem, skal ikke angis på fôrmidlene eller på 

fôrblandinger som inneholder dem. 

7) Et fôrmiddels botaniske renhet skal være minst 95 %. Botaniske urenheter som rester av andre oljeholdige frø og frukter 

fra en tidligere produksjonsprosess, skal imidlertid ikke overstige 0,5 % for hver type oljeholdig frø eller frukt. Dersom 

disse alminnelige reglene fravikes, skal det fastsettes en særlig grenseverdi i listen over fôrmidler i del C. 

8) Den alminnelige betegnelsen eller det alminnelige uttrykket for en eller flere av behandlingsmetodene som er oppført i 

siste kolonne i ordlisten over behandlingsmetoder i del B, skal føyes til fôrmiddelets betegnelse for å angi at det har 

gjennomgått den angitte behandlingen eller de angitte behandlingene(2). Et fôrmiddel hvis betegnelse er en kombinasjon 

av en betegnelse oppført i del C og den alminnelige betegnelsen eller det alminnelige uttrykket for en eller flere 

behandlingsmetoder oppført i del B, skal anses som oppført i katalogen, og etiketten skal inneholde de obligatoriske 

opplysningene som gjelder for dette fôrmiddelet, som angitt i siste kolonne i henholdsvis del B og C. Når den særlige 

metoden som er brukt i prosessen, er oppført i siste kolonne i del B, skal den spesifiseres i fôrmiddelets betegnelse. 

9) Dersom produksjonsprosessen for et fôrmiddel skiller seg fra beskrivelsen av den angitte behandlingsmetoden i ordlisten 

over behandlingsmetoder i del B, skal produksjonsprosessen framgå av beskrivelsen av det aktuelle fôrmiddelet. 

10) For en rekke fôrmidler kan det brukes synonymer. Slike synonymer står i hakeparentes i kolonnen «Betegnelse» i posten 

for det aktuelle fôrmiddelet i listen over fôrmidler i del C. 

11) I beskrivelsen av fôrmidlene i listen over fôrmidler i del C brukes ordet «produkt» i stedet for «biprodukt» for å avspeile 

markedssituasjonen og den terminologien som driftsansvarlige for fôrforetak vanligvis bruker for å framheve fôrmidlenes 

kommersielle verdi. 

12) Planters botaniske navn er oppgitt bare i beskrivelsen i den første posten for den aktuelle planten i listen over fôrmidler i 

del C. 

13) Det avgjørende for om det ved merking av et fôrmiddel oppført i katalogen er påkrevd å oppgi dets analytiske 

bestanddeler, er hvorvidt et bestemt produkt inneholder en bestemt bestanddel i høy konsentrasjon, eller hvorvidt 

produktets ernæringsmessige egenskaper er endret som følge av produksjonsprosessen. 

14) I artikkel 15 bokstav g) i forordning (EF) nr. 767/2009 sammenholdt med nr. 6 i vedlegg I til samme forordning er det 

fastsatt merkingskrav med hensyn til vanninnhold. I artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i samme forordning sammenholdt med 

dens vedlegg V er det fastsatt merkingskrav med hensyn til andre analytiske bestanddeler. I henhold til nr. 5 i vedlegg I til 

  

(1) Bestemmelsene om kjemiske urenheter og tekniske hjelpestoffer i dette nummer får ikke anvendelse på fôrmidler som er oppført i 

registeret over fôrmidler nevnt i artikkel 24 nr. 6 i forordning (EF) nr. 767/2009. 

(2) Som et unntak fra dette kravet er det for behandlingsmetoden «tørking» valgfritt å tilføye den alminnelige betegnelsen eller det 

alminnelige uttrykket. 
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forordning (EF) nr. 767/2009 skal dessuten innholdet av aske som er uløselig i saltsyre, angis generelt dersom det 

overstiger 2,2 %, eller for visse fôrmidler dersom det overstiger grenseverdien fastsatt i det relevante avsnittet i vedlegg V 

til forordningen. Enkelte poster i listen over fôrmidler i del C avviker imidlertid fra disse reglene på følgende måter: 

a) De obligatoriske opplysningene om analytiske bestanddeler i listen over fôrmidler i del C erstatter de obligatoriske 

opplysningene fastsatt i det relevante avsnittet i vedlegg V til forordning (EF) nr. 767/2009. 

b) Dersom det i kolonnen for obligatoriske opplysninger i listen over fôrmidler i del C ikke er angitt analytiske 

bestanddeler som det er påkrevd å angi i samsvar med det relevante avsnittet i vedlegg V til forordning (EF) 

nr. 767/2009, er det ikke nødvendig å angi noen av disse bestanddelene på etiketten. Dersom det for aske som er 

uløselig i saltsyre, ikke er fastsatt noen grenseverdi i listen over fôrmidler i del C, skal innholdet angis dersom det 

overstiger 2,2 %. 

c) Dersom det er fastsatt en eller flere særskilte verdier for vanninnhold i kolonnen «Obligatoriske opplysninger» i listen 

over fôrmidler i del C, skal disse verdiene anvendes i stedet for verdiene i nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 767/2009. Dersom vanninnholdet er under 14 %, er det imidlertid ikke obligatorisk å angi det. Dersom det ikke er 

fastsatt noen særskilt verdi for vanninnhold i nevnte kolonne, får nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 767/2009 

anvendelse. 

15) En driftsansvarlig for et fôrforetak som hevder at en fôrvare har flere egenskaper enn dem som er oppgitt i kolonnen 

«Beskrivelse» i listen over fôrvarer i del C, eller henviser til en behandlingsmetode som er oppført i del B som kan 

sidestilles med en påstand (f.eks. beskyttelse mot nedbryting i vom), skal overholde artikkel 13 i forordning (EF) 

nr. 767/2009. Dessuten kan fôrmidler ha særlige ernæringsformål i samsvar med artikkel 9 og 10 i forordning (EF) 

nr. 767/2009. 

DEL B 

Ordliste over behandlingsmetoder 

 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

1 Luftseparering Atskilling av partikler ved hjelp av en luftstrøm. Luftseparert 

2 Aspirering Metode for ved hjelp av en luftstrøm å fjerne støv, fine 

partikler og andre partikler med svevestoffer fra korn 

under transport. 

Aspirert 

3 Blansjering Metode som består av varmebehandling av et organisk 

stoff ved koking eller damping, for å denaturere 

naturlige enzymer, bløtgjøre vev og fjerne rå aromaer, 

etterfulgt av nedsenking i kaldt vann for å stanse 

kokingen. 

Blansjert 

4 Bleking Fjerning av naturlig farge ved hjelp av kjemiske eller 

fysiske prosesser eller ved hjelp av blekejord. 

Bleket 

5 Kjøling Senking av temperaturen til under omgivelsestem-

peraturen, men over frysepunktet, for å bedre 

produktets holdbarhet. 

Kjølt 

6 Hakking Redusering av partikkelstørrelsen ved hjelp av en eller 

flere kniver. 

Hakket 

7 Rensing Fjerning av fremmedlegemer (f.eks. steiner) eller 

plantedeler, f.eks. løse stråpartikler, skall eller ugress. 

Renset/sortert 
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 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

8 Konsentrasjon(1) Fjerning av vann og/eller andre bestanddeler. Konsentrat, konsentrert 

9 Kondensering Et stoffs overgang fra gass til flytende form. Kondensert 

10 Koking Endring av fôrmidlers fysiske og kjemiske egenskaper 

ved tilførsel av varme. 

Kokt 

11 Knusing Redusering av partikkelstørrelsen ved hjelp av en 

knuser. 

Knust 

12 Krystallisering Rensing av en løsning ved å omdanne væske til 

krystaller. Urenheter i væsken bindes vanligvis ikke til 

krystallenes gitterstruktur. 

Krystallisert 

13 Avskalling(2) Hel eller delvis fjerning av ytre lag fra korn, frø, 

frukter, nøtter og annet 

Avskallet, delvis avskallet 

14 Skrelling/pilling Fjerning av skalldeler fra bønner, korn og frø, vanligvis 

med fysiske metoder. 

Skrelt eller pillet(3) 

15 Avpektinisering Ekstrahering av pektiner fra et fôrmiddel. Avpektinisert 

16 Uttørking Metode for å trekke ut fuktighet. Uttørket 

17 Avsliming Metode for å fjerne slimlaget på et produkts overflate. Avslimet 

18 Avsukring Hel eller delvis fjerning av mono- og disakkarider fra 

melasse og andre sukkerholdige stoffer ved hjelp av 

kjemiske eller fysiske prosesser. 

Avsukret, delvis avsukret 

19 Avgifting Metode for å ødelegge giftstoffer eller redusere 

konsentrasjonen av dem. 

Avgiftet 

20 Destillasjon Fraksjonering av væsker ved koking og oppsamling av 

kondensert damp i en separat beholder. 

Destillert 

21 Tørking Kunstig eller naturlig dehydrering. Naturlig tørket eller kunstig tørket, 

alt etter hva som er relevant 

22 Ensilering Oppbevaring av fôrmidler med eller uten tilsetning av 

konserveringsmidler eller under anaerobe forhold med 

eller uten tilsetningsstoffer til ensilasje. 

Ensilert 

23 Fordamping Redusering av vanninnhold. Fordampet 

24 Ekspandering Varmebehandling der kraftig fordamping av 

vanninnholdet i et produkt fører til at produktet splittes 

opp. 

Ekspandert eller puffet 

25 Oljeutvinning ved 

pressing 

Fjerning av olje/fett ved pressing. Ekspeller/kake og olje/fett 
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26 Ekstrahering Fjerning av fett eller olje fra materialer ved hjelp av 

organisk løsemiddel, eller av sukker eller andre 

vannløselige bestanddeler ved hjelp av vandig 

løsemiddel. 

Ekstrakt/mel og fett/olje, melasse/ 

pulp og sukker eller andre vann-

løselige bestanddeler 

27 Ekstrudering Varmebehandling der rask fordamping av vann-

innholdet i et produkt fører til at produktet brytes ned, 

samtidig med at produktet gis en bestemt form ved at 

det passerer gjennom en dyse. 

Ekstrudert 

28 Gjæring Metode der mikroorganismer som bakterier, sopp eller 

gjær enten framstilles eller brukes for å endre 

materialers kjemiske sammensetning eller egenskaper. 

Gjæret 

29 Filtrering Prosessen med å la en væske passere gjennom et porøst 

medium eller en membran for å fjerne faste partikler. 

Filtrert 

30 Flakframstilling Valsing av et dampbehandlet produkt for å framstille 

tynne stykker av materiale. 

Flak 

31 Tørr formaling Fysisk bearbeiding av korn for å redusere partikkel-

størrelsen og lette oppdelingen i kornets bestanddeler 

(dvs. mel, kli og fôrmel). 

Mel, kli, fôrmel(4) eller fôr, alt etter 

hva som er relevant 

32 Vinterisering Kjøling av olje for å skille de mer mettede bestand-

delene av oljen fra de mer umettede bestanddelene. De 

mer mettede bestanddelene av oljen stivner ved 

kjøling, mens de mer umettede bestanddelene er 

flytende og kan f.eks. dekanteres. Det vinteriserte 

produktet er den stivnede oljen. 

Vinterisert 

33 Fragmentering Metode for å bryte opp et fôrmiddel i fragmenter. Fragmentert 

34 Steking Metode for å varmebehandle fôrmidler i olje eller fett. Stekt 

35 Gelering Metode for å danne en gel, som er et fast, gelélignende 

materiale med egenskaper som kan variere fra bløtt og 

tyntflytende til hardt og seigt, vanligvis ved hjelp av 

geleringsmidler. 

Gelert 

36 Granulering Behandling av fôrmidler for å oppnå en bestemt 

partikkelstørrelse og konsistens. 

Granulert 

37 Formaling Redusering av faste fôrmidlers partikkelstørrelse ved 

tørr eller våt bearbeiding. 

Formalt 

38 Oppvarming Varmebehandling som foretas under bestemte vilkår, 

som trykk og fuktighet. 

Oppvarmet/varmebehandlet 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/239 

 

 Behandlingsmetode Definisjon Alminnelig betegnelse/uttrykk 

39 Hydrogenering Katalytisk prosess for å mette dobbeltbindinger av 

oljer/fettstoffer/fettsyrer som utføres ved høy tempera-

tur under hydrogentrykk for å framstille helt eller 

delvis mettede triglyserider/fettsyrer eller for å 

framstille polyoler ved å redusere karbonylgrupper av 

karbohydrater til hydroksylgrupper. 

Hydrogenert, delvis hydrogenert 

40 Hydrolyse Redusering av molekylstørrelsen ved egnet behandling 

med vann og enten varme/trykk, enzymer eller 

syre/base. 

Hydrolysert 

41 Flytendegjøring Omdanning av et fast stoff eller en gass til en væske. Flytendegjort 

42 Maserasjon Mekanisk redusering av fôrmidlers størrelse, ofte med 

tilsetning av vann eller andre væsker. 

Maserert 

43 Malting Igangsetting av spiring av korn for å aktivere naturlige 

enzymer som kan omdanne stivelse til gjærbare 

karbohydrater og proteiner til aminosyrer og peptider. 

Maltet 

44 Smelting Overgang fra fast til flytende tilstand ved tilføring av 

varme. 

Smeltet 

45 Mikronisering Metode for å redusere den gjennomsnittlige partikkel-

størrelsen i et fast materiale til mikrometerstørrelse. 

Mikronisert 

46 Forvelling Bløtlegging i vann og varmebehandling, slik at 

stivelsen gelatineres fullstendig, med påfølgende 

tørkeprosess. 

Forvellet («parboiled») 

47 Pasteurisering Oppvarming til en kritisk temperatur i et nærmere 

angitt tidsrom for å eliminere skadelige mikroor-

ganismer, etterfulgt av rask nedkjøling. 

Pasteurisert 

48 Skrelling Fjerning av skrell/skall fra frukt og grønnsaker. Skrelt 

49 Pelletering Pressing i pelletform. Pellet, pelletert 

50 Formaling av ris Fjerning av nesten alt eller deler av kli og kim fra 

avskallet ris. 

Formalt 

51 Pregelatinering Modifisering av stivelse for å gi den en vesentlig bedre 

evne til å svelle i kaldt vann. 

Pregelatinert(5) 

52 Pressing(6) Fysisk fjerning av væsker som fett, olje, vann eller saft 

fra faste stoffer. 

Ekspeller/kake (oljeholdige 

materialer) 

Pulp, pressrester (frukt osv.) 

Pulp (sukkerbeter) 

53 Raffinering Hel eller delvis fjerning av urenheter eller uønskede 

bestanddeler ved fysisk/kjemisk behandling. 

Raffinert, delvis raffinert 
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54 Risting Oppvarming av formidler til tørr tilstand for å bedre 

fordøyeligheten, forsterke fargen og/eller begrense 

naturlige antinæringsstoffer. 

Ristet 

55 Valsing Redusering av partikkelstørrelsen ved å la materialet, 

f.eks. korn, passere mellom valser. 

Valset 

56 Beskyttelse mot 

nedbryting i vom 

Metode som, enten ved fysisk behandling med bruk  

av varme, trykk, damp eller en kombinasjon av disse 

og/eller ved hjelp av aldehyder, lignosulfonat, 

natriumhydroksid eller organiske syrer (som 

propionsyre eller garvesyre), beskytter næringsstoffene 

mot nedbryting i vommen. 

Fôrmidler som er beskyttet mot nedbryting i vommen 

med aldehyder, kan inneholde opptil 0,12 % frie 

aldehyder. 

Beskyttet mot nedbryting i 

vommen ved hjelp av [skriv inn det 

som passer] 

57 Sikting/sålding Atskilling av partikler av forskjellig størrelse ved å 

riste eller helle fôrmidler gjennom en eller flere sikter. 

Siktet, såldet 

58 Skumming Mekanisk utskilling av det flytende øverste laget i en 

væske, f.eks. melkefett. 

Skummet 

59 Skiving Skjæring av fôrmidler i skiver Skivet, snittet 

60 Bløtlegging/støpsetting Fukting og bløtgjøring av fôrmidler, vanligvis frø, for å 

redusere koketiden, lette fjerningen av frøskall og 

fremme vannopptaket for å aktivere spiringsprosessen 

eller redusere konsentrasjonen av naturlig fore-

kommende antinæringsstoffer. 

Bløtlagt, støpt 

61 Spraytørking Redusering av vanninnholdet i en væske ved å 

omdanne fôrmiddelet til en tåke slik at forholdet 

mellom overflate og vekt økes, og deretter blåse varm 

luft gjennom tåken. 

Spraytørket 

62 Damping Metode for oppvarming og koking ved hjelp av damp 

under trykk for å øke fordøyeligheten. 

Dampet 

63 Tørristing Oppvarming med tørr varme, vanligvis brukt på 

oljefrø, f.eks. for å redusere eller fjerne naturlig fore-

kommende antinæringsstoffer. 

Tørristet 

64 Ultrafiltrering Filtrering av væsker gjennom en fin membran som bare 

små molekyler kan trenge gjennom. 

Ultrafiltrert 

65 Avkiming Metode for hel eller delvis fjerning av kim fra knuste 

korn. 

Avkimet 
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66 Infrarød mikronisering Termisk prosess med infrarød varmebehandling for 

koking og risting av korn, røtter, frø eller rotknoller, 

eller deres biprodukter, vanligvis etterfulgt av flak-

framstilling. 

Infrarødmikronisert 

67 Spalting av oljer/fett-

stoffer og hydrogenerte 

oljer/fettstoffer 

Kjemisk prosess med hydrolyse av fettstoffer/oljer. 

Fettstoffers/oljers reaksjon med vann, utført ved høy 

temperatur og høyt trykk, gjør det mulig å framstille 

råfettsyrer i den hydrofobe fasen og glyserolvann 

(råglyserol) i den hydrofile fasen. 

Spaltet 

68 Ultralydbehandling Frigjøring av vannløselige forbindelser ved mekanisk 

bearbeiding med høyintensiv ultralyd og varme i vann. 

Ultralydbehandlet 

69 Mekanisk fjerning av 

næringsmiddelemballasje 

Mekanisk fjerning av innpakningsmateriale Mekanisk utpakket 

(1) I tysk utgave kan «Konzentrieren» eventuelt erstattes med «Eindicken». Tilsvarende alminnelig betegnelse/uttrykk blir da «eingedickt». 

(2) «Avskalling» kan eventuelt erstattes med «skrelling» eller «pilling». Tilsvarende alminnelig betegnelse/uttrykk blir da «skrelt» eller 

«pillet». 

(3) Når det gjelder ris, kalles denne prosessen «avskalling», og den alminnelige betegnelsen er «avskallet». 

(4) I fransk utgave kan betegnelsen «issues» eventuelt benyttes. 

(5) I tysk utgave kan uttrykket «aufgeschlossen» og betegnelsen «Quellwasser» (i forbindelse med stivelse) benyttes. I dansk utgave kan 

uttrykket «kvældning» og betegnelsen «kvældet» (i forbindelse med stivelse) benyttes. 

(6) I fransk utgave kan «Pressage» eventuelt erstattes med «Extraction mécanique». 

DEL C 

Liste over fôrmidler 

1. Korn og produkter framstilt av korn 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.1.1 Bygg Korn av Hordeum vulgare L. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

1.1.2 Bygg, puffet Produkt framstilt av formalt eller knust bygg 

ved behandling under fuktige, varme forhold 

og under trykk. 

Stivelse 

1.1.3 Bygg, ristet Produkt fremkommet ved delvis risting av 

bygg, med svak farge. 

Stivelse, dersom > 10 % 

Råprotein, dersom > 15 % 

1.1.4 Byggflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet bygg. 

Kan inneholde en liten andel skalldeler. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Stivelse 

1.1.5 Byggfiber Produkt fra framstilling av byggstivelse. Består 

av deler av endosperm og hovedsakelig av 

fiber. 

Råtrevler 

Råprotein, dersom > 10 % 

1.1.6 Byggskall Produkt fra framstilling av etanolstivelse etter 

tørrformaling, sikting og avskalling av 

byggkorn. 

Råtrevler 

Råprotein, dersom > 10 % 



Nr. 57/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.1.7 Byggfôrmel Produkt framkommet ved framstilling av 

byggryn eller mel av siktet, avskallet bygg. 

Består hovedsakelig av deler av endosperm og 

finere skalldeler samt noen sikterester. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.1.8 Byggprotein Produkt av bygg framkommet etter utskilling 

av stivelse og kli. Består hovedsakelig av 

protein. 

Råprotein 

1.1.9 Byggproteinfôr Produkt av bygg framkommet etter utskilling 

av stivelse. Består hovedsakelig av protein og 

deler av endosperm. 

Vanninnhold, dersom < 45 % eller 

> 60 % 

Dersom vanninnhold < 45 %: 

— Råprotein 

— Stivelse 

1.1.10 Pressaft fra bygg Produkt av bygg framkommet etter våt 

ekstrahering av protein og stivelse. 

Råprotein 

1.1.11 Byggkli Produkt fra melframstilling av siktede korn av 

avskallet bygg. Består hovedsakelig av 

skalldeler og deler av korn der størsteparten av 

endospermen er fjernet. 

Råtrevler 

1.1.12 Flytende byggstivelse Sekundær stivelsesfraksjon fra framstilling av 

stivelse fra bygg. 

Dersom vanninnhold < 50 %: 

— Stivelse 

1.1.13 Sikterester av maltbygg Produkt fra mekanisk sikting (størrelses-

fraksjonering), bestående av små byggkjerner 

og fraksjoner av byggkjerner som er skilt ut før 

maltingen. 

Råtrevler 

Råaske, dersom > 2,2 % 

1.1.14 Støv av maltbygg og malt Produkt som består av fraksjoner av bygg-

kjerner og malt skilt ut under framstillingen av 

malt. 

Råtrevler 

1.1.15 Skall fra maltbygg Produkt fra rensing av maltbygg, bestående av 

skalldeler og støv. 

Råtrevler 

1.1.16 Byggdrank, fast Produkt fra framstilling av etanol av bygg. 

Inneholder den faste delen av biproduktet fra 

destilleringen. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 88 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Råprotein 

1.1.17 Byggdrank, flytende Produkt fra framstilling av etanol av bygg. 

Inneholder den løselige delen av biproduktet 

fra destilleringen. 

Vanninnhold, dersom < 45 % eller 

> 70 % 

Dersom vanninnhold < 45 %: 

— Råprotein 

1.1.18 Malt(1) Produkt av spiret korn som er tørket, formalt 

og/eller ekstrahert. 

 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/243 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

1.1.19 Maltspirer(1) Produkt fra spiring av maltkorn og rensing av 

malt, bestående av spirer, kornstøv, skall og 

små, knuste maltkorn. Kan være formalt. 

 

1.2.1 Mais(2) Korn av Zea mays L. ssp. mays. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

1.2.2 Maisflak(2) Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet mais. 

Kan inneholde en liten andel skalldeler. 

Stivelse 

1.2.3 Maisfôrmel(2) Produkt fra framstilling av mel eller gryn av 

mais. Består hovedsakelig av skalldeler og 

deler av korn der det er fjernet mindre 

endosperm enn i maiskli. Kan inneholde deler 

av maiskim. 

Råtrevler 

Stivelse 

Råfett, dersom > 5 % 

1.2.4 Maiskli(2) Produkt fra framstilling av mel eller gryn av 

mais. Består hovedsakelig av skalldeler og 

deler av maiskim samt deler av endosperm. 

Råtrevler 

1.2.5 Maiskolber(2) De indre kjernene i maisaks. Produktet kan 

inneholde små mengder av mais og 

hylsterblader som ikke er blitt fjernet under 

mekanisk innhøsting. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.2.6 Sikterester av mais(2) Deler av maiskorn skilt ut gjennom sikte-

prosessen ved produktinnmating. 

 

1.2.7 Maisfiber(2) Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består 

hovedsakelig av fiber. 

Vanninnhold, dersom < 50 % eller 

> 70 % 

Dersom vanninnhold < 50 %: 

— Råtrevler 

1.2.8 Maisgluten(2) Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består 

hovedsakelig av gluten som framkommer ved 

utskilling av stivelsen. 

Vanninnhold, dersom < 70 % eller 

> 90 % 

Dersom vanninnhold < 70 %: 

— Råprotein 

1.2.9 Maisglutenfôr(2) Produkt framkommet ved framstilling av 

maisstivelse. Består av kli og pressaft fra mais. 

Kan også inneholde knust mais og rester fra 

ekstrahering av olje fra maiskim. Andre 

stivelsesprodukter og produkter fra foredling 

eller gjæring av stivelsesprodukter kan være 

tilsatt. 

Vanninnhold, dersom < 40 % eller 

> 65 % 

Dersom vanninnhold < 40 %: 

— Råprotein 

— Råtrevler 

— Stivelse 
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1.2.10 Maiskim(2) Produkt fra framstilling av gryn, mel eller 

stivelse av mais. Består hovedsakelig av 

maiskim, skalldeler og deler av endosperm. 

Vanninnhold, dersom < 40 % eller 

> 60 % 

Dersom vanninnhold < 40 %: 

— Råprotein 

— Råfett 

1.2.11 Maiskimekspeller(2) Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

bearbeidet maiskim, der rester av endosperm 

og frøskall kan henge igjen. 

Råprotein 

Råfett 

1.2.12 Maiskim-mel(2) Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av bearbeidet maiskim. 

Råprotein 

1.2.13 Rå maiskimolje(2) Olje framstilt av maiskim. Vanninnhold, dersom > 1 % 

1.2.14 Mais, puffet(2) Produkt framstilt av formalt eller knust mais 

ved behandling under fuktige, varme forhold 

og under trykk. 

Stivelse 

1.2.15 Maisbløtleggingsvann(2) Konsentrert flytende fraksjon fra bløtlegging av 

mais. 

Vanninnhold, dersom < 45 % eller 

> 65 % 

Dersom vanninnhold < 45 %: 

— Råprotein 

1.2.16 Sukkermaisensilasje(2) Biprodukt fra sukkermaisbearbeidings-

industrien, bestående av maiskolber og svøp 

som er snittet og drenert eller presset. Framstilt 

ved snitting av kolber, svøp og blader av 

sukkermais. Inneholder også noen sukkermais-

kjerner. 

Råtrevler 

1.2.17 Knust, avkimet mais(2) Produkt framstilt ved fjerning av kimen fra 

knust mais. Består hovedsakelig av deler av 

endosperm, kan inneholde noe maiskim og 

skalldeler. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.2.18 Maisgryn(2) Harde deler av formalt mais med lite eller 

ingen kli eller kim. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.3.1 Hirse Korn av Panicum miliaceum L.  

1.4.1 Havre Korn av Avena sativa L. og andre dyrkede arter 

av havre 

 

1.4.2 Avskallet havre Avskallede korn av havre. Kan være damp-

behandlet. 

 

1.4.3 Havreflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet havre. 

Kan inneholde en liten andel skalldeler. 

Stivelse 
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1.4.4 Havrefôrmel Produkt framkommet ved framstilling av 

havregryn og mel av siktet, avskallet havre. 

Består hovedsakelig av havrekli og endosperm. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.4.5 Havrekli Produkt fra melframstilling av siktede korn av 

avskallet havre. Består hovedsakelig av 

skalldeler og deler av korn der størsteparten av 

endospermen er fjernet. 

Råtrevler 

1.4.6 Havreskall Produkt framkommet ved avskalling av 

havrekorn. 

Råtrevler 

1.4.7 Havre, puffet Produkt framstilt av formalt eller knust havre 

ved behandling under fuktige, varme forhold 

og under trykk. 

Stivelse 

1.4.8 Havregryn Renset og avskallet havre. Råtrevler 

Stivelse 

1.4.9 Havremel Produkt framstilt ved formaling av havrekorn. Råtrevler 

Stivelse 

1.4.10 Fôrmel av avskallet havre Havreprodukt med høyt innhold av stivelse, 

etter avskalling. 

Råtrevler 

1.4.11 Fôrhavre Produkt framkommet ved framstilling av 

havregryn og mel av siktet, avskallet havre. 

Består hovedsakelig av havrekli og endosperm. 

Råtrevler 

1.5.1 Kinoafrø, ekstrahert Rensede hele frø av kinoaplanten (Chen-

opodium quinoa Willd.) der saponinet i frøets 

ytre lag er fjernet. 

 

1.6.1 Bruddris Del av riskjernen fra Oryza sativa L. som er 

mindre enn tre firedeler av en hel kjerne. Risen 

kan være forvellet. 

Stivelse 

1.6.2 Formalt ris Avskallet ris der nesten alt av kli og kim er helt 

eller delvis fjernet under formaling. Risen kan 

være forvellet. 

Stivelse 

1.6.3 Pregelatinert ris Produkt framstilt ved pregelatinering av 

formalt ris eller bruddris. 

Stivelse 

1.6.4 Ekstrudert ris Produkt framstilt ved ekstrudering av rismel. Stivelse 

1.6.5 Risflak Produkt framstilt ved flakframstilling av 

pregelatinerte riskjerner eller pregelatinert 

bruddris. 

Stivelse 
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1.6.6 Avskallet ris Ris (Oryza sativa L.) der bare skallet er fjernet. 

Kan være forvellet. Ved avskalling og 

håndtering kan noe av klien gå tapt. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.6.7 Fôrris, malt Produkt framstilt ved formaling av fôrris, som 

enten består av grønne, krittaktige eller umodne 

korn som er siktet fra ved sliping av avskallet 

ris, eller av normale avskallede riskorn som er 

gule eller flekkete. 

Stivelse 

1.6.8 Rismel Produkt framstilt ved formaling av slipt ris. 

Risen kan være forvellet. 

Stivelse 

1.6.9 Avskallet ris, mel Produkt framstilt ved formaling av avskallet 

ris. Risen kan være forvellet. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.6.10 Riskli Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av kjernens ytre lag 

(fruktvegg, frøskall, kjerne, aleuron) med en 

del av kimen. Risen kan være forvellet eller 

ekstrudert. 

Råtrevler 

1.6.11 Riskli med 

kalsiumkarbonat 

Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av kjernens ytre lag 

(fruktvegg, frøskall, kjerne, aleuron) med en 

del av kimen. Kan inneholde opptil 23 % 

kalsiumkarbonat brukt som teknisk hjelpestoff. 

Risen kan være forvellet. 

Råtrevler 

Kalsiumkarbonat 

1.6.12 Avfettet riskli Riskli fra oljeekstrahering. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

Råtrevler 

1.6.13 Riskliolje Olje ekstrahert fra stabilisert riskli.  

1.6.14 Risfôrmel Produkt fra framstilling av rismel og stivelse, 

framstilt ved tørr- eller våtmaling og sikting. 

Består hovedsakelig av stivelse, protein, fett og 

trevler. Risen kan være forvellet. Kan 

inneholde opptil 0,25 % natrium og opptil 0,25 

% sulfat. 

Stivelse, dersom > 20 % 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råfett, dersom > 5 % 

Råtrevler 

1.6.15 Risfôrmel med 

kalsiumkarbonat 

Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av deler av aleuronlaget 

og endosperm. Kan inneholde opptil 23 % 

kalsiumkarbonat brukt som teknisk hjelpestoff. 

Risen kan være forvellet. 

Stivelse 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

Kalsiumkarbonat 
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1.6.16 Ris Korn av Oryza sativa L. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

 

1.6.17 Riskim Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av kimen. 

Råfett 

Råprotein 

1.6.18 Riskimekspeller Produktet som er igjen etter at riskimen er 

knust for å presse ut oljen. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

1.6.20 Risprotein Produkt fra framstilling av risstivelse ved 

våtmaling, sikting, separering, konsentrering og 

tørking. 

Råprotein 

1.6.21 Flytende fôr av ris Konsentrert flytende produkt fra våtmaling og 

sikting av ris. 

Stivelse 

1.6.22 Ris, puffet Produkt framstilt ved ekspandering av 

riskjerner eller bruddris. 

Stivelse 

1.6.23 Ris, gjæret Produkt framstilt ved gjæring av ris. Stivelse 

1.6.24 Deformert ris, 

formalt/krittaktig ris, 

formalt 

Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av deformerte kjerner 

og/eller krittaktige kjerner og/eller ødelagte 

kjerner og/eller naturlig fargede kjerner 

(grønne, røde, gule) og/eller avskallede korn, 

hele eller knekte. Kan være forvellet. 

Stivelse 

1.6.25 Umoden ris, formalt Produkt framkommet ved formaling av ris, 

bestående i hovedsak av umodne og/eller 

krittaktige kjerner. 

Stivelse 

1.7.1 Rug Korn av Secale cereale L.  

1.7.2 Rugfôrmel Produkt fra melframstilling av siktet rug. 

Består hovedsakelig av deler av endosperm og 

finere skalldeler samt noe kornavfall. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.7.3 Rugkli, ekstra Produkt fra melframstilling av siktet rug. 

Består hovedsakelig av skalldeler og deler av 

korn der det er fjernet mindre endosperm enn i 

rugkli. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.7.4 Rugkli Produkt fra melframstilling av siktet rug. Varen 

består hovedsakelig av skalldeler og andre 

deler av korn der størstedelen av endospermen 

er fjernet. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.8.1 Sorghum [milo] Korn/frø av Sorghum bicolor (L.) Moench.  
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1.8.2 Hvit sorghum Korn av særlige sorter av sorghum med hvitt 

frøskall. 

 

1.8.3 Sorghumfôr Tørket produkt som framkommer ved utskilling 

av sorghumstivelse. Består hovedsakelig av kli. 

Produktet kan også inneholde tørkede rester av 

maserasjonsvann og kan være tilsatt kim. 

Råprotein 

1.9.1 Spelt Korn av spelt Triticum spelta L., Triticum 

dicoccum Schrank, Triticum monococcum. 

 

1.9.2 Speltkli Produkt fra framstilling av speltmel. Består 

hovedsakelig av skalldeler og deler av speltkim 

samt deler av endosperm. 

Råtrevler 

1.9.3 Speltskall Produkt framkommet ved avskalling av 

speltkorn. 

Råtrevler 

1.9.4 Speltfôrmel Produkt framkommet ved formaling av siktet, 

avskallet spelt til speltmel. Består hovedsakelig 

av deler av endosperm og finere skalldeler samt 

noen sikterester. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.10.1 Rughvete Korn av hybriden Triticum × Secale cereale L.  

1.11.1 Hvete Korn av Triticum aestivum L., Triticum durum 

Desf. og andre dyrkede arter av hvete. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

1.11.2 Hvetespirer Produkt fra spiring av malthvete og rensing av 

malt, som består av spirer, kornstøv, skall og 

små, knuste malthvetekorn. 

 

1.11.3 Hvete, pregelatinert Produkt framstilt av formalt eller knust hvete 

ved behandling under fuktige, varme forhold 

og under trykk. 

Stivelse 

1.11.4 Hvetefôrmel Produkt fra melframstilling av siktede korn av 

hvete eller avskallet spelt. Består hovedsakelig 

av deler av endosperm og finere skalldeler samt 

noen sikterester. 

Råtrevler 

Stivelse 

1.11.5 Hveteflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallet hvete. 

Kan inneholde en liten andel skalldeler. Kan 

være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råtrevler 

Stivelse 
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1.11.6 Hvetekli, ekstra Produkt fra melframstilling eller malting av 

siktede korn av hvete eller avskallet spelt. 

Består hovedsakelig av skalldeler og deler av 

korn der det er fjernet mindre endosperm enn i 

hvetekli. 

Råtrevler 

1.11.7 Hvetekli(3) Produkt fra melframstilling eller malting av 

siktede korn av hvete eller avskallet spelt. 

Består hovedsakelig av skalldeler og deler av 

korn der størsteparten av endospermen er 

fjernet. 

Råtrevler 

1.11.8 Maltede gjærede 

hvetepartikler 

Produkt framstilt ved en kombinasjon av 

malting og gjæring av hvete og hvetekli. 

Produktet blir deretter tørket og malt. 

Stivelse 

Råtrevler 

1.11.10 Hvetefiber Fiber ekstrahert ved bearbeiding av hvete. 

Består hovedsakelig av fiber. 

Vanninnhold, dersom < 60 % eller 

> 80 % 

Dersom vanninnhold < 60 %: 

— Råtrevler 

1.11.11 Hvetekim Produkt fra tørr formaling, bestående hoved-

sakelig av hvetekim, valset eller i annen form, 

der rester av endosperm og skall kan henge 

igjen. 

Råprotein 

Råfett 

1.11.12 Hvetekim, gjæret Produkt fra gjæring av hvetekim. Råprotein 

Råfett 

1.11.13 Hvetekimekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hvetekim (Triticum aestivum L., Triticum 

durum Desf. og andre dyrkede arter av hvete og 

avskallet spelt [Triticum spelta L., Triticum 

dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.]), 

der rester av endosperm og frøskall kan henge 

igjen. 

Råprotein 

1.11.15 Hveteprotein Hveteprotein ekstrahert under framstilling av 

stivelse eller etanol. Kan være delvis 

hydrolysert. 

Råprotein 

1.11.16 Hveteglutenfôr Produkt fra framstilling av hvetestivelse og 

hvetegluten. Består av kli der kimen kan være 

delvis fjernet. Pressaft fra hvete, knust hvete og 

andre stivelsesprodukter og produkter fra 

foredling eller gjæring av stivelsesprodukter 

kan være tilsatt. 

Vanninnhold, dersom < 45 % eller 

> 60 % 

Dersom vanninnhold < 45 %: 

— Råprotein 

— Stivelse 

1.11.18 Vitalt hvetegluten Hveteprotein kjennetegnet ved høy 

viskoelastisitet i hydrert form, med minst 80 % 

protein (N × 6,25) og høyst 2 % aske i 

tørrstoffet. 

Råprotein 
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1.11.19 Flytende hvetestivelse Produkt framkommet ved framstilling av 

stivelse/glukose og gluten av hvete. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 85 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Stivelse 

1.11.20 Proteinholdig 

hvetestivelse, delvis 

avsukret 

Produkt framkommet ved framstilling av 

hvetestivelse, bestående hovedsakelig av delvis 

avsukret stivelse, løselige proteiner og andre 

løselige deler av endospermen. 

Råprotein 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

1.11.21 Pressaft fra hvete Produkt av hvete framkommet etter våt 

ekstrahering av protein og stivelse. Kan være 

hydrolysert. 

Vanninnhold, dersom < 55 % eller 

> 85 % 

Dersom vanninnhold < 55 %: 

— Råprotein 

1.11.22 Hvetegjærkonsentrat Vått biprodukt fra framstilling av alkohol ved 

gjæring av hvetestivelse. 

Vanninnhold, dersom < 60 % eller 

> 80 % 

Dersom vanninnhold < 60 %: 

— Råprotein 

1.11.23 Sikterester av malthvete Produkt fra mekanisk sikting (størrelses-

fraksjonering), bestående av små hvetekjerner 

og fraksjoner av hvetekjerner som er skilt ut før 

maltingen. 

Råtrevler 

1.11.24 Støv av malthvete og malt Produkt som består av fraksjoner av 

hvetekjerner og malt skilt ut under framstillin-

gen av malt. 

Råtrevler 

1.11.25 Skall fra malthvete Produkt fra rensing av malthvete, bestående av 

skalldeler og støv. 

Råtrevler 

1.12.2 Mel(1) Mel fra formaling av korn. Stivelse 

Råtrevler 

1.12.3 Proteinkonsentrat fra 

korn(1) 

Konsentrert og tørket produkt framstilt av korn 

etter fjerning av stivelse ved gjæring. 

Råprotein 

1.12.4 Sikterester av korn(1) Produkt fra mekanisk sikting (størrelses-

fraksjonering), bestående av små korn og deler 

av kjerner, som kan være gjæret, skilt ut for 

videre bearbeiding av kornet. Produktet 

inneholder mer råtrevler (f.eks. skall) enn 

ufraksjonerte kornslag. 

Råtrevler 

1.12.5 Kornkim(1) Produkt fra tørr formaling og stivelses-

framstilling, bestående hovedsakelig av 

kornkim, valset eller i annen form, der rester av 

endosperm og skall kan henge igjen. 

Råprotein 

Råfett 
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1.12.6 Sirup av 

kornbløtleggingsvann(1) 

Kornprodukt fra fordamping av konsentrat av 

bløtleggingsvann fra gjæring og destillering av 

korn brukt til framstilling av kornbrennevin. 

Vanninnhold, dersom < 45 % eller 

> 70 % 

Dersom vanninnhold < 45 %: 

— Råprotein 

1.12.7 Drank, våt(1) Vått produkt som utgjør den faste fraksjonen 

framkommet ved sentrifugering og/eller 

filtrering av bløtleggingsvannet fra gjæret og 

destillert korn brukt til framstilling av korn-

brennevin. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 88 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Råprotein 

1.12.8 Drank, flytende(1) Vått produkt fra framstilling av alkohol ved 

gjæring og destillering av en blanding av hvete 

og sukkersirup etter forutgående utskilling av 

kli og gluten. Kan inneholde døde celler 

og/eller deler av mikroorganismene brukt i 

gjæringen. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 88 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Råprotein, dersom > 10 % 

1.12.9 Berme og drank(1) Produkt fra alkoholframstilling framkommet 

ved gjæring og destillering av en blanding av 

korn og/eller andre stivelses- og sukkerholdige 

produkter. Kan inneholde døde celler og/eller 

deler av mikroorganismene brukt i gjæringen. 

Kan inneholde 2 % sulfat. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

Vanninnhold, dersom < 60 % eller 

> 80 % 

Dersom vanninnhold < 60 %: 

— Råprotein 

1.12.10 Drank, tørket Produkt fra alkoholdestillering, framstilt ved 

tørking av faste rester av gjæret korn. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

1.12.11 Berme, mørk(1) [berme og 

drank](1) 

Produkt fra alkoholdestillering framstilt ved 

tørking av faste rester av gjæret korn som er 

tilsatt sirup av drav eller inndampet bløt-

leggingsvann. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Råprotein 

1.12.12 Mask(1) Produkt fra ølbrygging, bestående av rester av 

maltet og umaltet korn og andre stivel-

sesholdige produkter, som kan inneholde 

humle. Markedsføres vanligvis i våt tilstand, 

men kan også selges tørket. Kan inneholde 

opptil 0,3 % dimetylpolysiloksan, kan innehol-

de opptil 1,5 % enzymer, kan inneholde opptil 

1,8 % bentonitt. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 88 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Råprotein 

1.12.13 Drank fra 

whiskyproduksjon(1) 

Fast produkt fra framstilling av maltwhisky. 

Består av restene etter varmtvannsekstrahering 

av maltet korn. Markedsføres vanligvis i våt 

tilstand etter at ekstrakten er fjernet ved 

bunnfelling. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 88 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Råprotein 
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1.12.14 Rester fra filtrering av 

mask 

Fast produkt framkommet ved framstilling av 

øl, maltekstrakt og whisky. Består av restene 

etter varmtvannsekstrahering av formalt malt 

som eventuelt er tilsatt andre sukker- eller 

stivelsesrike produkter. Markedsføres vanligvis 

i våt tilstand etter at ekstrakten er fjernet ved 

pressing. 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 88 % 

Dersom vanninnhold < 65 %: 

— Råprotein 

1.12.15 Drav Det produktet som er igjen i destillasjons-

apparatet etter den første destilleringen i et 

maltdestilleri. 

Råprotein, dersom > 10 % 

1.12.16 Sirup av drav Produkt fra den første destilleringen i et 

maltdestilleri, framstilt ved inndamping av 

dravet som er igjen i destillasjonsapparatet. 

Vanninnhold, dersom < 45 % eller 

> 70 % 

Dersom vanninnhold < 45 %: 

Råprotein 

(1) Kornarten kan føyes til betegnelsen. 

(2) Merk at på engelsk kan mais benevnes enten som «maize» eller «corn». 

(3) Dersom det er foretatt en finere formaling av dette produktet, kan ordet «fin» føyes til betegnelsen, eller betegnelsen kan erstattes av en 

tilsvarende betegnelse. 

2. Oljefrø, oljefrukter og produkter framstilt av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

2.1.1 Babassuekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

nøtter fra babassupalmen (sorter av arten 

Orbignya). 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.2.1 Dodrefrø Frø av Camelina sativa L. Crantz.  

2.2.2 Dodreekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

dodrefrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.2.3 Dodremel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av dodrefrø-

ekspeller. 

Råprotein 

2.3.1 Kakaoskall Frøskall av tørkede, ristede bønner av 

Theobroma cacao L. 

Råtrevler 

2.3.2 Kakaobelger Produkt fra bearbeiding av bønner av 

Theobroma cacao L. 

Råtrevler 

Råprotein 

2.3.3 Mel av delvis avskallede 

kakaobønner 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av tørkede, ristede bønner av Theobroma cacao 

L., der noe av skallet er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 
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2.4.1 Kopraekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

den tørkede kjernen (endospermen) og 

frøskallet fra frø av kokospalmen, Cocos 

nucifera L. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.4.2 Hydrolysert 

kopraekspeller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing og 

enzymatisk hydrolysering av den tørkede 

kjernen (endospermen) og frøskallet fra frø av 

kokospalmen, Cocos nucifera L. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.4.3 Kopramel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av den tørkede kjernen (endospermen) og 

frøskallet fra frø av kokospalmen, Cocos 

nucifera L. 

Råprotein 

2.5.1 Bomullsfrø Frø av Gossypium ssp., der frøulla er fjernet. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.5.2 Mel av delvis avskallede 

bomullsfrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av bomullsfrø der frøulla og noe av skallet er 

fjernet. (Høyeste innhold av råtrevler: 22,5 % 

av tørrstoffet.) Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.5.3 Bomullsfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

bomullsfrø der frøulla er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.6.1 Ekspeller av delvis 

avskallede jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

delvis avskallede jordnøtter av arten Arachis 

hypogaea L. og andre arter av slekten Arachis. 

(Høyeste innhold av råtrevler: 16 % av 

tørrstoffet.) 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.6.2 Mel av delvis avskallede 

jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av ekspeller av delvis avskallede jordnøtter 

(Høyeste innhold av råtrevler: 16 % av 

tørrstoffet.) 

Råprotein 

Råtrevler 

2.6.3 Ekspeller av avskallede 

jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

avskallede jordnøtter. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.6.4 Mel av avskallede 

jordnøtter 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av ekspeller av avskallede jordnøtter. 

Råprotein 

Råtrevler 
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2.7.1 Kapokekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

kapokfrø (Ceiba pentadra L. Gaertn.). 

Råprotein 

Råtrevler 

2.8.1 Linfrø Frø av oljelin, Linum usitatissimum L. 

(botanisk renhet: minst 93 %), som hele, val-

sede eller formalte linfrø. Kan være beskyttet 

mot nedbryting i vom. 

 

2.8.2 Linfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

linfrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.8.3 Linfrømel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av linfrøekspeller. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.8.4 Fôr av linfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

linfrø. Under forutsetning av at det er produsert 

ved et integrert knusings- og raffinerings-

anlegg, kan produktet inneholde opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.8.5 Fôr av mel av linfrø Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av linfrøekspeller. 

Under forutsetning av at det er produsert ved et 

integrert knusings- og raffineringsanlegg, kan 

produktet inneholde opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.9.1 Sennepskli Produkt fra framstilling av sennep (Brassica 

juncea L.). Består av skalldeler og korn-

partikler. 

Råtrevler 

2.9.2 Sennepsfrømel Produkt fra ekstrahering av flyktig sennepsolje 

fra sennepsfrø. 

Råprotein 
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2.10.1 Nigerfrø Frø av nigerplanten, Guizotia abyssinica (L. F.) 

Cass. 

 

2.10.2 Nigerfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø av nigerplanten. (Aske som er uløselig i 

HCl: høyst 3,4 %.) 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.11.1 Olivenpulp Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av pressede oliven, Olea europea L., der så 

mye som mulig av kjernedelene er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.11.2 Fôr av avfettet olivenmel Produkt fra framstilling av olivenolje ved 

ekstrahering og egnet varmebehandling av 

olivenpulpekspeller der så mye som mulig av 

kjernedelene er fjernet. Under forutsetning av 

at det er produsert ved et integrert knusings- og 

raffineringsanlegg, kan produktet inneholde 

opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.11.3 Avfettet olivenmel Produkt fra framstilling av olivenolje ved 

ekstrahering og egnet varmebehandling av 

olivenpulpekspeller der så mye som mulig av 

kjernedelene er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.12.1 Palmekjerneekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø av oljepalmeartene Elaeis guineensis Jacq. 

og Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis 

melanococca auct.), der så mye som mulig av 

det harde skallet er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.12.2 Palmekjernemel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av palmekjerner der så mye som mulig av det 

harde skallet er fjernet. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.13.1 Gresskarfrø og squashfrø Frø av Cucurbita pepo L. og andre planter av 

slekten Cucurbita. 

 

2.13.2 Gresskarfrøekspeller og 

squashfrøekspeller 

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø av Cucurbita pepo og andre planter av 

slekten Cucurbita. 

Råprotein 

Råfett 
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2.14.1 Rapsfrø(1) Rapsfrø av Brassica napus L. ssp. oleifera 

(Metzg.) Sinsk., indisk sarson Brassica napus 

L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz og Brassica 

rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanisk 

renhet: minst 94 %. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

 

2.14.2 Rapsfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

rapsfrø. Kan være beskyttet mot nedbryting i 

vom. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.14.3 Rapsfrømel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av rapsfrøekspeller. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.14.4 Rapsfrø, ekstrudert Produkt framstilt av hel raps ved behandling 

under fuktige, varme forhold og under trykk, 

for å øke gelatineringen av stivelsen. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råfett 

2.14.5 Proteinkonsentrat av 

rapsfrø 

Produkt fra utvinning av olje ved utskilling av 

proteinfraksjonen av rapsfrøekspeller eller 

rapsfrø. 

Råprotein 

2.14.6 Fôr av rapsfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

rapsfrø. Under forutsetning av at det er 

produsert ved et integrert knusings- og raffi-

neringsanlegg, kan produktet inneholde opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.14.7 Fôr av mel av rapsfrø Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av rapsfrøekspeller. 

Under forutsetning av at det er produsert ved et 

integrert knusings- og raffineringsanlegg, kan 

produktet inneholde opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 
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2.15.1 Saflorfrø Frø av saflortistel, Carthamus tinctorius L.  

2.15.2 Mel av delvis avskallede 

saflorfrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av ekspeller av delvis avskallede frø av 

saflortistel. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.15.3 Saflorskall Produkt framkommet ved avskalling av 

saflorfrø. 

Råtrevler 

2.16.1 Sesamfrø Frø av Sesamum indicum L.  

2.17.1 Sesamfrø, delvis 

avskallede 

Produkt fra utvinning av olje ved delvis 

fjerning av skallene. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.17.2 Sesamskall Produkt framkommet ved avskalling av 

sesamfrø. 

Råtrevler 

2.17.3 Sesamfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø av sesamplanten. (Aske som er uløselig i 

HCl: høyst 5 %.) 

Råprotein 

Råtrevler 

Råfett 

2.18.1 Ristet soya / ristede 

soyabønner 

Soyabønner (Glycine max L. Merr.) som har 

gjennomgått egnet varmebehandling. (Urease-

aktivitet: høyst 0,4 mg N/g × min.) Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.18.2 Soya(bønne)ekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

soyafrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.18.3 Soya(bønne)mel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av soyabønner som har gjennomgått egnet 

varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 

0,4 mg N/g × min.) 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

dersom > 8 % i tørrstoff 

2.18.4 Mel av avskallet soya / 

avskallede soyabønner 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av avskallede soyabønner som har gjennomgått 

egnet varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 

0,5 mg N/g × min.) Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

Råprotein 

2.18.5 Soya(bønne)skall Produkt framkommet ved avskalling av 

soyabønner. 

Råtrevler 

2.18.6 Ekstruderte soyabønner Produkt framstilt av soyabønner ved 

behandling under fuktige, varme forhold og 

under trykk, for å øke gelatineringen av 

stivelsen. Kan være beskyttet mot nedbryting i 

vom. 

Råprotein 

Råfett 
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2.18.7 Proteinkonsentrat av 

soya(bønner) 

Produkt framstilt av avskallede, fettekstraherte 

soyabønner som har gjennomgått en andre 

ekstrahering eller en enzymatisk behandling for 

å redusere mengden nitrogenfrie ekstrakt-

stoffer. Kan inneholde inaktiverte enzymer. 

Råprotein 

2.18.8 Soyabønnepulp 

[soyabønnemasse] 

Produkt framkommet ved ekstrahering av 

soyabønner med sikte på næringsmiddel-

framstilling. 

Råprotein 

2.18.9 Soyabønnemelasse Produkt framkommet ved bearbeiding av 

soyabønner. 

Råprotein 

Råfett 

2.18.10 Biprodukt fra bearbeiding 

av soyabønner 

Produkter fra bearbeiding av soyabønner med 

sikte på næringsmiddelframstilling. 

Råprotein 

2.18.11 Soya(bønner) Soyabønner (Glycine max L. Merr.) Ureaseaktivitet dersom > 0,4 mg 

N/g × min. 

2.18.12 Soyabønner, flak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallede 

soyabønner. (Ureaseaktivitet: høyst 0,4 mg 

N/g × min.) 

Råprotein 

2.18.13 Fôr av mel av soyabønner Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av soyabønner som har gjennomgått egnet 

varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 

0,4 mg N/g × min.) Under forutsetning av at 

det er produsert ved et integrert knusings- og 

raffineringsanlegg, kan produktet inneholde 

opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 1,5 % nøytralisasjonsmasse. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

dersom > 8 % i tørrstoff 

2.18.14 Fôr av mel av soyabønner, 

avskallede 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av avskallede soyabønner som har gjennomgått 

egnet varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 

0,5 mg N/g × min.) Under forutsetning av at 

det er produsert ved et integrert knusings- og 

raffineringsanlegg, kan produktet inneholde 

opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

Råprotein 
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  — 1,3 % rålecitiner, 

— 1,5 % nøytralisasjonsmasse. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.18.15 Gjæret protein(konsentrat) 

av soya(bønner) 

Produkt framstilt av avskallede, fettekstraherte 

soyabønner som har gjennomgått mikrobiell 

gjæring for å redusere mengden nitrogenfrie 

ekstraktstoffer. Kan også inneholde døde celler 

fra mikroorganismene brukt i gjæringen 

og/eller deler av slike. 

Råprotein 

2.19.1 Solsikkefrø Frø av solsikkeplanten Helianthus annuus L. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

2.19.2 Solsikkefrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

solsikkefrø. 

Råprotein 

Råfett 

Råtrevler 

2.19.3 Solsikkemel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av solsikkefrø-

ekspeller. Kan være beskyttet mot nedbryting i 

vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.19.4 Mel av avskallede 

solsikkefrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av ekspeller av 

solsikkefrø der skallet er helt eller delvis 

fjernet. Høyeste innhold av råtrevler: 27,5 % av 

tørrstoffet. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.19.5 Skall av solsikkefrø Produkt framkommet ved avskalling av 

solsikkefrø. 

Råtrevler 

2.19.6 Fôr av mel av solsikkefrø Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av solsikkefrø-

ekspeller. Under forutsetning av at det er 

produsert ved et integrert knusings- og 

raffineringsanlegg, kan produktet inneholde 

opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 
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2.19.7 Fôr av mel av avskallede 

solsikkefrø 

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

og egnet varmebehandling av ekspeller av 

solsikkefrø der skallet er helt eller delvis 

fjernet. Under forutsetning av at det er 

produsert ved et integrert knusings- og 

raffineringsanlegg, kan produktet inneholde 

opptil 

— 1 % av summen av brukt blekejord og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, amorfe 

silikater og silisiumoksid, fyllosilikater og 

cellulose- eller trefibrer), 

— 1,3 % rålecitiner, 

— 2 % nøytralisasjonsmasse. 

Høyeste innhold av råtrevler: 27,5 % i 

tørrstoffet. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.19.8 Fraksjon av solsikkemel 

med høyt proteininnhold 

og lavt celluloseinnhold 

Produkt fra bearbeiding av solsikkemel, 

framstilt ved formaling og fraksjonering 

(sikting og luftseparering) av grovt mel av 

avskallede solsikkefrø. 

Minsteinnhold av råprotein: 45 % med et 

vanninnhold på 8 %. 

Høyeste innhold av råtrevler: 8 % med et 

vanninnhold på 8 %. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.19.9 Fraksjon av solsikkemel 

med høyt celluloseinnhold 

Produkt fra bearbeiding av solsikkemel, 

framstilt ved formaling og fraksjonering 

(sikting og luftseparering) av grovt mel av 

avskallede solsikkefrø. 

Minsteinnhold av råtrevler: 38 % med et 

vanninnhold på 8 %. 

Minsteinnhold av råprotein: 17 % med et 

vanninnhold på 8 %. 

Kan være beskyttet mot nedbryting i vom. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.20.1 Vegetabilsk olje og 

vegetabilsk fett(2) 

Olje og fett fra oljefrø og oljefrukter (unntatt 

ricinusolje). Kan være avslimet, raffinert 

og/eller hydrogenert. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

2.20.2 Brukt vegetabilsk olje fra 

næringsmiddelindustrien 

Vegetabilske oljer som har vært brukt av 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 til 

koking, og som ikke har vært i kontakt med 

kjøtt, animalsk fett, fisk eller akvatiske dyr. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 
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2.21.1 Rålecitiner Produkt framkommet ved avsliming av råolje 

fra oljefrø og oljefrukter med vann. Sitronsyre, 

fosforsyre, natriumhydroksid eller enzymer kan 

tilsettes under avsliming av råoljen. 

 

2.22.1 Hampefrø Kontrollerte frø av sorter av Cannabis sativa L. 

med et høyeste innhold av tetrahydro-

cannabinol i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1782/2003. 

 

2.22.2 Hampekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hampefrø. 

Råprotein 

Råtrevler 

2.22.3 Hampolje Olje framstilt ved pressing av hampplanter og 

hampefrø. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

2.23.1 Valmuefrø Frø av Papaver somniferum L.  

2.23.2 Valmuemel Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av valmuefrøekspeller. 

Råprotein 

(1) Angivelsen «Lavt glukosinolatinnhold», som definert i Unionens regelverk, kan eventuelt tilføyes. Dette gjelder alle produkter av rapsfrø. 

(2) Betegnelsen «vegetabilsk olje og fett» kan erstattes med «vegetabilsk olje» eller «vegetabilsk fett», alt etter hva som er relevant. 

Plantearten og, dersom det er relevant, plantedelen skal føyes til betegnelsen. Det skal angis om oljen og/eller fettet er i rå tilstand eller 

raffinert. 

3. Frø av belgvekster og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

3.1.1 Bønner, ristede Frø av Phaseolus spp. eller Vigna spp. som har 

gjennomgått egnet varmebehandling. Kan være 

beskyttet mot nedbryting i vom. 

 

3.1.2 Proteinkonsentrat av 

bønner 

Produkt framstilt av bønnefruktvannet som 

utskilles ved framstilling av stivelse. 

Råprotein 

3.2.1 Johannesbrødbelger Tørkede frukter av johannesbrødtreet, 

Ceratonia siliqua L., med frø. 

Råtrevler 

3.2.3 Knuste 

johannesbrødbelger 

Produkt framstilt ved knusing av tørkede 

frukter (belger) av johannesbrødtreet der frøene 

er fjernet. 

Råtrevler 

3.2.4 Johannesbrødpulver 

[johannesbrødmel] 

Produkt framstilt ved mikronisering av tørkede 

frukter (belger) av johannesbrødtreet der frøene 

er fjernet. 

Råtrevler 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

3.2.5 Johannesbrødkim Kim av johannesbrødfrø. Råprotein 

3.2.6 Johannesbrødkimekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

johannesbrødkim. 

Råprotein 
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3.2.7 Johannesbrødfrø Frø (kjerner) fra johannesbrødbelger, bestående 

av endosperm, skall og kim. 

Råtrevler 

3.2.8 Johannesbrødfrøskall Skall fra johannesbrødfrø, framkommet ved 

avskalling av frøene fra johannesbrødtreet. 

Råtrevler 

3.3.1 Kikerter Frø av Cicer arietinum L.  

3.4.1 Perlebønne Frø av Ervum ervilia L.  

3.5.1 Bukkehornfrø Frø av bukkehornkløver (Trigonella foenum-

graecum). 

 

3.6.1 Guarmel Produkt fra ekstrahering av planteslim fra frø 

av guarplanten, Cyanopsis tetragonoloba (L.) 

Taub. 

Råprotein 

3.6.2 Guarkim-mel Produkt fra ekstrahering av planteslim fra 

kimen av guarfrø. 

Råprotein 

3.7.1 Hestebønner Frø av Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. 

og var. minuta (Alef.) Mansf. 

 

3.7.2 Hestebønneflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallede 

hestebønner. 

Stivelse 

Råprotein 

3.7.3 Hestebønneskall Produkt framkommet ved avskalling av 

hestebønner, bestående hovedsakelig av ytre 

skall. 

Råtrevler 

Råprotein 

3.7.4 Avskallede hestebønner Produkt framkommet ved avskalling av 

hestebønner, bestående hovedsakelig av 

bønnekjerner. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.7.5 Hestebønneprotein Produkt framstilt ved formaling og 

luftseparering av hestebønner. 

Råprotein 

3.8.1 Linser Frø av Lens culinaris a.o. Medik.  

3.8.2 Linseskall Produkt framkommet ved avskalling av 

linsefrø. 

Råtrevler 

3.9.1 Søtlupiner Frø av Lupinus ssp. med lavt innhold av bitre 

frø. 

 

3.9.2 Søtlupiner, avskallede Avskallede lupinfrø. Råprotein 

3.9.3 Lupinskall Produkt framkommet ved avskalling av 

lupinfrø, bestående hovedsakelig av ytre skall. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.9.4 Lupinpulp Produkt framkommet ved ekstrahering av 

lupinbestanddeler. 

Råtrevler 
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3.9.5 Lupinfôrmel Produkt framkommet ved framstilling av 

lupinmel. Består hovedsakelig av deler av 

kimbladene og enkelte skalldeler. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.9.6 Lupinprotein Produkt framstilt av lupinfruktvannet som 

utskilles ved framstilling av stivelse, eller som 

framkommer etter formaling og luftseparering. 

Råprotein 

3.9.7 Lupinproteinmel Produkt fra bearbeiding av lupiner til mel med 

høyt proteininnhold. 

Råprotein 

3.10.1 Mungbønner Bønner av Vigna radiata L.  

3.11.1 Erter Frø av Pisum spp. Kan være beskyttet mot 

nedbryting i vom. 

 

3.11.2 Ertekli Produkt framkommet ved framstilling av 

ertemel. Består hovedsakelig av skall fjernet 

ved avskalling og rensing av erter. 

Råtrevler 

3.11.3 Erteflak Produkt framstilt ved damping eller infrarød 

mikronisering og valsing av avskallede erter. 

Stivelse 

3.11.4 Ertemel Produkt framstilt ved formaling av erter. Råprotein 

3.11.5 Erteskall Produkt framkommet ved framstilling av 

ertemel. Består hovedsakelig av skall fjernet 

ved avskalling og rensing av erter samt en 

mindre mengde endosperm. 

Råtrevler 

3.11.6 Erter, avskallede Avskallede erter. Råprotein 

Råtrevler 

3.11.7 Ertefôrmel Produkt framkommet ved framstilling av 

ertemel. Består hovedsakelig av deler av 

kimbladene og enkelte skalldeler. 

Råprotein 

Råtrevler 

3.11.8 Sikterester av erter Produkt fra mekanisk sikting, bestående av 

deler av erter som er skilt ut for videre 

bearbeiding. 

Råtrevler 

3.11.9 Erteprotein Produkt framstilt av ertefruktvannet som 

utskilles ved framstilling av stivelse, eller som 

framkommer etter formaling og luftseparering. 

Kan være delvis hydrolysert. 

Råprotein 

3.11.10 Ertepulp Produkt fra våt ekstrahering av stivelse og 

protein fra erter. Består hovedsakelig av indre 

fibrer og stivelse. 

Vanninnhold, dersom < 70 % eller 

> 85 % 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 
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3.11.11 Pressaft fra erter Produkt fra våt ekstrahering av stivelse og 

protein fra erter. Består hovedsakelig av 

løselige proteiner og oligosakkarider. 

Vanninnhold, dersom < 60 % eller 

> 85 % 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Råprotein 

3.11.12 Ertefiber Produkt framstilt ved ekstrahering etter 

formaling og sikting av avskallede erter. 

Råtrevler 

3.12.1 Vikker Frø av Vicia sativa L. var. sativa og andre 

sorter. 

 

3.13.1 Fôrskolm Frø av Lathyrus sativus L. som har 

gjennomgått egnet varmebehandling. 

Varmebehandlingsmetode 

3.14.1 Monanthavikke Frø av Vicia monanthos Desf.  

4. Rotknoller, røtter og produkter framstilt av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

4.1.1 Sukkerbete Rot av Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. 

altissima Doell. 

 

4.1.2 Topper og røtter av 

sukkerbete 

Ferskt produkt fra sukkerframstilling, 

bestående hovedsakelig av rensede deler av 

sukkerbete med eller uten bladdeler. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 50 % 

4.1.3 (Bete)sukker [sukrose] Sukker ekstrahert fra sukkerbeter ved hjelp av 

vann. 

 

4.1.4 (Sukker)betemelasse Sirupsaktig produkt framkommet ved 

framstilling eller foredling av sukker fra 

sukkerbeter. Kan inneholde opptil 0,5 % 

skumdempende midler, 0,5 % avleirings-

hemmere, 2 % sulfat og 0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 28 % 

4.1.5 (Sukker)betemelasse, 

delvis avsukret og/eller 

uten betain 

Produkt fra ytterligere ekstrahering av sukrose 

og/eller betain fra sukkerbetemelasse ved hjelp 

av vann. Kan inneholde opptil 2 % sulfat og 

0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 28 % 

4.1.6 Isomaltulosemelasse Ikke-krystallisert fraksjon fra framstilling av 

isomaltulose ved enzymatisk omdanning av 

sukrose fra sukkerbeter. 

Vanninnhold, dersom > 40 % 

4.1.7 Våt (sukker)betepulp Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

snitter av sukkerbete der sukkeret er ekstrahert 

med vann. Vanninnhold: minst 82 %. 

Sukkerinnholdet er lavt og synker mot null på 

grunn av (melkesyre)gjæring. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 82 % eller 

> 92 % 
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4.1.8 Presset (sukker)betepulp Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede snitter av sukkerbete der 

sukkeret er ekstrahert med vann. Høyeste 

vanninnhold: 82 %. Sukkerinnholdet er lavt og 

synker mot null på grunn av (melkesyre) 

gjæring. Kan inneholde opptil 1 % sulfat. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 82 % 

4.1.9 Presset (sukker)betepulp, 

tilsatt melasse 

Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede snitter av sukkerbete med 

tilsatt melasse der sukkeret er ekstrahert med 

vann. Høyeste vanninnhold: 82 %. Sukker-

innholdet synker på grunn av (melkesyre) 

gjæring. Kan inneholde opptil 1 % sulfat. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 82 % 

4.1.10 Tørket (sukker)betepulp Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede og tørkede snitter av 

sukkerbete der sukkeret er ekstrahert med vann. 

Kan inneholde opptil 2 % sulfat. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Totalsukker uttrykt som sukrose, 

dersom > 10,5 % 

4.1.11 Tørket (sukker)betepulp, 

tilsatt melasse 

Produkt fra sukkerframstilling, bestående av 

mekanisk pressede og tørkede snitter av 

sukkerbete med tilsatt melasse der sukkeret er 

ekstrahert med vann. Kan inneholde opptil 

0,5 % skumdempende midler og 2 % sulfat. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

4.1.12 Sukkersirup Produkt fra bearbeiding av sukker og/eller 

melasse. Kan inneholde opptil 0,5 % sulfat og 

0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 35 % 

4.1.13 Biter av (sukker)bete, 

kokte 

Produkt fra framstilling av spiselig sirup av 

sukkerbete. Kan være presset eller tørket. 

Dersom tørket: 

innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Dersom presset: 

innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 50 % 

4.1.14 Frukto-oligosakkarider Produkt fra framstilling av sukker av 

sukkerbete ved en enzymprosess. 

Vanninnhold, dersom > 28 % 

4.1.15 (Sukker)betemelasse, 

betainrik, 

flytende/tørket(1) 

Produkt framkommet etter ekstrahering av 

sukker ved hjelp av vann og etter ytterligere 

filtrering av sukkerbetemelasse. Det framstilte 

produktet inneholder bestanddelene av melasse 

og en større mengde naturlig forekommende 

betain enn vanlig melasse. Kan være tørket. 

Kan inneholde opptil 0,5 % skumdempende 

midler, 0,5 % avleiringshemmere, 2 % sulfat og 

0,25 % sulfitt. 

Betaininnhold 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 14 % 

4.1.16 Isomaltulose Isomaltulose som krystallinsk monohydrat. 

Framstilt ved enzymatisk omdanning av 

sukrose fra sukkerbeter. 
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4.2.1 Rødbetsaft Saft fra pressede rødbeter (Beta vulgaris 

convar. crassa var. conditiva) som er konsen-

trert og pasteurisert for å bevare den særegne 

grønnsakssmaken og -aromaen. 

Vanninnhold, dersom < 50 % eller 

> 60 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.3.1 Gulrøtter Gule eller røde røtter av gulrotplanten, Daucus 

carota L. 

 

4.3.2 Gulrotskrell, dampet Vått produkt fra bearbeiding av gulrøtter, 

bestående av skrellet som fjernes fra gulrøttene 

ved dampbehandling. Kan være tilsatt 

gelatinert gulrotstivelse. Høyeste vanninnhold: 

97 %. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom > 97 % 

4.3.3 Gulrotavskrap Vått produkt framkommet ved mekanisk 

separering under bearbeiding av gulrøtter og 

gulrotrester. Kan være varmebehandlet. 

Høyeste vanninnhold: 97 %. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom > 97 % 

4.3.4 Gulrotflak Produkt framstilt ved omdanning av gule eller 

røde gulrøtter til flak som senere tørkes. 

 

4.3.5 Gulrøtter, tørkede Tørkede gule eller røde gulrøtter, uansett 

presentasjon. 

Råtrevler 

4.3.6 Gulrotfôr, tørket Produkt bestående av pulp og skall som er 

tørket. 

Råtrevler 

4.4.1 Sikorirøtter Røtter av Cichorium intybus L.  

4.4.2 Topper og røtter av sikori Ferskt produkt fra bearbeiding av sikori. Består 

hovedsakelig av rensede biter av sikori og deler 

av blader. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 50 % 

4.4.3 Sikorifrø Frø av Cichorium intybus L.  

4.4.4 Presset sikoripulp Produkt fra framstilling av inulin av røtter av 

Cichorium intybus L., bestående av ekstraherte 

og mekanisk pressede snitter av sikori. (De 

løselige) sikorikarbohydratene og vannet er 

delvis fjernet. Kan inneholde opptil 1 % sulfat 

og 0,2 % sulfitt. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Vanninnhold, dersom < 65 % eller 

> 82 % 

4.4.5 Tørket sikoripulp Produkt fra framstilling av inulin av røtter av 

Cichorium intybus L., bestående av snitter av 

sikori som er ekstrahert, mekanisk presset og 

deretter tørket. (De løselige) sikorikarbohy-

dratene er delvis fjernet. Kan inneholde opptil 2 

% sulfat og 0,5 % sulfitt. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 
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4.4.6 Sikorirotmel Produkt framstilt ved hakking, tørking og 

formaling av sikorirøtter. Kan inneholde opptil 

1 % antiklumpemiddel. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.4.7 Sikorimelasse Produkt framkommet ved bearbeiding av sikori 

ved framstilling av inulin og oligofruktose. 

Sikorimelasse består av organisk 

plantemateriale og mineraler. Kan inneholde 

opptil 0,5 % skumdempende midler. 

Råprotein 

Råaske 

Vanninnhold, dersom < 20 % eller 

> 30 % 

4.4.8 Sikorivinasse Biprodukt fra bearbeiding av sikori fram-

kommet etter utskilling av inulin og oligo-

fruktose og ionebyttereluering. Sikorivinasse 

består av organisk plantemateriale og 

mineraler. Kan inneholde opptil 1 % 

skumdempende midler. 

Råprotein 

Råaske 

Vanninnhold, dersom < 30 % eller 

> 40 % 

4.4.9 Inulin(2) Inulin er et fruktan ekstrahert fra f.eks. røtter av 

Cichorium intybus L., Inula helenium eller 

Helianthus tuberosus. Rått inulin kan inneholde 

opptil 1 % sulfat og opptil 0,5 % sulfitt. 

 

4.4.10 Oligofruktosesirup Produkt framstilt ved delvis hydrolyse av inulin 

fra Cichorium intybus L. Rå oligofruktosesirup 

kan inneholde opptil 1 % sulfat og 0,5 % 

sulfitt. 

Vanninnhold, dersom < 20 % eller 

> 30 % 

4.4.11 Oligofruktose, tørket Produkt framstilt ved delvis hydrolyse og 

etterfølgende tørking av inulin fra Cichorium 

intybus L. 

 

4.5.1 Hvitløk, tørket Hvitt til gulaktig pulver av ren, malt hvitløk, 

Allium sativum L. 

 

4.6.1 Maniok [tapioka] 

[kassava] 

Røtter av Manihot esculenta Crantz, uansett 

presentasjon. 

Vanninnhold, dersom < 60 % eller 

> 70 % 

4.6.2 Maniok, tørket [tapioka, 

tørket] 

Tørkede røtter av maniok, uansett presentasjon. Stivelse 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.7.1 Løkpulp Vått produkt som skilles ut ved bearbeiding av 

kepaløk (slekten Allium), og som består av 

både skall og hele løk. Dersom produktet 

stammer fra framstilling av løkolje, består det 

hovedsakelig av kokte løkrester. 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.7.2 Løk, stekt Stekte småbiter av skrelt løk. Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

Råfett 
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4.7.3 Vannløselige løkrester, 

tørkede 

Tørt produkt fra bearbeiding av fersk løk. 

Framstilles ved ekstrahering med alkohol 

og/eller vann, og vann- eller alkoholfraksjonen 

utskilles og spraytørres. Består hovedsakelig av 

karbohydrater. 

Råtrevler 

4.8.1 Poteter Rotknoller av Solanum tuberosum L. Vanninnhold, dersom < 72 % eller 

> 88 % 

4.8.2 Poteter, skrelte Poteter der skrellet er fjernet ved damp-

behandling. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.3 Potetskrell, dampet Vått produkt fra bearbeiding av poteter, 

bestående av skrellet som fjernes fra potetene 

ved dampbehandling. Kan være tilsatt 

gelatinert potetstivelse. Kan være most. 

Vanninnhold, dersom > 93 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.4 Potetbiter, rå Produkt fra framstilling av potetprodukter til 

konsum. Potetene kan være skrelt. 

Vanninnhold, dersom > 88 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.5 Potetavskrap Produkt framstilt ved mekanisk utskilling under 

bearbeiding av poteter og potetrester. Kan være 

varmebehandlet. 

Vanninnhold, dersom > 93 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.6 Poteter, moste Produkt av poteter som er blansjert eller kokt 

og deretter most. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.7 Potetflak Produkt framstilt ved rotasjonstørking av 

vaskede, skrelte eller uskrelte, dampkokte 

poteter. 

Stivelse 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

4.8.8 Potetpulp Produkt fra framstilling av potetstivelse, 

bestående av ekstraherte, malte poteter. 

Vanninnhold, dersom < 77 % eller 

> 88 % 

4.8.9 Potetpulp, tørket Tørket produkt fra framstilling av potetstivelse, 

bestående av ekstraherte, malte poteter. 

 

4.8.10 Potetprotein Produkt fra framstilling av potetstivelse, 

bestående hovedsakelig av proteinholdige 

bestanddeler framkommet etter utskilling av 

stivelsen. 

Råprotein 

4.8.11 Potetprotein, hydrolysert Protein framstilt ved kontrollert enzymatisk 

hydrolyse av potetproteiner. 

Råprotein 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/269 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

4.8.12 Potetprotein, gjæret Produkt framstilt ved gjæring og etterfølgende 

spraytørking av potetprotein. 

Råprotein 

4.8.13 Gjæret potetprotein, 

flytende 

Flytende produkt framstilt ved gjæring av 

potetprotein. 

Råprotein 

4.8.14 Potetsaft, konsentrert Konsentrert produkt fra framstilling av 

potetstivelse, bestående av restene etter delvis 

fjerning av fiber, proteiner og stivelse fra hel 

potetpulp og fordamping av en del av vannet. 

Vanninnhold, dersom < 50 % eller 

> 60 % 

Dersom vanninnhold < 50 %: 

— Råprotein 

— Råaske 

4.8.15 Potetgranulat Poteter etter vasking, skrelling, findeling (ved 

skjæring, flakframstilling e.l.) og tørking. 

 

4.9.1 Søtpotet Rotknoller av Ipomoea batatas L., uansett 

presentasjon. 

Vanninnhold, dersom < 57 % eller 

> 78 % 

4.10.1 Jordskokker Rotknoller av Helianthus tuberosus L., uansett 

presentasjon. 

Vanninnhold, dersom < 75 % eller 

> 80 % 

(1) Uttrykkene skiller seg fra hverandre hovedsakelig med hensyn til vanninnhold og brukes etter hva som er relevant. 

(2) Plantearten skal føyes til betegnelsen. 

5. Andre frø og frukter og produkter framstilt av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

5.1.1 Eikenøtter Hele frukter av Quercus robur L., Quercus 

petraea (Matt.) Liebl., Quercus suber L. eller 

andre eikearter. 

 

5.1.2 Eikenøtter, avskallede Produkt framkommet ved avskalling av 

eikenøtter. 

Råprotein 

Råtrevler 

5.2.1 Mandler Hele eller knuste frukter av Prunus dulcis, med 

eller uten skall. 

 

5.2.2 Mandelskall Frøskall fra avskallede mandler, mekanisk 

fjernet fra kjernene og malt. 

Råtrevler 

5.2.3 Mandelkjerneekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

mandelkjerner. 

Råprotein 

Råtrevler 

5.3.1 Anisfrø Frø av Pimpinella anisum.  

5.4.1 Eplepulp, tørket 

[pressrester av epler, 

tørkede] 

Produkt fra framstilling av saft av Malus 

domestica eller fra framstilling av sider. Består 

hovedsakelig av pulp og skall som er tørket. 

Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 
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5.4.2 Eplepulp, presset 

[pressrester av epler, 

pressede] 

Vått produkt fra framstilling av eplesaft eller 

eplesider. Består hovedsakelig av pulp og skall 

som er presset. Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.4.3 Eplemelasse Produkt fra framstilling av pektin av eplepulp. 

Kan være avpektinisert. 

Råprotein 

Råtrevler 

Råolje og råfett, dersom > 10 % 

5.5.1 Sukkerbetefrø Frø av sukkerbete.  

5.6.1 Bokhvete Frø av Fagopyrum esculentum.  

5.6.2 Skall og kli av bokhvete Produkt framkommet ved formaling av 

bokhvetekorn. 

Råtrevler 

5.6.3 Fôrmel av bokhvete Produkt fra melframstilling av siktet bokhvete. 

Består hovedsakelig av deler av endosperm og 

finere skalldeler samt noe kornavfall. Kan 

inneholde høyst 10 % råtrevler. 

Råtrevler 

Stivelse 

5.7.1 Rødkålfrø Frø av Brassica oleracea var. capitata f. 

Rubra. 

 

5.8.1 Kanarigressfrø Frø av Phalaris canariensis.  

5.9.1 Karvefrø Frø av Carum carvi L.  

5.12.1 Bruddstykker av kastanjer Produkt fra framstilling av kastanjemel, 

bestående hovedsakelig av deler av endosperm 

med finere skalldeler og noen få rester av 

kastanje (Castanea spp.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.13.1 Sitruspulp(1) Produkt framstilt ved pressing av sitrusfrukter, 

Citrus (L.) spp., eller fra framstilling av juice 

av sitrusfrukter. Kan være avpektinisert. Kan 

inneholde til sammen opptil 1 % metanol, 

etanol og 2-propanol på vannfri basis. 

Råtrevler 

5.13.2 Sitruspulp, tørket(1) Produkt fra pressing av sitrusfrukter eller 

framstilling av juice av sitrusfrukter, som 

deretter tørkes. Kan være avpektinisert. Kan 

inneholde til sammen opptil 1 % metanol, 

etanol og 2-propanol på vannfri basis. 

Råtrevler 

5.14.1 Rødkløverfrø Frø av Trifolium pratense L.  

5.14.2 Hvitkløverfrø Frø av Trifolium repens L.  

5.15.1 Kaffefrøhinner Produkt fra avskallede frø av kaffetreet, Coffea. Råtrevler 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/271 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

5.16.1 Kornblomstfrø Frø av Centaurea cyanus L.  

5.17.1 Agurkfrø Frø av Cucumis sativus L.  

5.18.1 Sypressfrø Frø av Cupressus L.  

5.19.1 Dadler Frukter av Phoenix dactylifera L. Kan være 

tørket. 

 

5.19.2 Daddelfrø Hele frø av Phoenix dactylifera L. Råtrevler 

5.20.1 Fennikelfrø Frø av Foeniculum vulgare Mill.  

5.21.1 Fikener Frukter av Ficus carica L. Kan være tørket.  

5.22.1 Fruktkjerner(2) Produkt bestående av de indre spiselige frøene 

av en nøtt eller fruktstein. 

 

5.22.2 Fruktpulp(2) Produkt framkommet ved framstilling av 

fruktjuice og fruktpuré. Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.22.3 Fruktpulp, tørket(2) Produkt framkommet ved framstilling av 

fruktjuice og fruktpuré, som deretter tørkes. 

Kan være avpektinisert. 

Råtrevler 

5.23.1 Matkarse Frø av Lepidium sativum L. Råtrevler 

5.24.1 Gressfrø Frø av graminider av familiene Poaceae, 

Cyperaceae og Juncaceae. 

 

5.25.1 Druekjerner Kjerner fra Vitis L., atskilt fra druepulp, der 

oljen ikke er fjernet. 

Råfett 

Råtrevler 

5.25.2 Druekjernemel Produkt framkommet ved ekstrahering av olje 

fra druekjerner. 

Råtrevler 

5.25.3 Druepulp [pressrester av 

druer] 

Druepulp som er tørket hurtig etter utvinning 

av alkohol og er mest mulig fri for stilker og 

kjerner. 

Råtrevler 

5.25.4 Druekjerner, løselige Produkt fra druekjerner etter framstilling av 

druejuice. Inneholder hovedsakelig karbohy-

drater. Kan være konsentrert. 

Råtrevler 

5.26.1 Hasselnøtter Hele eller knuste frukter av Corylus (L.) spp., 

med eller uten skall. 

 

5.26.2 Hasselnøttekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

hasselnøttkjerner. 

Råprotein 

Råtrevler 
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5.27.1 Pektin Pektin framstilles ved vandig ekstrahering av 

naturlige stammer av et egnet plantemateriale, 

vanligvis sitrusfrukter eller epler. Det skal ikke 

brukes andre organiske fellingsmidler enn 

metanol, etanol og 2-propanol. Kan inneholde 

til sammen opptil 1 % metanol, etanol og 2-

propanol på vannfri basis. Pektin består 

hovedsakelig av partielle metylestere av 

polygalakturonsyre og deres ammonium-, 

natrium-, kalium- og kalsiumsalter. 

 

5.28.1 Perillafrø Frø av Perilla frutescens L. og malte produkter 

av disse. 

 

5.29.1 Pinjekjerner Frø av Pinus (L.) spp.  

5.30.1 Pistasienøtt Frukt av Pistacia vera L.  

5.31.1 Plantagofrø Frø av Plantago (L.) spp.  

5.32.1 Reddikfrø Frø av Raphanus sativus L.  

5.33.1 Spinatfrø Frø av Spinacia oleracea L.  

5.34.1 Tistelfrø Frø av Carduus marianus L.  

5.35.1 Tomatpulp [pressrester av 

tomater] 

Produkt som framkommer ved pressing av 

tomater, Solanum lycopersicum L., under 

framstilling av tomatjuice. Består hovedsakelig 

av tomatskall og frø. 

Råtrevler 

5.36.1 Ryllikfrø Frø av Achillea millefolium L.  

5.37.1 Aprikoskjerneekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

aprikoskjerner (Prunus armeniaca L.). Kan 

inneholde hydrogencyanid. 

Råprotein 

Råtrevler 

5.38.1 Ekspeller av svart karve Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø fra svart karve (Bunium persicum L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.39.1 Agurkurtfrøekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø fra agurkurt (Borago officinalis L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.40.1 Nattlysekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø fra nattlys (Oenothera L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.41.1 Granatepleekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

frø fra granatepler (Punica granatum L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

5.42.1 Valnøttkjerneekspeller Produkt fra utvinning av olje ved pressing av 

valnøttkjerner (Juglans regia L.). 

Råprotein 

Råtrevler 

(1) Ordet «avpektinisert» skal føyes til betegnelsen når det er relevant. 

(2) Plantearten skal føyes til betegnelsen. 
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6. Fôr, herunder grovfôr, og produkter av dette 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

6.1.1 Beteblader Blader av Beta spp.  

6.2.1 Kornplanter(1) Hele planter av kornarter eller deler av slike. 

Kan være tørkede, friske eller ensilerte. 

 

6.3.1 Kornhalm(1) Halm av korn.  

6.3.2 Kornhalm, behandlet(1)(2) Produkt framstilt ved egnet behandling av 

kornhalm. 

Natrium, dersom behandlet med 

NaOH 

6.4.1 Kløvermel Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

kløver Trifolium spp. Kan inneholde inntil 

20 % luserne (Medicago sativa L. og Medicago 

var. Martyn) eller andre fôrvekster dersom de 

tørkes og formales samtidig med kløveren. 

Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.5.1 Gressmel(3) [grøntmel](3) Produkt fra tørking og formaling og i noen 

tilfeller komprimering av fôrvekster. 

Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.6.1 Høy Enhver art av gress, tørket. Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.6.2 Gress, tørket ved høy 

temperatur 

Produkt av gress (uansett art) som er kunstig 

tørket (uansett form). 

Råprotein 

Fiber 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.6.3 Gress, urter, belgvekster 

[grøntfôr] 

Friske, ensilerte eller tørkede åkervekster 

bestående av gress, belgvekster eller urter, ofte 

betegnet som ensilasje, høyensilasje, høy eller 

grøntfôr. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.7.1 Hampmel Mel av tørkede blader av Cannabis sativa L. Råprotein 

6.7.2 Hampfiber Produkt framkommet ved bearbeiding av 

grønn, tørket, fiberholdig hamp. 

 

6.8.1 Hestebønnehalm Halm av hestebønne (Vicia faba L. ssp. faba 

var. equina Pers. og var. minuta (Alef.) 

Mansf.). 

 

6.9.1 Linhalm Halm av lin (Linum usitatissimum L.).  

6.10.1 Luserne [alfalfa] Planter av Medicago sativa L. og Medicago 

var. Martyn eller deler av slike. 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.10.2 Luserne, tørket [alfalfa, 

tørket] 

Luserne, tørket. Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

6.10.3 Luserne, tørket ved høy 

temperatur [alfalfa, tørket 

ved høy temperatur] 

Luserne som er kunstig tørket, uansett form. Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.10.4 Luserne, ekstrudert 

[alfalfa, ekstrudert] 

Alfalfapelleter som er ekstrudert.  

6.10.5 Lusernemel(4) 

[alfalfamel](4) 

Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

luserne. Kan inneholde inntil 20 % kløver eller 

andre fôrvekster dersom de tørkes og formales 

samtidig med lusernen. 

Råprotein 

Råtrevler 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % av tørrstoffet 

6.10.6 Pressrester av luserne 

[pressrester av alfalfa] 

Tørket produkt framkommet ved pressing av 

saften fra luserne. 

Råprotein 

Råtrevler 

6.10.7 Proteinkonsentrat av 

luserne [proteinkonsentrat 

av alfalfa] 

Produkt framkommet ved kunstig tørking av 

fraksjoner av lusernepressaft etter sentrifu-

gering og varmebehandling for å utfelle 

protein. 

Råprotein 

Karoten 

6.10.8 Pressaft fra luserne Produkt fra ekstrahering av protein fra 

lusernesaft. Kan være tørket. 

Råprotein 

6.11.1 Maisensilasje Ensilerte planter eller plantedeler av Zea mays 

L. ssp. mays. 

 

6.12.1 Ertehalm Halm av Pisum spp.  

6.13.1 Rapshalm Halm av Brassica napus L. ssp. oleifera 

(Metzg.) Sinsk., av indisk sarson Brassica 

napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz og av 

raps Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) 

 

(1) Plantearten skal føyes til betegnelsen. 

(2) En angivelse av hvilken behandling som er foretatt, skal føyes til betegnelsen. 

(3) Fôrvekstarten kan føyes til betegnelsen. 

(4) Ordet «mel» kan erstattes med «pelleter». Tørkingsmetoden kan føyes til betegnelsen. 

7. Andre planter, alger og produkter av disse 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

7.1.1 Alger(1) Alger, levende eller bearbeidet, herunder 

ferske, kjølte eller fryste alger. Kan inneholde 

opptil 0,1 % skumdempende midler. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

7.1.2 Tørkede alger(1) Produkt framstilt ved tørking av alger. 

Produktet kan være vasket for å redusere 

jodinnholdet, og algene er inaktivert. Kan 

inneholde opptil 0,1 % skumdempende midler. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

7.1.3 Algemel(1) Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering 

av alger. Algene er inaktivert. Kan inneholde 

opptil 0,1 % skumdempende midler. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

7.1.4 Algeolje(1) Olje framstilt ved ekstrahering fra alger. Kan 

inneholde opptil 0,1 % skumdempende midler. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

7.1.5 Algeekstrakt(1) 

[algefraksjon](1) 

Vandig eller alkoholholdig ekstrakt av alger, 

hovedsakelig bestående av karbohydrater. Kan 

inneholde opptil 0,1 % skumdempende midler. 

 

7.1.6 Algemel Produkt framstilt ved tørking og knusing av 

makroalger, særlig brunalger. Kan være vasket 

for å redusere jodinnholdet. Kan inneholde 

opptil 0,1 % skumdempende midler. 

Råaske 

7.3.1 Bark(1) Renset og tørket bark fra trær eller busker. Råtrevler 

7.4.1 Blomster(1), tørkede Alle deler av tørkede blomster av spiselige 

planter og fraksjoner av disse. 

Råtrevler 

7.5.1 Brokkoli, tørket Produkt framstilt ved tørking av planten 

Brassica oleracea L. etter vasking, findeling 

(ved skjæring, flakframstilling e.l.) og fjerning 

av vann. 

 

7.6.1 Sukkerrørmelasse Sirupsaktig produkt framkommet ved 

framstilling eller raffinering av sukker fra 

Saccharum L. Kan inneholde opptil 0,5 % 

skumdempende midler, 0,5 % avleirings-

hemmere, 3,5 % sulfat og 0,25 % sulfitt. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 30 % 

7.6.2 Sukkerrørmelasse, delvis 

avsukret 

Produkt fra ytterligere ekstrahering av sukrose 

fra sukkerrørmelasse ved hjelp av vann. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 28 % 

7.6.3 (Rør)sukker [sukrose] Sukker ekstrahert fra sukkerrør ved hjelp av 

vann. 

 

7.6.4 Bagasse Produkt framkommet ved ekstrahering av 

sukker fra sukkerrør ved hjelp av vann. Består 

hovedsakelig av fibrer. 

Råtrevler 

7.7.1 Blader, tørkede(1) Tørkede blader av spiselige planter og 

fraksjoner av disse. 

Råtrevler 

7.8.1 Lignocellulose Produkt framstilt ved mekanisk bearbeiding av 

ubehandlet, naturlig tørket tre, bestående 

hovedsakelig av lignocellulose. Den skal tas 

hensyn til det naturlige innhold av sporstoffer. 

Råtrevler 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

7.8.2 Cellulosepulver Produkt som framstilles ved nedbryting, 

utskilling av lignin og ytterligere rensing av 

cellulose for vegetabilske fibrer av ubehandlet 

tre, og som endres bare ved mekanisk 

bearbeiding. NDF («neutral detergent fibre»): 

minst 87 %. 

Råtrevler 

7.9.1 Lakrisrot Rot av Glycyrrhiza L.  

7.10.1 Mynte Produkt framstilt ved tørking av overjordiske 

deler av planten Mentha apicata, Mentha 

piperita eller Mentha viridis (L.), uansett 

presentasjon. 

 

7.11.1 Spinat, tørket Produkt framstilt ved tørking av planten 

Spinacia oleracea L., uansett presentasjon. 

 

7.12.1 Yucca schidigera Finmalt Yucca schidigera Roezl. Råtrevler 

7.12.2 Saft fra Yucca schidigera Produkt som framkommer ved skjæring og 

pressing av Yucca schidigera, bestående 

hovedsakelig av karbohydrater. 

 

7.13.1 Vegetabilsk karbon 

[trekull] 

Produkt framstilt ved karbonisering av 

vegetabilsk materiale. 

Råtrevler 

7.14.1 Tre(1) Tre som ikke er kjemisk behandlet, eller fibrer 

av slikt tre. 

Råtrevler 

7.15.1 Mel av Solanum 

glaucophyllum 

Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

bladene fra Solanum glaucophyllum. 

Råtrevler 

Vitamin D3 

(1) Plante- eller algearten skal føyes til betegnelsen. 

8. Melkeprodukter og produkter av disse 

Fôrmidler i dette kapittel skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011 og kan være 

omfattet av restriksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

8.1.1 Smør og smørprodukter Smør og produkter fra framstilling eller 

bearbeiding av smør (f.eks. myse), med mindre 

de er oppført separat. 

Råprotein 

Råfett 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 6 % 

8.2.1 Kjernemelk, 

kjernemelkpulver(1) 

Produkt fra kjerning av smør av fløte, eller 

lignende bearbeiding. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

Råprotein 

Råfett 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 6 % 
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  — opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og 

magnesiumhydroksider, som brukes til å 

justere pH-verdiene i mange stadier av 

produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

 

8.3.1 Kasein Produkt fra skummet melk eller kjernemelk, 

framstilt ved tørking av kasein utskilt ved hjelp 

av syre eller løype. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 10 % 

8.4.1 Kaseinat Produkt ekstrahert fra ostemasse eller kasein 

ved hjelp av nøytraliserende stoffer og tørking. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 10 % 

8.5.1 Ost og osteprodukter Ost og produkter framstilt av ost og av 

melkebaserte produkter. 

Råprotein 

Råfett 

8.6.1 Råmelk/råmelkpulver(1) Den væsken som skilles ut fra melkekjertlene 

hos melkeproduserende dyr i opptil fem dager 

etter nedkomst. Kan være konsentrert og/eller 

tørket. 

Råprotein 

8.7.1 Melkebiprodukter Produkter fra framstilling av melkeprodukter 

(herunder, men ikke begrenset til, melke-

produkter som ikke lenger kan brukes som 

næringsmidler, sentrifuge- eller separatorslam, 

grensemelk, melkemineraler). 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og magne-

siumhydroksider, som brukes til å justere 

pH-verdiene i mange stadier av produk-

sjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

Fuktighet 

Råprotein 

Råfett 

Totalsukker uttrykt som sukrose 



Nr. 57/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

8.8.1 Gjærede melkeprodukter Produkter framstilt ved gjæring av melk (f.eks. 

yoghurt). 

Råprotein 

Råfett 

8.9.1 Laktose Sukker utskilt fra melk eller myse ved rensing 

og tørking. 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

8.10.1 Melk/melkepulver(1) Normal jursekresjon fra en eller flere 

melkinger. Kan være konsentrert og/eller 

tørket. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

8.11.1 Skummetmelk/ 

skummetmelkpulver(1) 

Melk der fettinnholdet er redusert ved 

separering. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

8.12.1 Melkefett Produkt fra skumming av melk. Råfett 

8.13.1 Melkeproteinpulver Produkt framstilt ved tørking av proteinforbin-

delser ekstrahert fra melk ved kjemisk eller 

fysisk behandling. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

8.14.1 Kondensert og inndampet 

melk og produkter av dette 

Kondensert og inndampet melk og produkter 

fra framstilling eller bearbeiding av disse 

produktene. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

8.15.1 Melkepermeat/melke-

permeatpulver(1) 

Produkt fra den flytende fasen av ultra-, nano- 

eller mikrofiltrering av melk, der laktosen kan 

være delvis fjernet. 

Kan ha gjennomgått omvendt osmose og kan 

være tørket og/eller konsentrert. 

Råaske 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

8.16.1 Melkeretentat/melke-

retentatpulver(1) 

Produkt som holdes tilbake av membranen ved 

ultra-, nano- eller mikrofiltrering av melk. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Råprotein 

Råaske 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

8.17.1 Myse/mysepulver(1) Produkt fra framstilling av ost, kvark eller 

kasein eller lignende prosesser. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

Råaske 
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  — opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og magne-

siumhydroksider, som brukes til å justere 

pH-verdiene i mange stadier av produk-

sjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

 

8.18.1 Laktoseredusert myse / 

laktoseredusert 

mysepulver(1) 

Myse der laktosen er delvis fjernet. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og magne-

siumhydroksider, som brukes til å justere 

pH-verdiene i mange stadier av produk-

sjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

Råaske 

8.19.1 Myseprotein/myse-

proteinpulver(1) 

Produkt framstilt ved tørking av proteinforbin-

delser ekstrahert fra myse ved kjemisk eller 

fysisk behandling. Kan være konsentrert 

og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 
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  — opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og magne-

siumhydroksider, som brukes til å justere 

pH-verdiene i mange stadier av produk-

sjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

 

8.20.1 Demineralisert, 

laktoseredusert myse / 

demineralisert, 

laktoseredusert 

mysepulver(1) 

Myse der laktosen og mineralene er delvis 

fjernet. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og magne-

siumhydroksider, som brukes til å justere 

pH-verdiene i mange stadier av produk-

sjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

Råprotein 

Laktose 

Råaske 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

8.21.1 Mysepermeat/ 

mysepermeatpulver(1) 

Produkt fra den flytende fasen av ultra-, nano- 

eller mikrofiltrering av myse, der laktosen kan 

være delvis fjernet. Kan ha gjennomgått 

omvendt osmose og kan være tørket og/eller 

konsentrert. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

Råaske 

Råprotein 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 8 % 
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  — opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og magne-

siumhydroksider, som brukes til å justere 

pH-verdiene i mange stadier av produk-

sjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

 

8.22.1 Myseretentat/myse-

retentatpulver(1) 

Produkt som holdes tilbake av membranen ved 

ultra-, nano- eller mikrofiltrering av myse. 

Kan være konsentrert og/eller tørket. 

Når det er særskilt tilberedt som fôrmiddel, kan 

det inneholde 

— opptil 0,5 % fosfater, f.eks. polyfosfater 

(f.eks. natriumheksametafosfat) og 

difosfater (f.eks. tetranatriumpyrofosfat), 

som brukes til å redusere viskositeten og 

stabilisere proteiner under bearbeidingen, 

— opptil 0,3 % uorganiske syrer, dvs. 

svovelsyre, saltsyre og fosforsyre, som 

brukes til å justere pH-verdiene i mange 

stadier av produksjonsprosessen, 

— opptil 0,5 % alkaliske stoffer, f.eks. 

natrium, kalium, kalsium og 

magnesiumhydroksider, som brukes til å 

justere pH-verdiene i mange stadier av 

produksjonsprosessen, 

— opptil 2 % flytfremmende midler, f.eks. 

silisiumoksid, pentanatriumtrifosfat og 

trikalsiumfosfat, som brukes til å forbedre 

pulverets flytegenskaper. 

Råprotein 

Råaske 

Laktose 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

(1) Uttrykkene er ikke synonyme og skiller seg fra hverandre hovedsakelig med hensyn til vanninnhold. Velg egnet betegnelse ut fra 

sammenhengen. 

9. Produkter av landdyr og produkter av disse 

Fôrmidler i dette kapittel skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011 og kan være 

omfattet av restriksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

9.1.1 Animalske biprodukter(1) Hele varmblodige landdyr eller deler av slike i 

fersk, fryst, kokt, syrebehandlet eller tørket 

tilstand. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.2.1 Animalsk fett(2) Produkt bestående av fett fra landdyr, herunder 

virvelløse dyr, uansett livsstadium, unntatt arter 

som er sykdomsframkallende for mennesker og 

dyr. Kan inneholde opptil 0,1 % heksan dersom 

det er ekstrahert med løsemiddel. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 
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9.3.1 Biprodukter av biavl Honning, bivoks, dronninggelé, propolis og 

pollen, bearbeidet eller ubearbeidet. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

9.4.1 Bearbeidet animalsk 

protein(2) 

Produkt framstilt ved oppvarming, tørking og 

formaling av hele eller deler av landdyr, 

herunder virvelløse dyr, uansett livsstadium, 

unntatt arter som er sykdomsframkallende for 

mennesker og dyr, der fettet kan være delvis 

ekstrahert eller fysisk fjernet. Kan inneholde 

opptil 0,1 % heksan dersom det er ekstrahert 

med løsemiddel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.5.1 Proteiner fra 

gelatinframstilling(2) 

Tørkede animalske proteiner fra framstilling av 

gelatin fra råstoffer i samsvar med forordning 

(EF) nr. 853/2004. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.6.1 Hydrolysert animalsk 

protein(2) 

Polypeptider, peptider og aminosyrer, og 

blandinger av disse, framstilt ved hydrolyse av 

animalske biprodukter, som kan være kon-

sentrert ved tørking. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.7.1 Blodmel(2) Produkt framstilt ved varmebehandling av blod 

fra slaktede varmblodige dyr. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.8.1 Blodprodukter(1) Produkter framstilt av blod eller bestanddeler 

av blod fra slaktede varmblodige dyr, herunder 

tørket, fryst eller flytende plasma, tørket 

fullblod, tørkede, fryste eller flytende røde 

blodlegemer eller bestanddeler eller blandinger 

av disse produktene. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.9.1 Kjøkken- og matavfall Alle matrester som inneholder materiale av 

animalsk opprinnelse, herunder brukt matolje 

som kommer fra restauranter, serveringsforetak 

og kjøkkener, herunder storkjøkkener og 

husholdningskjøkkener. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.10.1 Kollagen(2) Proteinbasert produkt av bein, huder og skinn 

samt sener fra dyr. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.11.1 Fjørmel Produkt framstilt ved tørking og formaling av 

tørkede fjør fra slaktet fjørfe. Kan være 

hydrolysert. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.12.1 Gelatin(2) Naturlig, løselig protein, geldannende eller 

ikke geldannende, som er framkommet ved 

delvis hydrolyse av kollagen framstilt av bein, 

huder og skinn samt sener fra dyr. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.13.1 Fettgrever(2) Produkt fra framstilling av talg, smult og andre 

fettstoffer av animalsk opprinnelse som er 

ekstrahert eller fysisk fjernet, i fersk, fryst eller 

tørket tilstand. 

Kan inneholde opptil 0,1 % heksan dersom det 

er ekstrahert med løsemiddel. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

Vanninnhold, dersom > 8 % 
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9.14.1 Produkter av animalsk 

opprinnelse(1) 

Tidligere næringsmidler som inneholder 

animalske produkter, med eller uten behand-

ling, som friske, fryste eller tørkede. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

9.15.1 Egg Hele egg av Gallus gallus L., med eller uten 

skall. 

 

9.15.2 Eggehvite Produkt framstilt av egg etter fjerning av skall 

og plomme, pasteurisert og eventuelt dena-

turert. 

Råprotein 

Denatureringsmetode dersom det er 

relevant 

9.15.3 Eggprodukter, tørkede Produkter bestående av pasteuriserte tørkede 

egg uten skall, eller av en blanding av for-

skjellige andeler tørket eggehvite og tørket 

eggeplomme. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

9.15.4 Eggpulver, sukret Tørkede hele eller deler av egg. Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

9.15.5 Eggeskall, tørkede Produkt framstilt av fjørfeegg etter at plommen 

og hviten er fjernet. Skallene er tørket. 

Råaske 

9.16.1 Virvelløse landdyr, 

levende(1) 

Levende virvelløse landdyr, uansett livs-

stadium, unntatt arter som har skadevirkninger 

på planters, dyrs og menneskers helse. 

 

9.16.2 Virvelløse landdyr, 

døde(1) 

Døde virvelløse landdyr, uansett livsstadium, 

unntatt arter som har skadevirkninger på plan-

ters, dyrs og mennesker helse, eventuelt 

behandlet, men ikke bearbeidet som omhandlet 

i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

(1) Uten at det berører de obligatoriske kravene til handelsdokumenter og hygienesertifikater for animalske biprodukter og avledede 

produkter som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 (vedlegg VIII kapittel III), skal betegnelsen, dersom katalogen brukes for 

merking, 

erstattes med følgende, alt etter hva som er relevant: 

— dyreart og 

— del av det animalske produktet (f.eks. lever, kjøtt [bare dersom skjelettmuskulatur]) og/eller 

— livsstadium (f.eks. larver) og/eller 

— navn på dyreart som ikke er brukt, i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art (f.eks. uten fjørfe), 

eller utfylles med følgende, alt etter hva som er relevant: 

— dyreart og/eller 

— del av det animalske produktet (f.eks. lever, kjøtt [bare dersom skjelettmuskulatur]) og/eller 

— livsstadium (f.eks. larver) og/eller 

— navn på dyreart som ikke er brukt i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art. 

(2) Uten at det berører de obligatoriske kravene til handelsdokumenter og hygienesertifikater for animalske biprodukter og avledede 

produkter som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 (vedlegg VIII kapittel III), skal følgende føyes til betegnelsen dersom katalogen 

brukes for merking, alt etter hva som er relevant: 

— bearbeidet dyreart (f.eks. svin, drøvtygger, fjørfe, insekt) og/eller 

— livsstadium (f.eks. larver) og/eller 

— bearbeidet materiale (f.eks. bein) og/eller 

— prosess som er brukt (f.eks. avfettet, raffinert), og/eller 

— navn på dyreart som ikke er brukt i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art (f.eks. uten fjørfe). 
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10. Fisk, andre akvatiske dyr samt produkter av disse 

Fôrmidler i dette kapittel skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011 og kan være 

omfattet av restriksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

10.1.1 Virvelløse akvatiske 

dyr(1) 

Hele eller deler av virvelløse saltvanns- eller 

ferskvannsdyr, uansett livsstadium, unntatt 

arter som er sykdomsframkallende for 

mennesker og dyr, i behandlet eller ubehandlet 

tilstand, f.eks. ferske, fryste eller tørkede. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

10.2.1 Biprodukter av akvatiske 

dyr(1) 

Produkter fra foretak eller anlegg som 

bearbeider eller framstiller produkter til 

konsum, i behandlet eller ubehandlet tilstand, 

f.eks. ferske, fryste eller tørkede. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske 

10.3.1 Krepsdyrmel(2) Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele eller deler av krepsdyr, 

herunder villreker og oppdrettsreker. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

10.4.1 Fisk(2) Hele eller deler av fisk i fersk, fryst, kokt, 

syrebehandlet eller tørket tilstand. 

Råprotein 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.4.2 Fiskemel(2) Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele eller deler av fisk. 

Fiskelimvann kan være tilbakeført til produktet 

før tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.4.3 Fiskelimvann Kondensert produkt fra framstilling av 

fiskemel, som er utskilt og stabilisert ved 

syrning eller tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

10.4.4 Fiskeprotein, hydrolysert Proteiner framstilt ved sur hydrolyse av hele 

eller deler av fisk, som kan være konsentrert 

ved tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.4.5 Fiskebeinmel Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av deler av fisk. Består hovedsakelig av 

fiskebein. 

Råaske 

10.4.6 Fiskeolje Olje som er framstilt av fisk eller deler av fisk, 

og som deretter er sentrifugert for å fjerne vann 

(kan inneholde nærmere opplysninger om art, 

f.eks. torskelevertran). 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

10.4.7 Fiskeolje, hydrogenert Olje framstilt ved hydrogenering av fiskeolje. Vanninnhold, dersom > 1 % 
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10.4.8 Fiskeoljestearin 

[vinterisert fiskeolje] 

Fraksjon av fiskeolje med høyt innhold av 

mettet fett framkommet ved raffinering av rå 

fiskeolje til raffinert fiskeolje ved hjelp av en 

vinteriseringsprosess der det mettede fettet 

stivner og deretter samles inn. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

10.5.1 Krillolje Olje som er framstilt av kokt og presset 

plankton/krill og deretter sentrifugert for å 

fjerne vann. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

10.5.2 Proteinkonsentrat av krill, 

hydrolysert 

Produkt framstilt ved enzymatisk hydrolyse av 

hele eller deler av krill, ofte konsentrert ved 

tørking. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.6.1 Mel av marine leddormer Produkt framstilt ved oppvarming og tørking 

av hele eller deler av marine leddormer, 

herunder Nereis virens M. Sars. 

Råfett 

Aske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.7.1 Mel av marint 

dyreplankton 

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av marint dyreplankton, f.eks. krill. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.7.2 Olje av marint 

dyreplankton 

Olje som er framstilt av kokt og presset marint 

dyreplankton og deretter sentrifugert for å 

fjerne vann. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

10.8.1 Bløtdyrmel Produkt framstilt ved oppvarming og tørking 

av hele eller deler av bløtdyr, herunder 

blekksprut og muslinger. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.9.1 Blekksprutmel Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele eller deler av blekksprut. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

10.10.1 Sjøstjernemel Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og 

tørking av hele Asteroidea eller deler av 

Asteroidea. 

Råprotein 

Råfett 

Råaske, dersom > 20 % 

Vanninnhold, dersom > 8 % 

(1) Arten skal føyes til betegnelsen. 

(2) Arten skal føyes til betegnelsen når produktet er framstilt av oppdrettsfisk eller oppdrettskrepsdyr, alt etter hva som er relevant. 
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11. Mineraler og produkter av disse 

Fôrmidler i dette kapittel som inneholder animalske produkter, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

forordning (EU) nr. 142/2011 og kan være omfattet av restriksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

11.1.1 Kalsiumkarbonat(1) 

[kalkstein] 

Produkt framstilt ved formaling av kalsium-

karbonatkilder (CaCO3), f.eks. kalkstein, eller 

ved utfelling fra syreløsning. 

Kan inneholde opptil 0,25 % propylenglykol. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.2 Kalkholdige skall av 

marine skjell 

Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av 

skall av marine skjell, formalt eller granulert, 

f.eks. østers- eller muslingskall. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.3 Kalsium- og magnesium-

karbonat 

Naturlig blanding av kalsiumkarbonat (CaCO3) 

og magnesiumkarbonat (MgCO3). Kan 

inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium 

Magnesium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.4 Maerl Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av 

malte eller granulerte kalkholdige havalger. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.5 Lithothamnium Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av 

malte eller granulerte kalkholdige havalger 

(Phymatolithon calcareum [Pall.]). 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.6 Kalsiumklorid Kalsiumklorid (CaCl2). Kan inneholde opptil 

0,2 % bariumsulfat. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.7 Kalsiumhydroksid Kalsiumhydroksid (Ca(OH)2). 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.8 Vannfritt kalsiumsulfat Vannfritt kalsiumsulfat (CaSO4) framstilt ved 

formaling av vannfritt kalsiumsulfat eller 

dehydrering av kalsiumsulfatdihydrat. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.9 Kalsiumsulfathemihydrat Kalsiumsulfathemihydrat (CaSO4 × 
1

2
 H2O) 

framstilt ved delvis dehydrering av kalsium-

sulfatdihydrat. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.10 Kalsiumsulfatdihydrat Kalsiumsulfatdihydrat (CaSO4 × 2H2O) fram-

stilt ved formaling av kalsiumsulfatdihydrat 

eller hydrering av kalsiumsulfathemihydrat. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.11 Kalsiumsalter av 

organiske syrer(2) 

Kalsiumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Kalsium 

Organisk syre 
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11.1.12 Kalsiumoksid Kalsiumoksid (CaO) framstilt ved brenning av 

naturlig kalkstein. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.13 Kalsiumglukonat Kalsiumsalt av glukonsyre, vanligvis uttrykt 

som Ca(C6H11O7)2 og hydratformene av dette. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.15 Kalsiumsulfat/ 

kalsiumkarbonat 

Produkt framkommet ved framstilling av 

natriumkarbonat. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.16 Kalsiumpidolat Kalsium-L-pidolat (C10H12CaN2O6). Kan 

inneholde opptil 5 % glutaminsyre. 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.1.17 Kalsiumkarbonat-

magnesiumoksid 

Produkt framstilt ved oppvarming av naturlig 

kalsium og magnesium som inneholder stoffer 

som dolomitt. Kan inneholde opptil 0,1 % 

formalingsmiddel. 

Kalsium 

Magnesium 

11.2.1 Magnesiumoksid Kalsinert magnesiumoksid (MgO) som 

inneholder minst 70 % MgO. 

Magnesium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 15 % 

Innhold av jern som Fe2O3, dersom 

> 5 % 

11.2.2 Magnesiumsulfat-

heptahydrat 

Magnesiumsulfat (MgSO4 × 7 H2O). Magnesium 

Svovel 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 15 % 

11.2.3 Magnesiumsulfat-

monohydrat 

Magnesiumsulfat (MgSO4 × H2O). Magnesium 

Svovel 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 15 % 

11.2.4 Vannfritt magnesiumsulfat Vannfritt magnesiumsulfat (MgSO4). Magnesium 

Svovel 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.2.5 Magnesiumpropionat Magnesiumpropionat (C6H10MgO4). Magnesium 

11.2.6 Magnesiumklorid Magnesiumklorid (MgCl2) eller oppløsning 

framstilt ved naturlig konsentrering av sjøvann 

etter utfelling av natriumklorid. 

Magnesium 

Klor 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.2.7 Magnesiumkarbonat Naturlig magnesiumkarbonat (MgCO3). Magnesium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.2.8 Magnesiumhydroksid Magnesiumhydroksid (Mg(OH)2). Magnesium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 
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11.2.9 Magnesiumkaliumsulfat Magnesiumkaliumsulfat (K2Mg(SO4)2 × nH2O, 

n = 4,6). 

Magnesium 

Kalium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.2.10 Magnesiumsalter av 

organiske syrer(2) 

Magnesiumsalter av spiselige organiske syrer 

med minst fire karbonatomer. 

Magnesium 

Organisk syre 

11.2.11 Magnesiumglukonat Magnesiumsalt av glukonsyre, vanligvis 

uttrykt som Mg(C6H11O7)2 og hydratformene 

av dette. 

Magnesium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

    

11.2.13 Magnesiumpidolat Magnesium-L-pidolat (C10H12MgN2O6). Kan 

inneholde opptil 5 % glutaminsyre. 

Magnesium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.3.1 Dikalsiumfosfat(3)(4) 

[kalsiumhydrogen-

ortofosfat] 

Kalsiummonohydrogenfosfat framstilt av bein 

eller uorganiske kilder (CaHPO4 × nH2O, n = 0 

eller 2). 

Ca/P > 1,2. 

Kan inneholde opptil 3 % klorid uttrykt som 

NaC1. 

Kalsium 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.3.2 Monodikalsiumfosfat Produkt bestående av dikalsiumfosfat og 

monokalsiumfosfat (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × 

nH2O, n = 0 eller 1). 

0,8 < Ca/P < 1,3. 

Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.3 Monokalsiumfosfat 

[kalsiumtetrahydrogen-

diortofosfat] 

Kalsium-bis-dihydrogenfosfat (Ca(H2PO4)2 × 

nH2O, n = 0 eller 1). 

Ca/P > 0,9. 

Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.4 Trikalsiumfosfat(4) 

[trikalsiumortofosfat] 

Trikalsiumfosfat fra bein eller uorganiske 

kilder (Ca3(PO4)2 × H2O) eller hydroksylapatitt 

(Ca5(PO4)3OH). 

Ca/P > 1,3. 

Kalsium 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.3.5 Kalsiummagnesiumfosfat Kalsiummagnesiumfosfat (Ca3Mg3(PO4)4). Kalsium 

Magnesium 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.6 Defluorinert fosfat Produkt framstilt av uorganiske kilder, 

kalsinert og ytterligere varmebehandlet. 

Totalfosfor 

Kalsium 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 
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11.3.7 Dikalsiumpyrofosfat 

[dikalsiumdifosfat] 

Dikalsiumpyrofosfat (Ca2P2O7). Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.8 Magnesiumfosfat Produkt bestående av mono- og/eller di- 

og/eller trimagnesiumfosfat. 

Totalfosfor 

Magnesium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.3.9 Natriumkalsium-

magnesiumfosfat 

Produkt av natriumkalsiummagnesiumfosfat. Totalfosfor 

Magnesium 

Kalsium 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.10 Mononatriumfosfat 

[natriumdihydrogen-

ortofosfat] 

Mononatriumfosfat 

(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 eller 2). 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.11 Dinatriumfosfat 

[dinatriumhydrogen-

ortofosfat] 

Dinatriumfosfat (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 

eller 12). 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.12 Trinatriumfosfat 

[trinatriumortofosfat] 

Trinatriumfosfat (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 

1, 6, 8 eller 12). 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.13 Natriumpyrofosfat 

[tetranatriumdifosfat] 

Natriumpyrofosfat (Na4P2O7 × nH2O; n = 0 

eller 10). 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.14 Monokaliumfosfat 

[kaliumdihydrogen-

ortofosfat] 

Monokaliumfosfat (KH2PO4). Totalfosfor 

Kalium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.15 Dikaliumfosfat [dikalium-

dihydrogenortofosfat] 

Dikaliumfosfat (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3  

eller 6). 

Totalfosfor 

Kalium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 
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11.3.16 Kalsiumnatriumfosfat Kalsiumnatriumfosfat (CaNaPO4). Totalfosfor 

Kalsium 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.17 Monoammoniumfosfat 

[ammoniumdihydrogen-

ortofosfat] 

Monoammoniumfosfat (NH4H2PO4). Totalnitrogen 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.18 Diammoniumfosfat 

[diammoniumhydrogen-

ortofosfat] 

Diammoniumfosfat ((NH4)2HPO4). Totalnitrogen 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.19 Natriumtripolyfosfat 

[pentanatriumtrifosfat] 

Natriumtripolyfosfat (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 

eller 6). 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.20 Natriummagnesiumfosfat Natriummagnesiumfosfat (MgNaPO4). Totalfosfor 

Magnesium 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.21 Magnesiumhypofosfitt Magnesiumhypofosfitt (Mg(H2PO2)2 × 6H2O). Magnesium 

Totalfosfor 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.22 Beinmel, avlimet Avlimet, sterilisert og formalt bein der fettet er 

fjernet. 

Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.3.23 Beinaske Mineralrester fra forbrenning eller forgassing 

av animalske biprodukter. 

Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.3.24 Kalsiumpolyfosfat Heterogene blandinger av kalsiumsalter av 

kondenserte polyfosforsyrer med den generelle 

formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der «n» ikke er 

mindre enn 2. 

Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.25 Kalsiumdihydrogendifosfat Monokalsiumdihydrogenpyrofosfat 

(CaH2P2O7). 

Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 
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11.3.26 Magnesiumsyrepyrofosfat Magnesiumsyrepyrofosfat (MgH2P2O7). Fram-

stilt av renset fosforsyre og renset magne-

siumhydroksid eller magnesiumoksid ved 

fordamping av vann og kondensering av or-

tofosfat til difosfat. 

Totalfosfor 

Magnesium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.27 Dinatriumdihydrogen-

difosfat 

Dinatriumdihydrogendifosfat (Na2H2P2O7). Totalfosfor 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.28 Trinatriumdifosfat Trinatriummonohydrogendifosfat (vannfritt: 

Na3HP2O7, monohydrat: Na3HP2O7 × nH2O; 

n = 0, 1 eller 9). 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.29 Natriumpolyfosfat 

[natriumheksametafosfat] 

Heterogene blandinger av natriumsalter av 

lineære, kondenserte polyfosforsyrer med den 

generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der «n» 

ikke er mindre enn 2. 

Totalfosfor 

Natrium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.30 Trikaliumfosfat Trikaliumfosfat (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 

eller 9). 

Totalfosfor 

Kalium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.31 Tetrakaliumdifosfat Tetrakaliumpyrofosfat (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 

1 eller 3). 

Totalfosfor 

Kalium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.32 Pentakaliumtrifosfat Pentakaliumtripolyfosfat (K5P3O10). Totalfosfor 

Kalium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.33 Kaliumpolyfosfat Heterogene blandinger av kaliumsalter av 

lineære, kondenserte polyfosforsyrer med den 

generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der «n» 

ikke er mindre enn 2. 

Totalfosfor 

Kalium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.3.34 Kalsiumnatriumpolyfosfat Kalsiumnatriumpolyfosfat. Totalfosfor 

Natrium 

Kalsium 

Innhold av fosfor som ikke er løselig 

i 2 % sitronsyre, dersom > 10 % 

11.4.1 Natriumklorid(1) Natriumklorid (NaCl) eller produkt framstilt 

ved fordamping og krystallisering av saltlake 

(mettet eller redusert i en annen prosess) 

(vakuumsalt), fordamping av sjøvann (havsalt, 

solsalt) eller formaling av steinsalt. 

Natrium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 
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11.4.2 Natriumbikarbonat 

[natriumhydrogen-

karbonat] 

Natriumbikarbonat (NaHCO3). Natrium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.4.3 Natrium-/ammonium(bi)-

karbonat [natrium-/ 

ammonium(hydrogen)- 

karbonat] 

Produkt framkommet ved framstilling av 

natriumkarbonat og natriumbikarbonat, med 

spor av ammoniumbikarbonat (høyst 5 %). 

Natrium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.4.4 Natriumkarbonat Natriumkarbonat (Na2CO3). Natrium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.4.5 Natriumsesquikarbonat 

[trinatriumhydrogen-

dikarbonat] 

Natriumsesquikarbonat (Na3H(CO3)2). Natrium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.4.6 Natriumsulfat Natriumsulfat (Na2SO4). 

Kan inneholde opptil 0,3 % metionin. 

Natrium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.4.7 Natriumsalter av 

organiske syrer(2) 

Natriumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Natrium 

Organisk syre 

11.5.1 Kaliumklorid Kaliumklorid (KC1) eller produkt framstilt ved 

formaling av naturlige kilder til kaliumklorid. 

Kalium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.5.2 Kaliumsulfat Kaliumsulfat (K2SO4). Kalium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.5.3 Kaliumkarbonat Kaliumkarbonat (K2CO3). Kalium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.5.4 Kaliumbikarbonat 

[kaliumhydrogenkarbonat] 

Kaliumbikarbonat (KHCO3) Kalium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 10 % 

11.5.5 Kaliumsalter av organiske 

syrer(2) 

Kaliumsalter av spiselige organiske syrer med 

minst fire karbonatomer. 

Kalium 

Organisk syre 

11.5.6 Kaliumpidolat Kalium-L-pidolat (C5H6KNO3). Kan inneholde 

opptil 5 % glutaminsyre. 

Kalium 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 5 % 

11.6.1 Svovelblomst Pulver framstilt av naturlige mineralav-

setninger. Også et produkt fra utvinning av 

svovel ved oljeraffinering. 

Svovel 
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11.7.1 Attapulgitt Naturlig mineral bestående av magnesium, 

aluminium og silisium. 

Magnesium 

11.7.2 Kvarts Naturlig mineral framstilt ved formaling av 

kvartskilder. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

 

11.7.3 Cristobalitt Silisiumdioksid (SiO2) framstilt ved 

rekrystallisering av kvarts. 

Kan inneholde opptil 0,1 % formalingsmiddel. 

 

11.8.1 Ammoniumsulfat Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) framstilt ved 

kjemisk syntese. Kan presenteres i form av en 

vandig løsning. 

Nitrogen uttrykt som råprotein 

Svovel 

11.8.3 Ammoniumsalter av 

organiske syrer(2) 

Ammoniumsalter av spiselige organiske syrer 

med minst fire karbonatomer. 

Nitrogen uttrykt som råprotein 

Organisk syre 

11.8.4 Ammoniumlaktat Ammoniumlaktat (CH3CHOHCOONH4). Om-

fatter ammoniumlaktat framstilt ved gjæring 

med actobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, 

Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc 

mesenteroides, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus spp. eller Bifidobacterium spp., 

med et nitrogeninnhold på minst 44 % uttrykt 

som råprotein. 

Kan inneholde opptil 2 % fosfor, 2 % kalium, 

0,7 % magnesium, 2 % natrium, 2 % sulfater 

0,5 % klorider, 5 % sukkerarter og 0,1 % 

skumdempende silikon. 

Nitrogen uttrykt som råprotein 

Råaske 

Kalium, dersom > 1,5 % 

Magnesium, dersom > 1,5 % 

Natrium, dersom > 1,5 % 

11.8.5 Ammoniumacetat Ammoniumacetat (CH3COONH4) i vandig 

løsning med et innhold av ammoniumsulfat på 

minst 55 %. 

Nitrogen uttrykt som råprotein 

11.9.1 Kråseflint [kråseflintstein] Produkt framstilt ved knusing av naturlig 

forekommende mineraler i form av grus 

Partikkelstørrelse 

11.9.2 Rødstein [kråserødstein] Produkt framstilt ved knusing og formaling av 

produkter fra brenning av leire 

Partikkelstørrelse 

Vanninnhold, dersom > 2 % 

(1) Kan i stedet betegnes med produktets opprinnelse, eller en slik angivelse kan føyes til betegnelsen. 

(2) Betegnelsen skal endres eller utfylles, slik at det framgår hvilken organisk syre det dreier seg om. 

(3) Framstillingsmåten kan angis i betegnelsen. 

(4) Ordene «fra bein» skal føyes til betegnelsen når det er relevant. 
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12. Produkter og biprodukter fra gjæring med inaktiverte mikroorganismer, som fører til fravær av levende mikroorganismer 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

12.1.1 Produkt av Methylophilus 

methylotrophus med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av 

Methylophilus methylotrophus (stamme 

NCIMB 10.515) på metanol, der innholdet av 

råprotein er minst 68 %, og refleksjonstallet er 

minst 50. 

Råprotein 

Råaske 

Råfett 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.2 Produkt av Methylococcus 

capsulatus (Bath), Alca 

ligenes acidovorans, 

Bacillus brevis og 

Bacillus firmus med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av 

Methylococcus capsulatus (Bath) stamme 

NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans 

(stamme NCIMB 13287), Bacillus brevis 

(stamme NCIMB 13288) og Bacillus firmus 

(stamme NCIMB 13289) på naturgass (ca. 91 

% metan, 5 % etan, 2 % propan, 0,5 % 

isobutan, 0,5 % n-butan), ammoniakk og 

mineralsalter, der innholdet av råprotein er 

minst 65 %. 

Råprotein 

Råaske 

Råfett 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.3 Produkt av Escherichia 

coli med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsbiprodukt fra framstilling av 

aminosyrer ved dyrking av Escherichia coli 

K12 på substrater av vegetabilsk eller kjemisk 

opprinnelse, ammoniakk eller mineralsalter. 

Kan være hydrolysert. 

Råprotein 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.4 Produkt av 

Corynebacterium 

glutamicum med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsbiprodukt fra framstilling av 

aminosyrer ved dyrking av Corynebacterium 

glutamicum på substrater av vegetabilsk eller 

kjemisk opprinnelse, ammoniakk eller 

mineralsalter. Kan være hydrolysert. 

Råprotein 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.5 Gjær [ølgjær](1)(2) Alle gjærsorter framstilt(4) ved dyrking av 

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 

carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyve-

romyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, 

Cyberlindnera jadinii(3), Saccharomyces 

uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Bretta-

nomyces ssp. på substrater av hovedsakelig 

vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, suk-

kersirup, alkohol, restprodukter fra destillering, 

korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, myse, 

melkesyre, sukker, hydrolyserte plantefibrer og 

næringsstoffer fra gjæring, f.eks. ammoniakk 

eller mineralsalter. 

Vanninnhold, dersom < 75 % eller 

> 97 % 

Dersom vanninnhold < 75 %: 

Råprotein 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.6 Myceliumensilasje fra 

framstilling av 

penicillin(1)(2) 

Mycelium (nitrogenforbindelser), som er et  

vått biprodukt fra framstilling av penicillin  

ved dyrking av Penicillium chrysogenum 

(ATCC48271) på ulike karbohydratkilder og 

deres hydrosalter, varmebehandlet og ensilert 

ved hjelp av Lactobacillus brevis, plantarum, 

sake, collinoides og Streptococcus lactis for å 

inaktivere penicillinet, med et innhold av 

nitrogen uttrykt som råprotein på minst 7 %. 

Nitrogen uttrykt som råprotein 

Råaske 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 
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12.1.7 Gjær fra biodiesel-

prosess(1)(2) 

Alle gjærsorter og deler(6) av disse framstilt 

av(4) Yarrowia lipolytica dyrket på vegetabils-

ke oljer og avslimings- og glyserolfraksjoner 

dannet under produksjon av biodrivstoff. 

Vanninnhold, dersom < 75 % eller 

> 97 % 

Dersom vanninnhold < 75 %: 

Råprotein 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.8 Produkt av Lactobacillus-

arter med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av 

Lactobacillus på substrater hovedsakelig av 

vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, 

sukkersirup, alkohol, restprodukter fra destille-

ring, korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, 

myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte 

plantefibrer og næringsstoffer fra gjæring, 

f.eks. ammoniakk eller mineralsalter. Produktet 

kan være tørket. 

Råprotein 

Råaske 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.9 Produkt av Trichoderma 

viride med høyt protein-

innhold(1)(2) 

Gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av 

Trichoderma viride på substrater hovedsakelig 

av vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, 

sukkersirup, alkohol, restprodukter fra destille-

ring, korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, 

myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte 

plantefibrer og næringsstoffer fra gjæring, 

f.eks. ammoniakk eller mineralsalter. Produktet 

kan være tørket. 

Råprotein 

Råaske 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.10 Produkt av Bacillus 

subtilis med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av 

Bacillus subtilis på substrater hovedsakelig av 

vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, suk-

kersirup, alkohol, restprodukter fra destillering, 

korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, myse, 

melkesyre, sukker, hydrolyserte plantefibrer og 

næringsstoffer fra gjæring, f.eks. ammoniakk 

eller mineralsalter. Produktet kan være tørket. 

Råprotein 

Råaske 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.11 Produkt av Aspergillus 

oryzae med høyt 

proteininnhold(1)(2) 

Gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av 

Aspergillus oryzae på substrater hovedsakelig 

av vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, 

sukkersirup, alkohol, restprodukter fra destille-

ring, korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, 

myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte 

plantefibrer og næringsstoffer fra gjæring, 

f.eks. ammoniakk eller mineralsalter. Produktet 

kan være tørket. 

Råprotein 

Råaske 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 

12.1.12 Gjærprodukter(1)(2) Alle deler(6) av gjær framstilt ved dyrking av(4) 

Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 

carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyve-

romyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, 

Cyberlindnera jadinii(3), Saccharomyces 

uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Bretta-

nomyces ssp. på substrater av hovedsakelig 

vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, suk-

kersirup, alkohol, restprodukter fra destillering, 

korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, myse, 

melkesyre, sukker, hydrolyserte plantefibrer og 

næringsstoffer fra gjæring, f.eks. ammoniakk 

eller mineralsalter. 

Vanninnhold, dersom < 75 % eller 

> 97 % 

Dersom vanninnhold < 75 %: 

Råprotein 

Propionsyre, dersom > 0,5 % 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

12.2.1 Vinasse [kondensert 

pressaft fra melasse](2)(5) 

Biprodukter fra industriell bearbeiding av 

most/vørter fra mikrobielle gjæringsprosesser 

som f.eks. framstilling av alkohol, organiske 

syrer og gjær. Består av den flytende/ 

deigaktige fraksjonen framkommet etter 

utskilling av den gjærede mosten/vørteren. Kan 

også inneholde døde celler fra mikroor-

ganismene brukt i gjæringen og/eller deler(6) 

av slike. Substratene er hovedsakelig av 

vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, 

sukkersirup, alkohol, restprodukter fra destille-

ring, korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, 

myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte 

plantefibrer og næringsstoffer fra gjæring, 

f.eks. ammoniakk eller mineralsalter. 

Råprotein 

Substrat og eventuelt angivelse av 

produksjonsprosess 

12.2.2 Biprodukter fra 

framstilling av L-gluta-

minsyre(2)(5) 

Biprodukter fra framstilling av L-glutaminsyre 

ved gjæring med Corynebacterium melassecola 

på et substrat bestående av sukrose, melasse, 

stivelsesprodukter og deres hydrolysater, 

ammoniumsalter og andre nitrogenforbindelser. 

Råprotein 

12.2.3 Biprodukter fra 

framstilling av L-lysin-

monohydroklorid med 

Brevibacterium 

lactofermentum(2)(5) 

Biprodukter fra framstilling av L-lysin-mono-

hydroklorid ved gjæring med Brevibacterium 

lactofermentum på et substrat bestående av 

sukrose, melasse, stivelsesprodukter og deres 

hydrolysater, ammoniumsalter og andre 

nitrogenforbindelser. 

Råprotein 

12.2.4 Biprodukter fra 

framstilling av aminosyrer 

med Corynbacterium 

glutamicum(2)(5) 

Biprodukter fra framstilling av aminosyrer ved 

gjæring med Corynebacterium glutamicum på 

et substrat av vegetabilsk eller kjemisk opp-

rinnelse, ammoniakk eller mineralsalter. 

Råprotein 

Råaske 

12.2.5 Biprodukter fra 

framstilling av aminosyrer 

med Escherichia coli 

K12(2)(5) 

Biprodukter fra framstilling av aminosyrer ved 

gjæring med Escherichia coli K12 på et 

substrat av vegetabilsk eller kjemisk opp-

rinnelse, ammoniakk eller mineralsalter. 

Råprotein 

Råaske 

12.2.6 Biprodukt fra 

enzymframstilling med 

Aspergillus niger(2)(5) 

Biprodukt fra enzymframstilling ved gjæring 

av Aspergillus niger på hvete og malt. 

Råprotein 

12.2.7 Polyhydroksybutyrat fra 

gjæring med Ralstonia 

eutropha(2) 

Produkt som inneholder 3-hydroksybutyrat og 

3-hydroksyvalerat som er framstilt ved gjæring 

med Ralstonia eutropha, og ikke-levedyktig 

bakterielt proteinmel som gjenstår fra bak-

teriene og gjæringsmediet som er brukt i 

framstillingen. 

 

(1) Produkter framstilt av biomassen av bestemte mikroorganismer dyrket på visse substrater. Kan inneholde opptil 0,3 % skumdempende 

midler, 1,5 % filtrerings-/klaringsmidler og 2,9 % propionsyre. 

(2) Mikroorganismene brukt i gjæringen er inaktivert, slik at det ikke finnes levedyktige mikroorganismer i fôrmidlene. 

(3) Dyrking på n-alkaner er forbudt (forordning (EU) nr. 568/2010). 

(4) Betegnelsen som brukes på gjærstammene, kan avvike fra den vitenskapelig taksonomien. Derfor kan synonymer til de oppførte 

gjærstammene også brukes. 

(5) Andre gjæringsbiprodukter. Kan inneholde opptil 0,6 % skumdempende midler, 0,5 % avleiringshemmere og 0,2 % sulfitter. 

(6) Med deler menes alle løselige og uløselige fraksjoner av gjæren, herunder fra cellemembranen og de innvendige celledelene. 
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13. Diverse produkter 

Fôrmidler i dette kapittel som inneholder animalske produkter, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

forordning (EU) nr. 142/2011 og kan være omfattet av restriksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

13.1.1 Produkter fra bakeri- og 

pastaindustrien 

Produkter fra framstilling av brød, kjeks, 

vafler eller pasta. Kan være tørket. 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Råfett, dersom > 5 % 

13.1.2 Produkter fra 

konditorvareindustrien 

Produkter fra framstilling av konditorvarer og 

kaker. Kan være tørket. 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Råfett, dersom > 5 % 

13.1.3 Produkter fra framstilling 

av frokostkorn 

Stoffer eller produkter som er beregnet på 

konsum eller som med rimelighet kan 

forventes å kunne konsumeres, i bearbeidet, 

delvis bearbeidet eller ubearbeidet tilstand. 

Kan være tørket. 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råtrevler 

Råolje/råfett, dersom > 10 % 

Stivelse, dersom > 30 % 

Totalsukker uttrykt som sukrose, 

dersom > 10 % 

13.1.4 Produkter fra 

sukkervareindustrien 

Produkter fra framstilling av sukkervarer, 

herunder sjokoladevarer. Kan være tørket. 

Stivelse 

Råfett, dersom > 5 % 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

13.1.5 Produkter fra 

iskremindustrien 

Produkter fra framstilling av iskrem. Kan være 

tørket. 

Stivelse 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Råfett 

13.1.6 Produkter og biprodukter 

fra bearbeiding av frisk 

frukt og friske grønn-

saker(1) 

Produkter fra bearbeiding av frisk frukt og 

friske grønnsaker (herunder skall, hele stykker 

av frukt/grønnsaker og blandinger av dette). 

Kan være tørket eller fryst. 

Stivelse 

Råtrevler 

Råfett, dersom > 5 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % 

13.1.7 Produkter fra bearbeiding 

av planter(1) 

Produkter fra frysing eller tørking av hele 

planter eller deler av planter. 

Råtrevler 

13.1.8 Produkter fra bearbeiding 

av krydder og smaksingre-

dienser(1) 

Produkter fra frysing eller tørking av krydder 

og smaksingredienser eller deler av disse. 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råtrevler 

Råolje/råfett, dersom > 10 % 

Stivelse, dersom > 30 % 

Totalsukker uttrykt som sukrose, 

dersom > 10 % 
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Nummer Betegnelse Beskrivelse Obligatoriske opplysninger 

13.1.9 Produkter fra bearbeiding 

av urter(1) 

Produkter fra knusing, formaling, frysing eller 

tørking av urter eller deler av urter. 

Råtrevler 

13.1.10 Produkter fra potet-

bearbeidingsindustrien 

Produkter fra bearbeiding av poteter. Kan være 

tørket eller fryst. 

Stivelse 

Råtrevler 

Råfett, dersom > 5 % 

Innhold av aske som er uløselig i 

HCl, dersom > 3,5 % 

13.1.11 Produkter og biprodukter 

fra sausframstilling 

Stoffer fra sausframstilling som er beregnet på 

konsum eller som med rimelighet kan 

forventes å kunne konsumeres, i bearbeidet, 

delvis bearbeidet eller ubearbeidet tilstand. 

Kan være tørket. 

Råfett 

13.1.12 Produkter og biprodukter 

fra snacksindustrien 

Produkter og biprodukter fra framstilling av 

snacks – potetchips, potet- og eller kornbasert 

snacks (direkte ekstrudert, deigbasert og 

pelletert) og nøtter. 

Råfett 

13.1.13 Produkter fra framstilling 

av spiseferdige nærings-

midler 

Produkter framkommet ved framstilling av 

spiseferdige næringsmidler. Kan være tørket. 

Råfett, dersom > 5 % 

13.1.14 Plantebiprodukter fra 

brennevinsframstilling 

Faste produkter fra planter (herunder bær og 

frø, f.eks. anisfrø) framkommet etter 

maserasjon av plantene i en alkoholholdig 

løsning eller etter fordamping og/eller 

destillering av alkohol ved utvikling av 

aromaer til brennevinsframstilling. Produktene 

må destilleres for å fjerne de alkoholholdige 

restene. 

Råprotein, dersom > 10 % 

Råtrevler 

Råolje/råfett, dersom > 10 % 

13.1.15 Fôrøl Produkt fra brygging som ikke kan selges til 

konsum. 

Alkoholinnhold 

Vanninnhold, dersom < 75 % 

13.1.16 Søte aromatiserte drikker Produkter fra leskedrikkindustrien fra 

framstilling av søte aromatiserte leskedrikker 

eller fra uemballerte, uomsettelige søte 

aromatiserte leskedrikker. 

Kan være konsentrert eller tørket. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 30 % 

13.1.17 Fruktsirup Produkter fra fruktsirupindustrien fra 

framstilling av fruktsirup beregnet på konsum. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 30 % 

13.1.18 Søt aromatisert sirup Produkter fra industriell framstilling av søt 

aromatisert sirup eller fra uemballert, uom-

settelig sirup. 

Kan være konsentrert eller tørket. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Vanninnhold, dersom > 30 % 
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13.2.1 Karamellisert sukker Produkt framstilt ved kontrollert oppvarming 

av alle typer sukker. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

13.2.2 Dekstrose Dekstrose framkommer etter hydrolyse av 

stivelse og består av renset, krystallisert 

glukose med eller uten krystallvann. 

 

13.2.3 Fruktose Fruktose som renset krystallinsk pulver. 

Framstilt av glukose i glukosesirup ved hjelp 

av glukoseisomerase og sukroseinvertering. 

 

13.2.4 Glukosesirup Glukosesirup er en renset og konsentrert 

vandig løsning av næringsgivende sakkarider 

framstilt ved hydrolyse av stivelse. Kan være 

tørket. 

Vanninnhold, dersom > 30 % 

13.2.5 Glukosemelasse Produkt fra raffinering av glukosesirup. Totalsukker uttrykt som sukrose 

13.2.6 Xylose Sukker ekstrahert fra tre.  

13.2.7 Laktulose Halvsyntetisk disakkarid (4-O-D-galakt-

opyranosyl-D-fruktose) framstilt ved isomeri-

sering av glukose til fruktose. Finnes i 

varmebehandlet melk og varmebehandlede 

melkeprodukter. 

 

13.2.8 Glukosamin (kitosamin)(6) Aminosukker (monosakkarid) som utgjør en 

del av strukturen i polysakkaridene kitosan og 

kitin. Framstilt ved hydrolyse av krepsdyrs og 

andre leddyrs eksoskjelett eller ved gjæring av 

korn, f.eks. mais eller hvete. 

Natrium eller kalium, alt etter hva 

som er relevant. 

13.2.9 Xylo-oligosakkarid Kjeder av xylosemolekyler med β1–4-

bindinger med polymeriseringsgrad på mellom 

2 og 10, framstilt ved enzymatisk hydrolyse av 

ulike råstoffer med høyt innhold av 

hemicellulose. 

Vanninnhold, dersom > 5 % 

13.2.10 Gluko-oligosakkarid Produkt framstilt enten ved gjæring eller 

hydrolyse og/eller fysisk varmebehandling av 

glukosepolymerer, glukose, sukrose og 

maltose. 

Vanninnhold, dersom > 28 % 

13.3.1 Stivelse(2) Stivelse. Stivelse 

13.3.2 Stivelse(2), pregelatinert Produkt som består av stivelse som er 

ekspandert ved varmebehandling. 

Stivelse 

13.3.3 Stivelsesblanding(2) Produkt bestående av naturlig og/eller 

modifisert næringsmiddelstivelse fra for-

skjellige botaniske kilder. 

Stivelse 
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13.3.4 Stivelseshydrolysatkake(2) Produkt fra filtrering av stivelseshydrolyse-

væske som består av følgende: protein, 

stivelse, polysakkarider, fett, olje og 

filtreringsmidler (f.eks. kiselgur, trefiber). 

Vanninnhold, dersom < 25 % eller 

> 45 % 

Dersom vanninnhold < 25 %: 

— Råfett 

— Råprotein 

13.3.5 Dekstrin Dekstrin er delvis syrehydrolysert stivelse.  

13.3.6 Maltdekstrin Maltdekstrin er delvis hydrolysert stivelse.  

13.4.1 Polydekstrose Tilfeldig forbundet massepolymer av glukose 

framstilt ved termisk polymerisering av D-

glukose. 

 

13.5.1 Polyoler Produkt framstilt ved hydrogenering eller 

gjæring, bestående av reduserte mono-, di- 

eller oligosakkarider eller polysakkarider. 

 

13.5.2 Isomalt Sukkeralkohol framstilt av sukrose etter 

enzymatisk omdanning og hydrogenering. 

 

13.5.3 Mannitol Produkt framstilt ved hydrogenering eller 

gjæring, bestående av redusert glukose og/eller 

fruktose. 

 

13.5.4 Xylitol Produkt framstilt ved hydrogenering og 

gjæring av xylose. 

 

13.5.5 Sorbitol Produkt framstilt ved hydrogenering av 

glukose. 

 

13.6.1 Fettsyrer fra kjemisk 

raffinering(3) 

Produkt framkommet ved avsyrning av oljer 

og fettstoffer av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse ved hjelp av base, etterfulgt av 

syrebehandling og deretter separering av 

vannfasen, som inneholder frie fettsyrer, oljer 

eller fettstoffer og naturlige bestanddeler av 

frø, frukt eller animalsk vev som mono- og 

diglyserider, rålecitin og fibrer. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

13.6.2 Fettsyrer forestret med 

glyserol(4) 

Glyserider framstilt ved forestring av fettsyrer 

med glyserol. Kan inneholde opptil 50 ppm 

nikkel fra hydrogenering. 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

Råfett 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

13.6.3 Mono-, di- og triglyserider 

av fettsyrer(4) 

Produkt som består av en blanding av mono-, 

di- og triestere av glyserol med fettsyrer. 

De kan inneholde små mengder av frie 

fettsyrer og fri glyserol. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Råfett 

Nikkel, dersom > 20 ppm 
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13.6.4 Salter av fettsyrer(4) Produkt framstilt ved at fettsyrer med minst 

fire karbonatomer reagerer med hydroksider, 

oksider eller salter av kalsium, magnesium, 

natrium eller kalium. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Råfett (etter hydrolyse) 

Fuktighet 

Ca eller Na eller K eller Mg (alt etter 

hva som er relevant) 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

13.6.5 Fettsyredestillater fra 

fysisk raffinering(3) 

Produkt framkommet ved avsyrning av oljer 

og fettstoffer av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse ved hjelp av destillering, som 

inneholder frie fettsyrer, oljer eller fettstoffer 

og naturlige bestanddeler av frø, frukt eller 

animalsk vev som mono- og diglyserider, 

steroler og tokoferoler. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

13.6.6 Råfettsyrer fra spalting(3) Produkt framstilt ved spalting av olje/fett. 

Består per definisjon av råfettsyrer C6–C24, 

alifatiske, lineære, mettede og umettede, samt 

monokarboksylsyrer. Kan inneholde opptil 

50 ppm nikkel fra hydrogenering. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

13.6.7 Rene, destillerte fettsyrer 

fra spalting(3) 

Produkt framstilt ved destillering av råfettsyrer 

fra spalting av olje/fett, eventuelt med 

hydrogenering. Består per definisjon av rene, 

destillerte fettsyrer C6–C24, alifatiske, lineære, 

mettede og umettede, samt monokarbok-

sylsyrer. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

13.6.8 Nøytralisasjonsmasse(3) Produkt framkommet ved avsyrning av 

vegetabilske oljer og fettstoffer ved hjelp av 

vandig hydroksidløsning av kalsium, magne-

sium, natrium eller kalium, som inneholder 

salter fra fettsyrer, oljer eller fettstoffer og 

naturlige bestanddeler av frø, frukt eller 

animalsk vev som mono- og diglyserider, 

rålecitin og fibrer. 

Vanninnhold, dersom < 40 % og 

> 50 % 

Ca eller Na eller K eller Mg, alt etter 

hva som er relevant 

13.6.9 Mono- og diglyserider av 

fettsyrer forestret med 

organiske syrer(4)(5) 

Mono- og diglyserider av fettsyrer med minst 

fire karbonatomer forestret med organiske 

syrer. 

Råfett 

13.6.10 Sukroseestere av 

fettsyrer(4) 

Estere av sakkarose og fettsyrer. Totalsukker uttrykt som sukrose 

Råfett 

13.6.11 Sukroseglyserider av 

fettsyrer(4) 

Blanding av estere av sakkarose og mono- og 

diglyserider av fettsyrer. 

Totalsukker uttrykt som sukrose 

Råfett 

13.6.12 Palmitoylglukosamin Organisk lipidforbindelse som finnes i røttene 

til mange planter, framfor alt de fleste 

belgvekster. Framstilles ved acylering av D-

glukosamin med palmitinsyre. Kan inneholde 

opptil 0,5 % aceton. 

Vanninnhold, dersom > 2 % 

Råfett 
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13.6.13 Salt av laktylater av 

fettsyrer 

Ikke-glyseridester av fettsyrer Produktet kan 

være et kalsium-, magnesium-, natrium- eller 

kaliumsalt av fettsyrer forestret med melke-

syre. Det kan inneholde saltene av frie 

fettsyrer og melkesyre. 

Råfett 

Vanninnhold, dersom > 1 % 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

Ca eller Na eller K eller Mg, alt etter 

hva som er relevant 

13.8.1 Glyserin, rå 

[glyserol, rå] 

Biprodukt fra 

— fettbearbeidingsprosess ved spalting av 

olje/fettstoffer for framstilling av fettsyrer 

og glyserolvann, etterfulgt av konsen-

trering av glyserolvann for framstilling av 

råglyserin eller av transesterifisering (kan 

inneholde opptil 0,5 % metanol) av 

naturlige oljer/fettstoffer for framstilling 

av metylestere av fettsyrer og glyserol-

vann, etterfulgt av konsentrering av 

glyserolvann for framstilling av 

råglyserin, 

— biodieselproduksjon (metyl- eller ety-

lestere av fettsyrer), framstilt ved 

transesterifisering av oljer og fettstoffer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse uten 

nærmere angivelse. Det kan fortsatt finnes 

mineralsalter og organiske salter i 

glyserinen (opptil 7,5 %). 

Kan inneholde opptil 0,5 % metanol og opptil 

4 % organisk materiale som ikke er glyserol 

(MONG), bestående av metylestere av 

fettsyrer, etylestere av fettsyrer, frie fettsyrer 

og frie glyserider. 

— forsåpning av oljer/fettstoffer av 

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, 

vanligvis med alkali/jordalkalier, for 

framstilling av såpe. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

Glyserol 

Kalium, dersom > 1,5 % 

Natrium, dersom > 1,5 % 

Nikkel, dersom > 20 ppm 

13.8.2 Glyserin 

[glyserol] 

Produkt fra 

— fettbearbeidingsprosess med a) spalting av 

olje/fettstoffer etterfulgt av konsentrering 

av glyserolvann og raffinering ved 

destillering (se del B, ordliste over 

behandlingsmetoder, post nr. 20) eller 

ionebytterprosess eller b) transesterifise-

ring av naturlige oljer/fettstoffer for 

framstilling av metylestere av fettsyrer og 

råglyserolvann, etterfulgt av konsentrering 

av glyserolvann for framstilling av 

råglyserin og raffinering ved destillering 

eller ionebytterprosess, 

— biodieselproduksjon (metyl- eller 

etylestere av fettsyrer), framstilt ved 

transesterifisering av oljer og fettstoffer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse uten 

nærmere angivelse, med etterfølgende 

raffinering av glyserinen. Glyserol-

innhold: minst 99 % av tørrstoff, 

Glyserol, dersom < 99 % i tørrstoff 

Natrium, dersom > 0,1 % 

Kalium, dersom > 0,1 % 

Nikkel, dersom > 20 ppm 
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  — forsåpning av oljer/fettstoffer av 

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, 

vanligvis med alkali/jordalkalier, for 

framstilling av såpe, etterfulgt av 

raffinering av råglyserol og destillering. 

Kan inneholde opptil 50 ppm nikkel fra 

hydrogenering. 

 

13.9.1 Metylsulfonylmetan Organisk svovelforbindelse ((CH3)2SO2) 

framstilt ved kjemisk syntese, som er identisk 

med den som forekommer naturlig i planter. 

Svovel 

13.10.1 Torv Produkt fra naturlig nedbryting av planter 

(hovedsakelig torvmose) i anaerobt og 

oligotroft miljø. 

Råtrevler 

13.10.2 Leonarditt Produkt som er et naturlig forekommende 

mineralkompleks av fenolhydrokarboner, også 

kalt humussurt salt, og som kommer fra 

nedbryting av organisk materiale i løpet av 

millioner av år. 

Råtrevler 

13.11.1 Propylenglykol [1,2-

propandiol] [propan-1, 

2-diol] 

Organisk forbindelse (diol eller dobbelt-

alkohol) med formelen C3H8O2. Viskøs væske 

med svakt søtlig smak, hygroskopisk og 

blandbar med vann, aceton og kloroform. Kan 

inneholde opptil 0,3 % dipropylenglykol. 

 

13.11.2 Monoestere av 

propylenglykol og 

fettsyrer(4) 

Monoestere av propylenglykol og fettsyrer, 

alene eller blandet med diestere. 

Propylenglykol 

Råfett 

13.12.1 Hyaluronsyre Glukosaminglukan (polysakkarid) med repe-

terende enhet bestående av et aminosukker (N-

acetyl-D-glukosamin) og D-glukuronsyre, som 

finnes i hud, leddvæske og i navlestrengen, 

framstilt f.eks. av animalsk vev eller ved 

mikrobiell gjæring. 

Natrium eller kalium, alt etter hva 

som er relevant. 

13.12.2 Kondroitinsulfat Produkt framstilt ved ekstrahering fra sener, 

bein og annet animalsk vev som inneholder 

brusk og mykt bindevev. 

Natrium 

13.12.3 Glukonsyre Glukonsyre (C6H12O7), en vannløselig 

organisk syre med pKa-verdi på 3,7 og klar til 

brun farge. I flytende form har den et minste-

innhold av glukonsyre på 50 %. Framstilt ved 

mikrobiell gjæring av glukosesirup eller som 

biprodukt fra framstilling av glukono-delta-

lakton av næringsmiddelkvalitet. 

Glukonsyre 

(1) Arten av frukt, grønnsak, plante, krydder og urt skal føyes til betegnelsen, alt etter hva som er relevant. 

(2) En angivelse av botanisk opprinnelse skal føyes til betegnelsen. 

(3) En angivelse av botanisk eller animalsk opprinnelse skal føyes til betegnelsen. 

(4) Betegnelsen skal endres eller utfylles, slik at det framgår hvilke fettsyrer som er brukt. 

(5) Betegnelsen skal endres eller utfylles, slik at det framgår hvilken organisk syre det dreier seg om. 

(6) Ordene «fra animalsk vev» eller «fra gjæring» skal føyes til betegnelsen, alt etter hva som er relevant.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1006 

av 15. juni 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 med hensyn til endring av 

produksjonsstammen til preparatet av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsfjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bruk av preparatet endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 10287), som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer», ble godkjent for ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsfjørfe, avvente 

smågriser og oppfôringssvin ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012(2). 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått å endre 

vilkårene for godkjenning av det aktuelle preparatet ved å anmode om en endring i produksjonsstammen fra Aspergillus 

oryzae (DSM 10287) til Aspergillus oryzae (DSM 26372). Søknaden var ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. 

Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten»). 

3) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 14. juli 2016 med at preparatet endo-1,4-beta-xylanase framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet(3). Myndighe-

ten konkluderte videre med at tilsetningsstoffet kan være effektivt som avlsteknisk tilsetningsstoff for oppôrings-

fjørfearter, avvente smågriser og oppfôringssvin. 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. 

4) Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 bør derfor endres. 

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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 16.6.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) EUT L 347 av 31.12.2012, s. 12. 

(3) EFSA Journal 2016, 14(8):4564. 

2018/EØS/57/23 
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Artikkel 2 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet og er framstilt og merket før 6. januar 2018 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 6. juli 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

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 15. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

 «VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1607i DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

26372) med en aktivitet på minst: 

Fast form: 1 000 FXU(1)/g 

Flytende form: 650 FXU/ml 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 26372) i et tilsetningsstoff 

i fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler 

fargestoff framstilt av dinit-

rosalisylsyre (DNSA) og xylo-

sylenheter som frigjøres når 

xylanase reagerer med arabi-

noxylan. 

Oppfôrings-

fjørfe 

Avvente 

smågriser 

Oppfôrings-

svin 

— 100 FXU 

200 FXU 

200 FXU 

— 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehandling. 

2. Anbefalt høyeste dose per kg fullfôr for 

— oppfôringsfjørfe: 200 FXU, 

— smågriser (avvente): 400 FXU, 

— oppfôringssvin: 400 FXU. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern og 

hudvern. 

4. Til bruk til avvente smågriser på opptil ca. 

35 kg. 

4. januar 

2023 
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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 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   For mengdebestemmelse av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 26372) i premikser og 

fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler 

det vannløselige fargestoffet som 

frigis når xylanase reagerer med 

fargemerket xylan fra havreagner. 

      

(1) 1 FXU er den mengden enzym som frigjør 7,8 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra arabinoxylan fra azo-hvete per minutt ved pH 6,0 og 50 °C. 

(2) 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) 2017/1490 

av 21. august 2017 

om godkjenning av mangankloridtetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat 

av aminosyrehydrat, mangankelat av proteinhydrolysater, mangankelat av glysinhydrat og 

dimangankloridtrihydroksid som tilsetningsstoffer 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. 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) Manganforbindelsene mangankloridtetrahydrat, manganoksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyrehy-

drat og mangankelat av glysinhydrat ble godkjent uten tidsbegrensning ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1334/2003(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006(4) i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Stoffene ble 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10  

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

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med artikkel 7, er det inngitt søknader 

om ny vurdering av mangankloridtetrahydrat, manganoksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyrehydrat 

og mangankelat av glysinhydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Dessuten ble det i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning inngitt en søknad for manganhydroksyklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige 

tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7  

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

23. oktober 2014(5), 23. oktober 2014(6), 19. mars 2015(7), 18. februar 2016(8) og 13. mai 2016(9) med at manganklorid-

tetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyrehydrat, mangankelat av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 22.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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. 1334/2003 av 25. juli 2003 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som 

tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 med hensyn til godkjenning av visse tilsetningsstoffer i gruppen forbindelser 

av mikronæringsstoffer (EUT L 86 av 24.3.2006, s. 4). 

(5) EFSA Journal 2013;11(8):3324. 

(6) EFSA Journal 2013;11(8):3325. 

(7) EFSA Journal 2013;11(10):3435. 

(8) EFSA Journal 2016;14(2):4395. 

(9) EFSA Journal 2016;14(5):4474. 

2018/EØS/57/24 
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proteinhydrolysater, mangankelat av glysinhydrat og dimangankloridtrihydroksid under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller forbrukeres helse eller på miljøet. Av vitenskapelige hensyn anbefalte 

Myndigheten å endre navnene manganoksid til mangan(II)oksid og manganhydroksyklorid til dimanganklorid-

trihydroksid for å unngå mulige misforståelser. Myndigheten anbefalte også å dele opp mangankelat av aminosyrer i 

følgende to grupper på bakgrunn av de kjemiske egenskapene: mangankelat av aminosyrehydrat og mangankelat av 

proteinhydrolysater. 

5) Myndigheten påpekte at håndtering av mangan(II)oksid er farlig for brukerne ved innånding. I mangel av 

tilfredsstillende data bør tilsetningsstoffet anses som potensielt irriterende for hud og øyne, og som hudsensibiliserende. 

Myndigheten bemerket også at håndtering av mangansulfatmonohydrat utgjør en risiko for brukerne ved innånding og 

er irriterende for øynene. Det ble også observert at håndtering av mangankelat av aminosyrehydrat utgjør en mulig 

risiko for brukernes luftveier og helse. I mangel av tilfredsstillende data om irritasjon av hud og øyne og 

hudsensibilisering bør sistnevnte tilsetningsstoff også anses som potensielt irriterende for hud og øyne og hud- og 

luftveissensibiliserende. Når det gjelder mangankelat av glysinhydrat, påpekte myndigheten at dette tilsetningsstoffet 

kan irritere huden og øynene. I mangel av spesifikke data kunne Myndigheten ikke treffe noen konklusjon om brukernes 

sikkerhet når de håndterer dimangankloridtrihydroksid. Egnede vernetiltak bør derfor treffes med hensyn til de berørte 

tilsetningsstoffene for å unngå at det oppstår sikkerhetsproblemer for brukerne. 

6) Myndigheten konkluderte videre med at mangankloridtetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatmonohydrat, man-

gankelat av aminosyrehydrat, mangankelat av proteinhydrolysater, mangankelat av glysinhydrat og dimanganklorid-

trihydroksid er effektive kilder til mangankelat. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking 

etter markedsføring. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av mangankloridtetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyrehydrat, 

mangankelat av proteinhydrolysater, mangankelat av glysinhydrat og dimangankloridtrihydroksid viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt, bortsett fra for drikkevann. Bruk av disse 

stoffene bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning, og deres bruk via drikkevann bør avslås. 

8) Ettersom ingen trygghetshensyn tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av mangankloridtetrahydrat, 

manganoksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyrehydrat og mangankelat av glysinhydrat godkjent ved 

forordning (EF) nr. 1334/2003 må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte 

parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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 

Godkjenning 

Stoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser 

av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Avslag 

Godkjenning av stoffene oppført i vedlegget som tilsetningsstoffer i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «forbindelser av mikronæringsstoffer», avslås for bruk i drikkevann. 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1. Stoffene mangankloridtetrahydrat, manganoksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyrehydrat og 

mangankelat av glysinhydrat godkjent ved forordning (EF) nr. 1334/2003 og forordning (EF) nr. 479/2006 samt premikser  

som inneholder disse stoffene, som er framstilt og merket før 11. mars 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før  

11. september 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 11. september 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 11. september 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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 21. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b501 — Manganklorid-

tetrahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mangankloridtetrahydrat i pulverform 

med minst 27 % mangan. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Mangankloridtetrahydrat 

Kjemisk formel: MnCl2 · 4H2O 

CAS-nummer: 13446-34-9 

Analysemetoder(1) 

Til påvisning av reaksjoner med klorid i 

tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2.3.1. 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100  

(i alt) 

Andre arter: 

150 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer 

som en premiks. 

2. Mangankloridtetrahydrat kan bringes i 

omsetning og brukes som tilsetnings-

stoff i form av et preparat. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene, 

særlig på grunn av innholdet av 

tungmetaller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene 

og tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009(2), vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

      

3b502 — Mangan(II)-

oksid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Manganoksid i pulverform med minst  

60 % mangan. 

Laveste innhold av MnO på 77,5 % og 

høyeste innhold av MnO2 på 2 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Manganoksid 

Kjemisk formel: MnO 

CAS-nummer: 1344-43-0 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100  

(i alt) 

Andre arter: 

150 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer 

som en premiks. 

2. Mangan(II)oksid kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et preparat. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

    3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene, 

særlig på grunn av innholdet av 

tungmetaller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene 

og tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

 



   

 

N
r. 5

7
/3

1
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
3

0
.8

.2
0

1
8
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

3b503 — Mangan-

sulfatmono-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mangansulfatmonohydrat i pulverform 

med et innhold av minst 95 % mangan-

sulfatmonohydrat og 31 % mangan. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Mangansulfatmonohydrat 

Kjemisk formel: MnSO4 · H2O 

CAS-nummer: 10034-96-5 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av mangan-

sulfatmonohydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med ammonium og 

ceriumnitrat (Ph. Eur Monograph 

1543). 

Til påvisning av sulfat i tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, monografi 

2.3.1. 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100  

(i alt) 

Andre arter: 

150 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer 

som en premiks. 

2. Mangansulfatmonohydrat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et preparat. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene, 

særlig på grunn av innholdet av 

tungmetaller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene 

og tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

      

3b504 — Mangankelat av 

aminosyrehy-

drat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Manganaminosyrekompleks der mangan 

og aminosyrer fra soyaprotein er kelatert 

via koordinerte kovalente bindinger i 

pulverform med et innhold på minst 8 % 

mangan. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Mn(x)1–3 · nH2O, 

x = anion av enhver aminosyre fra 

syrehydrolyserte soyaprotein. 

Høyst 10 % av de molekylene som 

overstiger 1 500 Da. 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100  

(i alt) 

Andre arter: 

150 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer 

som en premiks. 

2. Mangankelat av aminosyrehydrat kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et preparat. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av aminosyre-

innhold i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med nin-

hydrin-postkolonnederivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-UV), 

forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg III, F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

    3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene, 

særlig på grunn av innholdet av 

tungmetaller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene 

og tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

3b505 — Mangankelat av 

proteinhydroly-

sat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mangankelat av proteinhydrolysat som 

pulver med et innhold på minst 10 % 

mangan. 

Minst 50 % kelatert mangan. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Mn(x)1–3 · nH2O, 

x = anion av proteionhydrolysat som 

inneholder enhver aminosyre fra 

hydrolyserte soyaproteiner. 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av protein-

hydrolysatinnhold i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med nin-

hydrin-postkolonnederivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-UV), 

forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg III, F). 

Til mengdebestemmelse av innholdet av 

kelatert mangan i tilsetningsstoffet: 

— infrarød spektroskopi med fourier-

transformasjon (FTIR) fulgt av 

flervariate regresjonsmetoder. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

(EN ISO 6869), eller 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100 (i alt) 

Andre arter: 150 

(i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

2. Mangankelat av proteinhydrolysat 

kan bringes i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tungmetaller, 

inkludert nikkel. Dersom risikoene 

ikke kan reduseres til et akseptabelt 

nivå gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   — atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

      

3b506 — Mangankelat av 

glysinhydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mangankelat av glysinhydrat, som pulver 

med et manganinnhold på minst 15 %. 

Vanninnhold: høyst 10 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Mn(x)1-3 · nH2O, 

x = anion av glysin. 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100 (i 

alt) 

Andre arter: 

150 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer 

som en premiks. 

2. Mangankelat av glysinhydrat kan 

bringes i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et preparat. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivatisering 

og fotometrisk påvisning (IEC-UV), 

forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg III, F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

    3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene, 

særlig på grunn av innholdet av 

tungmetaller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene 

og tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

3b507 — Diman-

ganklorid-

trihydroksid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Granulat med minst 44 % mangan og 

høyst 7 % manganoksid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dimangankloridtrihydroksid 

Kjemisk formel: Mn2(OH)3Cl 

CAS-nummer: 39438-40-9 

Analysemetoder(1) 

Til identifisering av krystallografisk 

karakterisering av tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon. 

Til mengdebestemmelse av klorin i 

tilsetningsstoffet: 

— titrering –– forordning (EF) 

nr. 152/2009. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i tilsetningsstoffet og premikser: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter trykk-

oppslutning, ICP-AES (CEN/TS 

15621). 

Alle 

dyrearter 

— — Fisk: 100 (i 

alt) 

Andre arter: 

150 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer 

som en premiks. 

2. Dimangankloridtrihydroksid kan bringes 

i omsetning og brukes som tilsetnings-

stoff i form av et preparat. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene, 

særlig på grunn av innholdet av 

tungmetaller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse rutinene 

og tiltakene, skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

11. september 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 Innhold av grunnstoffet (Mn) 

i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

mangan i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(forordning (EF) nr. 152/2009, 

vedlegg IV–C, eller 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning, ICP-AES 

(CEN/TS 15621). 

      

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1492 

av 21. august 2017 

om godkjenning av kolekalsiferol 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. 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) Kolekalsiferol ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. Dette tilsetningsstoffet ble deretter innført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende 

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

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt tre søknader 

om ny vurdering av kolekalsiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte 

forordning, om bruk i drikkevann. Søkerne anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

13. november 2012(3), 20. juni 2013(4), 30. januar 2014(5) og 25. januar 2017(6) med at kolekalsiferol under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

konkluderte videre med at kolekalsiferol er en effektiv kilde til vitamin D3. 

5) Myndigheten konkluderte i sine uttalelser med at det for noen sammensetninger av vitamin D3 er en mulighet for at 

arbeidstakere kan bli eksponert for høye nivåer av vitamin D3 ved innånding. Vitamin D3 er svært giftig ved innånding, 

og eksponering for støv er skadelig. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

oppfylt, bortsett fra for drikkevann. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i fôrvarer i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. Det bør fastsettes grenser for høyeste tillatte innhold av kolekalsiferol. Kolekalsiferol bør ikke administreres 

direkte gjennom drikkevann ettersom en ekstra administrasjonsvei vil øke risikoen for forbrukerne og dyr. 

Godkjenningen av kolekalsiferol som ernæringsmessig tilsetningsstoff i funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og 

kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», bør derfor avslås for bruk i vann. Dette forbudet får ikke 

anvendelse på stoffet når det brukes i fôrblandinger som deretter administreres via vann. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av kolekalsiferol må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 22.8.2017, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(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 2012;10(12):2968. 

(4) EFSA Journal 2013;11(7):3289. 

(5) EFSA Journal 2014;12(2):3568. 

(6) EFSA Journal 2017;15(3):4713. 

2018/EØS/57/25 
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8) 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 

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

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene 

fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Avslag 

Godkjenningen av kolekalsiferol i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning» avslås for bruk i drikkevann. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 11. mars 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2017, 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  

11. september 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

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

11. september 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 11. september 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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 21. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Til-

setnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnum-

mer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 

IU eller mg kolekalsiferol(1) 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning 

3a671 — «Kolekalsiferol» 

eller «Vitamin D3» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kolekalsiferol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kolekalsiferol 

C27H44O 

CAS-nummer: 67-97-0 

Kolekalsiferol i fast form og i harpiks-

form, framstilt ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: 

Minst 80 % (kolekalsiferol og preko-

lekalsiferol) og høyst 7 % tachysterol. 

Analysemetode(2) 

— Til bestemmelse av Vitamin D3 i 

tilsetningsstoffet: høytrykksvæske-

kromatografi kombinert med UV-

påvisning (HPLC-UV, 254 nm) – 

metode 01/2008:0574,0575,0598 i 

Den europeiske farmakopé. 

Svin   2 000 IU 

0,05 mg 

1. Vitamin D3 kan bringes i omsetning 

og brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

3. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene angis 

vilkårene for lagring og stabilitet. 

4. Høyeste innhold av kombinasjonen 

av 25-hydroksykolekalsiferol og 

kolekalsiferol per kg fullfôr: 

— ≤ 0,125 mg(1) (tilsvarer 5 000 

IU vitamin D3) for oppfô-

ringskyllinger og oppfô-

ringskalkuner, 

— ≤ 0,080 mg for annet fjørfe, 

— ≤ 0,050 mg for svin. 

5. Samtidig bruk med vitamin D2 er 

ikke tillatt. 

11. 

september 

2027 

Melkeerstatninger 

for smågriser 

  10 000 IU 

0,25 mg 

Storfe   4 000 IU 

0,1 mg 

Melkeerstatninger 

for kalver 

  10 000 IU 

0,25 mg 

Sau   4 000 IU 

0,1 mg 

Oppfô-

ringskyllinger 

  5 000 IU 

0,125 mg 

Kalkuner   5 000 IU 

0,125 mg 

Annet fjørfe   3 200 IU 

0,080 mg 

Dyr av hestefami-

lien 

  4 000 IU 0,1 

mg 

Fiskearter   3 000 IU 

0,075 mg 

Andre arter   2 000 IU 

0,05 mg 
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Til-

setnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnum-

mer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 

IU eller mg kolekalsiferol(1) 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   — Til bestemmelse av vitamin D3 i 

premikser: høytrykksvæskekroma-

tografi kombinert med UV-

påvisning ved 265 nm (HPLC-UV)-

VDLUFA 1997, Methodenbuch, 

Method 13.8.1. 

— Til bestemmelse av vitamin D3 i 

fôrvarer: 

— høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med UV-påvisning 

ved 265 nm (HPLC-UV)-

VDLUFA 1997, Methodenbuch, 

Method 13.8.1, eller 

— høytrykksvæskekromatografi 

med omvendt fase kombinert 

med UV-påvisning ved 265 nm 

(HPLC-UV), EN 12821. 

— Til bestemmelse av vitamin D3 i 

vann: høytrykksvæskekromatografi 

med omvendt fase kombinert med 

UV-påvisning ved 265 nm (HPLC-

UV), EN 12821. 

    6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

de svært skadelige virkningene av 

vitamin D3 ved innånding. Dersom 

risikoene forbundet med de svært 

skadelige virkningene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

 

(1) 40 IE kolekalsiferol= 0,001 mg kolekalsiferol. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1197 

av 3. juli 2017 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i 

henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til 

feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 

[meddelt under nummer K(2017) 4442](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13a, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 13a, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø(3), særlig artikkel 19, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(4), særlig artikkel 33, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(5), særlig 

artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU(6) fastsettes gjennomføringen, til 31. desember 2017, av et 

tidsbegrenset forsøk som alle medlemsstater kan delta i, og som gjør det mulig å velge mellom offentlige 

feltinspeksjoner og feltinspeksjoner under offentlig tilsyn for basisfrø og foredlet frø fra generasjoner før basisfrø i 

henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF. 

2) Vurderingen av om muligheten til å velge mellom offentlige feltinspeksjoner og feltinspeksjoner under offentlig tilsyn 

kan være et bedre alternativ til kravet om offentlige feltinspeksjoner når det gjelder basisfrø og foredlet frø fra 

generasjonene før basisfrø er ennå ikke avsluttet, ettersom det må samles inn flere data for å kunne avslutte forsøket, 

særlig når det gjelder det minste omfanget av forsøk med offentlig tilsyn. Varigheten av det tidsbegrensede forsøket må 

derfor forlenges. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 7 i gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU erstattes «31. desember 2017» med «31. desember 2019». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 5.7.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. 

(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 

66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og 

foredlet frø fra generasjonene før basisfrø (EUT L 166 av 27.6.2012, s. 90). 

2018/EØS/57/26 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/978 

av 9. juni 2017 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for fluopyram, heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer, 

heksaklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, unntatt gamma-isomer, lindan (heksaklorsykloheksan (HCH), 

gamma-isomer), nikotin og profenofos i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av fluopyram og nikotin er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av profenofos, heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-

isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, unntatt gamma-isomer og lindan (heksaklorsykloheksan 

(HCH), gamma-isomer) er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte forordning. 

2) For fluopyram ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 270/2012(2) fastsatt midlertidige grenseverdier fram til  

31. desember 2013 for flere produkter, i påvente av at det skulle framlegges ytterligere restmengdedata. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1004/2013(3) forlenget gyldigheten til disse grenseverdiene til 19. oktober 2015, i 

påvente av evalueringen av disse dataene. På grunnlag av en grunngitt uttalelse(4) fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») bør den relevante bestemmelsesgrensen reduseres til de 

midlertidige grenseverdiene for søtvierfamilien, andre fruktbærende grønnsaker, kardon, stilkselleri, søtfennikel /  

florentinsk fennikel, andre stengelgrønnsaker, bomullsfrø, andre oljeholdige frø, vanlig hirse/prosomillet, andre 

kornslag, urtete fra andre deler av planten, frøkrydder, karve og andre sukkerplanter det ikke ble framlagt data for samt 

sukkermais, der restanalyseforsøk i primærvekster og rotasjonsvekster viser at restmengdene er lavere enn 

bestemmelsesgrensen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 14.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 270/2012 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, biksafen, cyprokonazol, fluopyram, 

imazapik, malation, propikonazol og spinosad i eller på visse produkter (EUT L 89 av 27.3.2012, s. 5). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1004/2013 av 15. oktober 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 8-hydroksykinolin, cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, nikotin, 

pendimetalin, pentiopyrad og trifloksystrobin i eller på visse produkter (EUT L 279 av 19.10.2013, s. 10). 

(4) Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. EFSA 

Journal 2016;14(6):4520. 

2018/EØS/57/27 
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3) Når det gjelder heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer, heksaklorsyklo-

heksan (HCH), summen av isomerer, unntatt gamma-isomer samt lindan (heksaklorsykloheksan (HCH), gamma-

isomer), framla Myndigheten overvåkingsdata for Kommisjonen som viser at det ikke lenger forekommer restmengder 

på nivåer over den relevante grenseverdien eller bestemmelsesgrensen, og at lavere bestemmelsesgrenser er oppnåelige 

ved hjelp av analysemetoder som nylig har blitt tilgjengelige, og som også gjør det mulig å skille mellom de ulike 

isomerene av heksaklorsykloheksan (HCH). Noen av de gjeldende grenseverdiene og bestemmelsesgrensene for 

heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer og lindan (heksaklorsykloheksan 

(HCH), gamma-isomer) bør derfor endres, og grenseverdiene for heksaklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, 

unntatt gamma-isomer, bør utgå. 

4) Når det gjelder nikotin, ble det ved forordning (EU) nr. 401/2015(1) fastsatt midlertidige grenseverdier for nyper, urter 

og spiselige blomster, viltvoksende sopp, te, urtete og krydder fram til 19. oktober 2016, i påvente av framlegging og 

vurdering av nye data og opplysninger om naturlig forekomst eller dannelse av nikotin i de aktuelle produktene. Det 

foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som viser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle produktene, og som 

klargjør hvordan det dannes. Myndigheten og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak framla nye overvåkingsdata 

som viser at restmengder av dette stoffet fortsatt forekommer i de aktuelle produktene. Nivået av nikotin i disse 

produktene bør derfor fortsatt overvåkes, og grenseverdiene bør forlenges fram til fem år etter kunngjøringen av denne 

forordning. 

5) Når det gjelder profenofos, ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1096/2014(2) fastsatt midlertidige grenseverdier 

for friske urter og urtete i påvente av framlegging av overvåkingsdata om forekomsten av dette stoffet i de berørte 

produktene. Myndigheten og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak framla nye overvåkingsdata som viser at 

restmengder av dette stoffet fortsatt forekommer i de aktuelle produktene. Nivået av profenofos i disse produktene bør 

derfor fortsatt overvåkes, og grenseverdiene bør forlenges fram til fem år etter kunngjøringen av denne forordning. 

6) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

9) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

10) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/401 av 25. februar 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, kromafenozid, cyazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, 

fluazinam, formetanat, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinat og tebukonazol i eller på visse produkter (EUT  

L 71 av 14.3.2015, s. 114). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1096/2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til grenseverdier for rester av karbaryl, procymidon og profenofos i eller på visse produkter (EUT L 300 av 18.10.2014, s. 5). 
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Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene fluopyram, heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-

isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, unntatt gamma-isomer, lindan (heksaklorsykloheksan (HCH), 

gamma-isomer), nikotin og profenofos i og på alle produkter, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før 

den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 4. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 4. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnen for profenofos skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

P
ro

fe
n
o

fo
s 

(F
) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel (**) 

0130050 Japansk mispel (**) 

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper (**) 

0154060 Morbær (svart og hvit) (**) 

0154070 Azarolhagtorn (**) 

0154080 Hyllebær (**) 

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall 0,01(*) 

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt (**) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon (**) 

0161070 Jambolan (**) 

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter (**) 

0162050 Stjerneepler (**) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki (**) 

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,01(*) 

0163020 Bananer 0,01(*) 

0163030 Mango 0,2 

0163040 Papaya 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0163050 Granatepler 0,01(*) 

0163060 Cherimoya (**) 

0163070 Guava (**) 

0163080 Ananas 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter (**) 

0163100 Durian (**) 

0163110 Surannona/guanabana (**) 

0163990 Andre 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot (**) 

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,02(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater 10 

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*) (+) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*) 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 



Nr. 57/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

(1) (2) (3) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse (**) 

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep (**) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk (**) 

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter (**) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,05(+) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie (**) 

0256060 Rosmarin (**) 

0256070 Timian (**) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster (**) 

0256090 Laurbærblad (**) 

0256100 Estragon (**) 

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd (**) 

0270090 Palmehjerter (**) 

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer (**) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø 0,02(*) 

0401040 Sesamfrø 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,02(*) 

0401060 Rapsfrø 0,02(*) 

0401070 Soyabønner 0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø 3 

0401100 Gresskarfrø 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø (**) 

0401120 Agurkurtfrø (**) 

0401130 Oljedodrefrø (**) 

0401140 Hampefrø 0,02(*) 

0401150 Ricinus (**) 

0401990 Andre 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø (**) 

0402030 Oljepalmefrukter (**) 

0402040 Kapok (**) 

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner (**) 

0630000 Urtete fra (**) 

0631000 a) blomster (**) 

0631010 Kamille (**) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle (**) 

0631030 Rose (**) 

0631040 Jasmin (**) 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/337 

 

(1) (2) (3) 

0631050 Lind (**) 

0631990 Andre (**) 

0632000 b) blader og urter (**) 

0632010 Jordbær (**) 

0632020 Rooibos (**) 

0632030 Maté (**) 

0632990 Andre (**) 

0633000 c) røtter (**) 

0633010 Vendelrot (**) 

0633020 Ginseng (**) 

0633990 Andre (**) 

0639000 d) andre deler av planten (**) 

0640000 Kakaobønner (**) 

0650000 Johannesbrød (**) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER (**) 

0810000 Frøkrydder (**) 

0810010 Anis/anisfrø (**) 

0810020 Svartkarve (**) 

0810030 Selleri (**) 

0810040 Koriander (**) 

0810050 Spisskummen (**) 

0810060 Dill (**) 

0810070 Fennikel (**) 

0810080 Bukkehornkløver (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) 

0810990 Andre (**) 

0820000 Fruktkrydder (**) 

0820010 Allehånde (**) 

0820020 Sichuanpepper (**) 

0820030 Karve (**) 

0820040 Kardemomme (**) 

0820050 Einebær (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (**) 

0820070 Vanilje (**) 

0820080 Tamarind (**) 

0820990 Andre (**) 

0830000 Barkkrydder (**) 

0830010 Kanel (**) 

0830990 Andre (**) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler (**) 

0840010 Lakris (**) 

0840020 Ingefær (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) 
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(1) (2) (3) 

0840040 Pepperrot (**) 

0840990 Andre (**) 

0850000 Krydder i form av knopper (**) 

0850010 Kryddernellik (**) 

0850020 Kapers (**) 

0850990 Andre (**) 

0860000 Krydder i form av støvveier (**) 

0860010 Safran (**) 

0860990 Andre (**) 

0870000 Krydder i form av frøkapper (**) 

0870010 Muskatblomme (**) 

0870990 Andre (**) 

0900000 SUKKERPLANTER (**) 

0900010 Sukkerbeterøtter (**) 

0900020 Sukkerrør (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) 

0900990 Andre (**) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,05 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  
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1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien (**) 

1015010 Muskler (**) 

1015020 Fettvev (**) 

1015030 Lever (**) 

1015040 Nyrer (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) (**) 

1015990 Andre (**) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr (**) 

1017010 Muskler (**) 

1017020 Fettvev (**) 

1017030 Lever (**) 

1017040 Nyrer (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) (**) 

1017990 Andre (**) 

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,02(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And (**) 

1030030 Gås (**) 

1030040 Vaktel (**) 

1030990 Andre (**) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (**) 

1050000 Amfibier og krypdyr (**) 

1060000 Virvelløse landdyr (**) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr (**) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 
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Profenofos (F) 

(+) Følgende grenseverdi gjelder for chilipepper: 3 mg/kg. 

0231020 Grønnsakpaprika 

(+) Overvåkingsdata fra 2012–2015 viser at det forekommer rester av profenofos i urter. Det er nødvendig med ytterligere overvåkingsdata 

for å sammenligne utviklingen i forekomsten av profenofos i urter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene dersom disse framlegges innen 18. oktober 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256990 Andre» 
 

 

b) Kolonnene for heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer, lindan 

(heksaklorsykloheksan (HCH), gamma-isomer) og heksaklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, unntatt gamma-

isomer, utgår. 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal kolonnene for fluopyram og nikotin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

F
lu

o
p
y

ra
m

 

(R
) 

N
ik

o
ti

n
 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter   

0120010 Mandler 0,05  

0120020 Paranøtter 0,05  

0120030 Kasjunøtter 0,05  

0120040 Kastanjer 0,05  

0120050 Kokosnøtter 0,04  

0120060 Hasselnøtter 0,05  

0120070 Macadamianøtter 0,05  

0120080 Pekannøtter 0,05  

0120090 Pinjekjerner 0,05  

0120100 Pistasienøtter 0,05  
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0120110 Valnøtter 0,05  

0120990 Andre 0,05  

0130000 Kjernefrukter   

0130010 Epler 0,6  

0130020 Pærer 0,5  

0130030 Kveder 0,5  

0130040 Mispel 0,5  

0130050 Japansk mispel 0,5  

0130990 Andre 0,5  

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser 1,5  

0140020 Kirsebær (søte) 1,5  

0140030 Ferskener 1,5  

0140040 Plommer 0,5  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 1,5  

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 2  

0153000 c) bær fra halvbusker 3  

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær 3  

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper  0,3(+) 

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre   

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)  

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   
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0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer 0,01(*)  

0163020 Bananer 0,8  

0163030 Mango 0,01(*)  

0163040 Papaya 0,01(*)  

0163050 Granatepler 0,01(*)  

0163060 Cherimoya 0,01(*)  

0163070 Guava 0,01(*)  

0163080 Ananas 0,01(*)  

0163090 Brødfrukter 0,01(*)  

0163100 Durian 0,01(*)  

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)  

0163990 Andre 0,01(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster   

0211000 a) poteter 0,1  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,1  

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter 0,3  

0213020 Gulrøtter 0,4  

0213030 Knollselleri 0,3  

0213040 Pepperrot 0,3  

0213050 Jordskokk 0,3  

0213060 Pastinakk 0,3  

0213070 Rotpersille 0,3  

0213080 Reddiker 0,3  

0213090 Havrerot 0,3  

0213100 Kålrot 0,3  

0213110 Neper 0,3  

0213990 Andre 0,3  
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0220000 Løk   

0220010 Hvitløk 0,1  

0220020 Kepaløk 0,1  

0220030 Sjalottløk 0,1  

0220040 Pipeløk/vårløk 2  

0220990 Andre 0,1  

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 0,9  

0231020 Grønnsakpaprika 2  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,9  

0231040 Okra 0,01(*)  

0231990 Andre 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4  

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli 0,3  

0241020 Blomkål 0,2  

0241990 Andre 0,2  

0242000 b) hodekål 0,3  

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,7  

0243020 Grønnkål 0,1  

0243990 Andre 0,1  

0244000 d) knutekål 0,1  
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat 15  

0251020 Salat 15  

0251030 Bredbladet endiv 1,5  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 15  

0251050 Vårkarse 15  

0251060 Salatsennep/rucola 15  

0251070 Sareptasennep 15  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 15  

0251990 Andre 15  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,2  

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*)  

0254000 d) brønnkarse 0,1  

0255000 e) sikori/julesalat 0,3  

0256000 f) urter og spiselige blomster 8 0,4(+) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter   

0260010 Bønner (med belg) 1  

0260020 Bønner (uten belg) 0,2  

0260030 Erter (med belg) 1,5  

0260040 Erter (uten belg) 0,2  

0260050 Linser 0,2  

0260990 Andre 0,9  

0270000 Stengelgrønnsaker   

0270010 Asparges 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,01(*)  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,5  
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0270060 Purre 0,7  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp  0,04(+) 

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  

0300000 BELGFRUKTER 0,4  

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,3  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,03  

0401030 Valmuefrø 0,3  

0401040 Sesamfrø 0,3  

0401050 Solsikkefrø 0,3  

0401060 Rapsfrø 1  

0401070 Soyabønner 0,2  

0401080 Sennepsfrø 0,3  

0401090 Bomullsfrø 0,02(*)  

0401100 Gresskarfrø 0,3  

0401110 Saflorfrø 0,3  

0401120 Agurkurtfrø 0,3  

0401130 Oljedodrefrø 0,3  

0401140 Hampefrø 0,3  

0401150 Ricinus 0,3  

0401990 Andre 0,02(*)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN   

0500010 Bygg 0,2  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,2  
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0500030 Mais 0,02  

0500040 Hirse 0,01(*)  

0500050 Havre 0,2  

0500060 Ris 0,01(*)  

0500070 Rug 0,8  

0500080 Sorghum 1,5  

0500090 Hvete 0,8  

0500990 Andre 0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD   

0610000 Te 0,05(*) 0,6(+) 

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  

0630000 Urtete fra  0,5(+) 

0631000 a) blomster 0,1  

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter 0,1  

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter 2,5  

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*)  

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  

0700000 HUMLE 3  

0800000 KRYDDER  (+) 

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,3 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   
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0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,3 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 4 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  4 

0840010 Lakris 0,3  

0840020 Ingefær 0,3  

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,3  

0840040 Pepperrot (+)  

0840990 Andre 0,3  

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 4 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 4 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 4 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER   

0900010 Sukkerbeterøtter 0,1  

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,1  

0900990 Andre 0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,8  

1011020 Fettvev 0,5  



Nr. 57/348 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

(1) (2) (3) (4) 

1011030 Lever 5  

1011040 Nyrer 0,8  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7  

1011990 Andre 0,02(*)  

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,8  

1012020 Fettvev 0,5  

1012030 Lever 5  

1012040 Nyrer 0,8  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7  

1012990 Andre 0,02(*)  

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,8  

1013020 Fettvev 0,5  

1013030 Lever 5  

1013040 Nyrer 0,8  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7  

1013990 Andre 0,02(*)  

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,8  

1014020 Fettvev 0,5  

1014030 Lever 5  

1014040 Nyrer 0,8  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7  

1014990 Andre 0,02(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,8  

1015020 Fettvev 0,5  

1015030 Lever 0,7  

1015040 Nyrer 0,7  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7  

1015990 Andre 0,02(*)  

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler 0,5  

1016020 Fettvev 0,2  

1016030 Lever 2  

1016040 Nyrer 2  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 2  

1016990 Andre 0,02(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,8  

1017020 Fettvev 0,5  

1017030 Lever 0,7  
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1017040 Nyrer 0,7  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7  

1017990 Andre 0,02(*)  

1020000 Melk 0,6  

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 1  

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*)  
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

Fluopyram (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluopyram – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Nikotin 

(+) Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som viser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klargjør 

hvordan det dannes. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 

19. oktober 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154050 Nyper 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 
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0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre 

(+) Følgende grenseverdier gjelder for tørket viltvoksende sopp: 2,3 mg/kg for steinsopp, 1,2 mg/kg for annen tørket viltvoksende sopp enn 

steinsopp. Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som viser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som 

klargjør hvordan det dannes. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse 

framlegges innen 19. oktober 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0280020 Viltvoksende sopp 

(+) Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som viser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klargjør 

hvordan det dannes. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 

19. oktober 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

0630000 Urtete fra 

0631000 (a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 (b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0633000 (c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0633990 Andre 

0639000 (d) andre deler av planten 

0800000 KRYDDER 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 
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0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0830000 Barkkrydder 

0830010 Kanel 

0830990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

0840040 Pepperrot 

0840990 Andre 

0850000 Krydder i form av knopper 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0850990 Andre 

0860000 Krydder i form av støvveier 

0860010 Safran 

0860990 Andre 

0870000 Krydder i form av frøkapper 

0870010 Muskatblomme 

0870990 Andre» 
 

 

b) I del B gjøres følgende endringer: 

i) Kolonnene for heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer, lindan 

(heksaklorsykloheksan (HCH), gamma-isomer) og heksaklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, unntatt 

gamma-isomer, utgår.  
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ii) Kolonnen for profenofos skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

P
ro

fe
n
o

fo
s 

(F
) 

(1) (2) (3) 

0130040 Mispel 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 

0154050 Nyper 0,01(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*) 

0154080 Hyllebær 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*) 

0161070 Jambolan 0,01(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,01(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 

0212040 Arrowrot 0,01(*) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

0252020 Portulakk 0,01(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0256050 Salvie 0,05(+) 

0256060 Rosmarin 0,05(+) 

0256070 Timian 0,05(+) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 0,05(+) 

0256090 Laurbærblad 0,05(+) 

0256100 Estragon 0,05(+) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,02(*) 

0401150 Ricinus 0,02(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,02(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,02(*) 

0402040 Kapok 0,02(*) 
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0620000 Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille 0,05(*) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,05(*) 

0631030 Rose 0,1(+) 

0631040 Jasmin 0,05(*) 

0631050 Lind 0,05(*) 

0631990 Andre 0,05(*) 

0632000 b) blader og urter 0,05(*) 

0632010 Jordbær 0,05(*) 

0632020 Rooibos 0,05(*) 

0632030 Maté 0,05(*) 

0632990 Andre 0,05(*) 

0633000 c) røtter 0,05(*) 

0633010 Vendelrot 0,05(*) 

0633020 Ginseng 0,05(*) 

0633990 Andre 0,05(*) 

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*) 

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,05(*) 

0810030 Selleri 0,05(*) 

0810040 Koriander 0,05(*) 

0810050 Spisskummen 0,05(*) 

0810060 Dill 0,05(*) 

0810070 Fennikel 0,05(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,05(*) 

0810990 Andre 0,05(*) 

0820000 Fruktkrydder 0,07(*) 

0820010 Allehånde 0,07(*) 

0820020 Sichuanpepper 0,07(*) 

0820030 Karve 0,07(*) 

0820040 Kardemomme 0,07(*) 

0820050 Einebær 0,07(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 0,07(*) 

0820070 Vanilje 0,07(*) 

0820080 Tamarind 0,07(*) 

0820990 Andre 0,07(*) 
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0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel 0,05(*) 

0830990 Andre 0,05(*) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,05(*) 

0850020 Kapers 0,05(*) 

0850990 Andre 0,05(*) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran 0,05(*) 

0860990 Andre 0,05(*) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 0,05(*) 

0870990 Andre 0,05(*) 

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien 0,05 

1015010 Muskler 0,05 

1015020 Fettvev 0,05 

1015030 Lever 0,05 

1015040 Nyrer 0,05 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1015990 Andre 0,05 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,05 

1017010 Muskler 0,05 

1017020 Fettvev 0,05 

1017030 Lever 0,05 

1017040 Nyrer 0,05 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 

1017990 Andre 0,05 

1030020 And 0,02(*) 

1030030 Gås 0,02(*) 

1030040 Vaktel 0,02(*) 

1030990 Andre 0,02(*) 
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1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Profenofos (F) 

(+) Overvåkingsdata fra 2012–2015 viser at det forekommer rester av profenofos i urter. Det er nødvendig med ytterligere overvåkingsdata 

for å sammenligne utviklingen i forekomsten av profenofos i urter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene dersom disse framlegges innen 18. oktober 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

(+) Overvåkingsdata fra 2012–2015 viser at det forekommer rester av profenofos i kronblader av rose. Det er nødvendig med ytterligere 

overvåkingsdata for å sammenligne utviklingen i forekomsten av profenofos i kronblader av rose. Når grenseverdien vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 18. oktober 2021, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0631030 Rose 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

3) I vedlegg V skal nye kolonner for heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer og 

lindan (heksaklorsykloheksan (HCH), gamma-isomer) tilføyes. 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 

H
ek

sa
k
lo

rs
y

k
lo

h
ek

sa
n
 (

H
C

H
),

 

al
fa

-i
so

m
er

 (
F

) 

H
ek

sa
k
lo

rs
y

k
lo

h
ek

sa
n
 (

H
C

H
),

 

b
et

a-
is

o
m

er
 (

F
) 

L
in

d
an

 (
g

am
m

a-
is

o
m

er
 a

v
 

h
ek

sa
k

lo
rs

y
k
lo

h
ek

sa
n
 (

H
C

H
))

 

(F
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter    

0110010 Grapefrukt    
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0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter    

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter    

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter    

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søte)    

0140030 Ferskener    

0140040 Plommer    

0140990 Andre    

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer    

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær    

0153000 c) bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    
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0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre    

0160000 Forskjellige frukter med    

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0210000 Rot- og knollvekster    

0211000 a) poteter    

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    
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0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot    

0213050 Jordskokk    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

0213080 Reddiker    

0213090 Havrerot    

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre    

0220000 Løk    

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk    

0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk/vårløk    

0220990 Andre    

0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater    

0231020 Grønnsakpaprika    

0231030 Auberginer/eggplanter    

0231040 Okra    

0231990 Andre    

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall    

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais    

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker    

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)    

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    
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0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter    

0251010 Vårsalat    

0251020 Salat    

0251030 Bredbladet endiv    

0251040 Karse og andre spirer og skudd    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep/rucola    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)    

0251990 Andre    

0252000 b) spinat og lignende blader    

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter    

0254000 d) brønnkarse    

0255000 e) sikori/julesalat    

0256000 f) urter og spiselige blomster    

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre    
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0260000 Belgfrukter    

0260010 Bønner (med belg)    

0260020 Bønner (uten belg)    

0260030 Erter (med belg)    

0260040 Erter (uten belg)    

0260050 Linser    

0260990 Andre    

0270000 Stengelgrønnsaker    

0270010 Asparges    

0270020 Kardon    

0270030 Stilkselleri    

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel    

0270050 Artisjokker    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    

0280000 Sopp, mose og lav    

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer    

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø    

0401020 Peanøtter/jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    

0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø    

0401110 Saflorfrø    

0401120 Agurkurtfrø    

0401130 Oljedodrefrø    

0401140 Hampefrø    



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/361 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0401150 Ricinus    

0401990 Andre    

0402000 Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    

0500030 Mais    

0500040 Hirse    

0500050 Havre    

0500060 Ris    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete    

0500990 Andre    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner    

0650000 Johannesbrød    

0700000 HUMLE 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 
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0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    
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0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1010000 Vev fra    

1011000 a) svin    

1011010 Muskler    

1011020 Fettvev    

1011030 Lever    

1011040 Nyrer    

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1011990 Andre    

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler    

1012020 Fettvev    

1012030 Lever    

1012040 Nyrer    

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1012990 Andre    

1013000 c) sau    

1013010 Muskler    

1013020 Fettvev    

1013030 Lever    

1013040 Nyrer    

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1013990 Andre    

1014000 d) geit    

1014010 Muskler    

1014020 Fettvev    

1014030 Lever    

1014040 Nyrer    

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1014990 Andre    

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler    

1015020 Fettvev    

1015030 Lever    

1015040 Nyrer    

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1015990 Andre    

1016000 f) fjørfe    

1016010 Muskler    

1016020 Fettvev    

1016030 Lever    
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1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler    

1017020 Fettvev    

1017030 Lever    

1017040 Nyrer    

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1017990 Andre    

1020000 Melk    

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg    

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter    

1050000 Amfibier og krypdyr    

1060000 Virvelløse landdyr    

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr    

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer (F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer (F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Lindan (gamma-isomer av heksaklorsykloheksan (HCH)) (F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/983 

av 9. juni 2017 

om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av tricyklazol i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 17, artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av tricyklazol er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Alle 

grenseverdiene unntatt den som gjelder for ris, er fastsatt til bestemmelsesgrensen (LOD). 

2) Ved kommisjonsvedtak 2008/770/EF ble det fastsatt at tricyklazol ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF(2). Etter en ny søknad i samsvar med artikkel 7 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009(3) ble dette aktive stoffet ikke godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1826(4). Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet tricyklazol, er blitt 

tilbakekalt. Grenseverdien for ris bør derfor utgå for dette stoffet i vedlegg III i samsvar med artikkel 17 i forordning 

(EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

3) På bakgrunn av avslaget på godkjenning av det aktive stoffet tricyklazol bør grenseverdiene for dette stoffet fastsettes til 

bestemmelsesgrensen i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005. For de aktive stoffene for hvilke alle 

grenseverdier bør reduseres til gjeldende bestemmelsesgrense, bør standardverdier oppføres i vedlegg V i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier konkluderte med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette lavere 

bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

5) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

6) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

7) Med tanke på den lange holdbarhetstiden til ris bør denne forordning fastsette en overgangsordning for ris dyrket i 2016 

eller tidligere for å tillate normal markedsføring, bearbeiding og forbruk av ris. Tatt i betraktning usikkerheter knyttet til 

visse egenskaper ved tricyklazol tillater fristene i denne forordning imidlertid ikke noen form for behandling med 

tricyklazol i 2017 eller senere. 

8) For å benytte samme tilnærming for basmatiris, tatt i betraktning at basmatiris gjennomgår en særlig modningsprosess 

før den kan bringes i omsetning, bør det for basmatiris ris dyrket i 2016 eller tidligere gå ytterligere seks måneder før 

den endrede grenseverdien for basmatiris får anvendelse, for å muliggjøre normal markedsføring, bearbeiding og 

forbruk av basmatiris.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 10.6.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2008/770/EF av 30. september 2008 om å ikke oppføre tricyklazol i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om å 

trekke tilbake godkjenningene for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 263 av 2.10.2008, s. 16). 

(3) 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 (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1826 av 14. oktober 2016 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet tricyklazol 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 279 av 15.10.2016, 

s. 88). 

2018/EØS/57/28 



Nr. 57/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

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 

Vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

alle typer ris, unntatt basmatiris, som ble importert eller brakt i omsetning før 30. juni 2017. 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

basmatiris importert før 30. desember 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse på alle produkter unntatt basmatiris fra 30. juni 2017. 

Den får anvendelse på basmatiris fra 30. desember 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 9. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I del A i vedlegg III utgår kolonnen for tricyklazol. 

2) I vedlegg V tilføyes kolonnen for tricyklazol: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

T
ri

cy
k
la

zo
l 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer    
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(1) (2) (3) 

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  
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(1) (2) (3) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  
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0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  
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0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  
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1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  
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1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Tricyklazol 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1016 

av 14. juni 2017 

om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, mildt pepino-

mosaikkvirusisolat VC1, mildt pepino-mosaikkvirusisolat VX1, oksatiapiprolin, pentiopyrad, pyraklostrobin, 

spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av benzovindiflupyr, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, pyraklostrobin, tolklofosmetyl og 

trineksapak er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av klorantraniliprol, 

pentiopyrad og spirotetramat er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder mildt pepino-

mosaikkvirusisolat VC1, mildt pepino-mosaikkvirusisolat VX1, oksatiapiprolin og solsikkeolje, er det ikke fastsatt 

særlige grenseverdier, stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien på 

0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på stilkselleri, søtfennikel / florentinsk 

fennikel og rabarbra av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet deltametrin, er det i samsvar med artikkel 

6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder haloksyfop, er det inngitt en slik søknad for rotpersille og purre. Når det gjelder pentiopyrad, er det 

inngitt en slik søknad for aprikos, fersken, bygg og havre. Når det gjelder pyraklostrobin, er det inngitt en slik søknad 

for knollselleri, spinat, mangold/bladbete, sikori, bønner og erter med belg, erter uten belg, stilkselleri og søtfennikel / 

florentinsk fennikel. Når det gjelder spirotetramat, er det inngitt en slik søknad for granatepler, «andre rot- og 

knollvekster» og sikorirøtter. Når det gjelder tolklofosmetyl, er det inngitt en slik søknad for poteter. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 ble det inngitt en søknad om benzovindiflupyr på 

kjernefrukter, vindruer, poteter, «tropiske rot- og knollvekster», jordskokk, søtvierfamilien, frukter av gresskarfamilien, 

belgfrukter, linfrø, valmuefrø, rapsfrø, sennepsfrø, bomullsfrø, oljedodrefrø, bygg, mais, havre, rug, hvete, ingefær, 

gurkemeie og forekomster i lever fra drøvtyggere samt trineksapak på valmuefrø. Søkerne hevder at den tillatte bruken 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 21.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

2018/EØS/57/29 
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av nevnte stoffer på slike vekster i Nord-Amerika og Australia fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i 

forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av 

disse vekstene. 

5) I samsvar med artikkel 53 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(1) underrettet Det forente 

kongerike Kommisjonen 27. juni 2016 om at Det forente kongerike som følge av et uventet utbrudd av Lepidoptera-

arter har tillatt omsetning av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet klorantraniliprol til bruk på humle. 

Denne tillatelsen var et nødvendig tiltak, ettersom utbruddet av Lepidoptera-arter ikke kunnes håndteres på noen annen 

rimelig måte. Det forente kongerike har også meddelt tillatelsen til de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 med henblikk på fastsettelse av en 

midlertidig grenseverdi for humle. 

6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommi-

sjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

8) Når det gjelder bruk av benzovindiflupyr på frukter av gresskarfamilien med uspiselig skall, konkluderte Myndigheten i 

sin grunngitte uttalelse med at de framlagte dataene ikke er tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier. De gjeldende 

grenseverdiene bør derfor beholdes. 

9) Når det gjelder bruk av klorantraniliprol på humle, foreslo Myndigheten tre ulike grenseverdier som skal vurderes av de 

ansvarlige for risikohåndteringen. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte 

produkt fastsettes i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 til 10 mg/kg, som er utledet ved å redusere 

restanalyseforsøkene med en faktor på 3, ettersom de var overdosert med hensyn til antall anvendelser og dosering. 

Denne grenseverdien bør fastsettes som en midlertidig grenseverdi til 31. desember 2020. 

10) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en 

vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides.  

  

(1) 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 (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for benzovindiflupyr in various plant and animal origin commodities. EFSA Journal 

2016;14(12):4644 [30 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for chlorantraniliprole in hops. EFSA Journal 2016;14(11):4638 

[16 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for deltamethrin in celery, Florence fennel and rhubarb. 

EFSA Journal 2017;15(1):4683 [24 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of MRLs for haloxyfop-P in parsley root and leek. EFSA Journal 2016;14(10):4608 [13 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in stone fruits and cereals. EFSA Journal 

2016;14(12):4648 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 

2017;15(1):4686 [22 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tolclofos-methyl in potatoes. EFSA Journal 

2017;15(2):4730 [25 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for trinexapac in poppy seed. EFSA Journal 2016;14(11):4636 [15 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for spirotetramat in pomegranates and various vegetables. EFSA Journal 

2017;15(1):4684. [22 s.]. 
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11) Når det gjelder etofumesat, mildt pepino-mosaikkvirusisolat VC1, mildt pepino-mosaikkvirusisolat VX1 og 

oksatiapiprolin, framla Myndigheten konklusjoner om fagfellevurderingen av risikovurderingen av pesticider for de 

aktive stoffene(1). 

12) Når det gjelder etofumesat, anbefalte Myndigheten å fastsette grenseverdier for rødbeter, sukkerbeterøtter og bladbete. 

Når det gjelder mildt pepino-mosaikkvirusisolat VC1 og mildt pepino-mosaikkvirusisolat VX1, anbefalte Myndigheten 

å inkludere stoffene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder oksatiapiprolin, anbefalte 

Myndigheten å fastsette grenseverdier for borddruer, poteter, tomater, auberginer, frukter av gresskarfamilien med 

spiselig skall, meloner, salat og vindrueblader. I samsvar med gjeldende EU-retningslinjer om ekstrapolering av 

grenseverdier bør grenseverdien for borddruer også gjelde for vindruer. 

13) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om passende bestemmelsesgrenser. Når det gjelder 

oksatiapiprolin, konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det nødvendig å fastsette særskilte 

bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

14) Solsikkeolje ble godkjent som basisstoff ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1978(2). Kommi-

sjonen mener derfor at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

15) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjoner, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante 

for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

16) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

17) 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 II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethofumesate. EFSA Journal 2016;14(1):4374  

[141 s.]. 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1. EFSA 

Journal 2016;14(12):4651 [23 s.]. 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1. EFSA 

Journal 2016;14(12):4650 [22 s.]. 

EFSA Journal 2016;14(7):4504 [89 s.]. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1978 av 11. november 2016 om godkjenning av basisstoffet solsikkeolje 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 (EUT L 305 av 12.11.2016, s. 23). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for benzovindiflupyr, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, pyraklostrobin, tolklofosmetyl og trineksapak skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for (a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,04      

0110010 Grapefrukt  (+)   1   

0110020 Appelsiner  (+)   2   

0110030 Sitroner  (+)   1   

0110040 Lime  (+)   1   

0110050 Mandariner  (+)   1   

0110990 Andre     1   

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,02(*)      

0120010 Mandler  (+)   0,02(*)   

0120020 Paranøtter  (+)   0,02(*)   

0120030 Kasjunøtter  (+)   0,02(*)   

0120040 Kastanjer  (+)   0,02(*)   

0120050 Kokosnøtter  (+)   0,02(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0120060 Hasselnøtter  (+)   0,02(*)   

0120070 Macadamianøtter  (+)   0,02(*)   

0120080 Pekannøtter  (+)   0,02(*)   

0120090 Pinjekjerner  (+)   0,02(*)   

0120100 Pistasienøtter  (+)   1   

0120110 Valnøtter  (+)   0,02(*)   

0120990 Andre     0,02(*)   

0130000 Kjernefrukter 0,2    0,5   

0130010 Epler  0,2(+)      

0130020 Pærer  0,1(+)      

0130030 Kveder  0,1(+)      

0130040 Mispel  0,1(+)      

0130050 Japanskmispel  0,1(+)      

0130990 Andre  0,1      

0140000 Steinfrukter 0,01(*)       

0140010 Aprikoser  0,15(+)   1   

0140020 Kirsebær(søte)  0,1(+)   3   

0140030 Ferskener  0,15(+)   0,3   

0140040 Plommer  0,07(+)   0,8   

0140990 Andre  0,01(*)   0,02(*)   

0150000 Bær og små frukter        

0151000 a) druer  0,2      

0151010 Borddruer 0,01(*) (+)   1(+)   

0151020 Vindruer 1 (+)   2   

0152000 b) jordbær 0,01(*) 0,2(+)   1,5   

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 0,1      

0153010 Bjørnebær  (+)   3   

0153020 Blåbringebær  (+)   2   

0153030 Bringebær (røde og gule)  (+)   3   

0153990 Andre     2   

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 0,6      

0154010 Blåbær  (+)   4   

0154020 Tranebær  (+)   3   



   

 

N
r. 5

7
/3

8
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.8
.2

0
1
8
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  (+)   3   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  (+)   3   

0154050 Nyper  (+)   3   

0154060 Morbær (svart og hvit)  (+)   3   

0154070 Azarolhagtorn  (+)   3   

0154080 Hyllebær  (+)   3   

0154990 Andre     3   

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*)       

0161000 a) spiselig skall     0,02(*)   

0161010 Dadler  0,01(*)      

0161020 Fikener  0,01(*)      

0161030 Bordoliven  1(+)      

0161040 Kumquat  0,01(*)      

0161050 Stjernefrukt  0,01(*)      

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  0,01(*)      

0161070 Jambolan  0,01(*)      

0161990 Andre  0,01(*)      

0162000 b) uspiselig skall, små     0,02(*)   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  0,15(+)      

0162020 Litchi/litchiplommer  0,01(*)      

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  0,01(*)      

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  0,01(*)      

0162050 Stjerneepler  0,01(*)      

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  0,01(*)      

0162990 Andre  0,01(*)      

0163000 c) uspiselig skall, store  0,01(*)      

0163010 Avokadoer     0,02(*)   

0163020 Bananer     0,02(*)   

0163030 Mango     0,05   

0163040 Papaya     0,07   

0163050 Granatepler     0,02(*)   

0163060 Cherimoya     0,02(*)   

0163070 Guava     0,02(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0163080 Ananas     0,02(*)   

0163090 Brødfrukter     0,02(*)   

0163100 Durian     0,02(*)   

0163110 Surannona/guanabana     0,02(*)   

0163990 Andre     0,02(*)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE        

0210000 Rot- og knollvekster       0,01(*) 

0211000 a) poteter 0,02 0,3(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,2  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,02 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0212010 Kassava        

0212020 Søtpoteter        

0212030 Jams        

0212040 Arrowrot        

0212990 Andre        

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,02(*)      

0213010 Rødbeter 0,01(*) (+) 0,2 0,01(*) 0,1 0,01(*)  

0213020 Gulrøtter 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,09(+) 0,5 0,01(*)  

0213030 Knollselleri 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,5 0,01(*)  

0213040 Pepperrot 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,3 0,01(*)  

0213050 Jordskokk 0,02 (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,06 0,01(*)  

0213060 Pastinakk 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,3 0,01(*)  

0213070 Rotpersille 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,09 0,1 0,01(*)  

0213080 Reddiker 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,5 0,1(+)  

0213090 Havrerot 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,1 0,01(*)  

0213100 Kålrot 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,09 0,01(*)  

0213110 Neper 0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,09 0,01(*)  

0213990 Andre 0,01(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0220000 Løk 0,01(*)  0,03(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  0,06(+)  0,01(*) 0,3   

0220020 Kepaløk  0,06(+)  0,2(+) 1,5   

0220030 Sjalottløk  0,06(+)  0,01(*) 0,3   

0220040 Pipeløk/vårløk  0,3(+)  0,01(*) 1,5   

0220990 Andre  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker   0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien        

0231010 Tomater 0,7 0,07(+)   0,3   

0231020 Grønnsakpaprika 1 0,2(+)   0,5   

0231030 Auberginer/eggplanter 0,7 0,4(+)   0,3   

0231040 Okra 1 0,01(*)   0,02(*)   

0231990 Andre 1 0,01(*)   0,02(*)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,08 0,2   0,5   

0232010 Slangeagurker  (+)      

0232020 Sylteagurker  (+)      

0232030 Mandelgresskar  (+)      

0232990 Andre        

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)    0,5   

0233010 Meloner  0,02(*)(+)      

0233020 Kjempegresskar  0,2(+)      

0233030 Vannmeloner  0,02(*)(+)      

0233990 Andre  0,02(*)      

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,02(*)(+)   0,02(*)   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*)   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*)  0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  0,1   0,1   

0241010 Brokkoli  (+)    (+)  

0241020 Blomkål  (+)    (+)  

0241990 Andre        

0242000 b) hodekål        

0242010 Rosenkål  0,01(*)(+)   0,3 (+)  

0242020 Hodekål  0,1(+)   0,2 (+)  

0242990 Andre  0,01(*)   0,02(*)   

0243000 c) bladkål     1,5   

0243010 Kinakål/pe-tsai  0,2(+)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0243020 Grønnkål 0,01(*) (+) 

0243990 Andre 0,01(*) 

0244000 d) knutekål 0,01(*)(+) 0,02(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) (+) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat 2(+) 10 0,9 

0251020 Salat 0,5(+) 2 2 

0251030 Bredbladet endiv 0,1(+) 0,4 0,9 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 2(+) 10 0,9 

0251050 Vårkarse 2(+) 10 0,9 

0251060 Salatsennep/rucola 2(+) 10 0,9 

0251070 Sareptasennep 2(+) 10 0,9 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 2(+) 10 0,9 

0251990 Andre 0,01(*) 10 0,9 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (+) 0,1(*)(+) 0,6 

0252020 Portulakk (+) 0,03(*) 0,02(*) 

0252030 Mangold/bladbete (+) 0,3 1,5 

0252990 Andre 0,03(*) 0,02(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 2(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 2(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,02(*)(+) 0,03(*)(+) 0,01(*) 0,09 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 2 0,02(*) 2 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel (+) 0,05(*) 

0256020 Gressløk (+) 0,05(*) 

0256030 Snittselleri (+) 0,05(*) 

0256040 Persille (+) 1,5(+) 

0256050 Salvie (+) 1,5(+) 

0256060 Rosmarin (+) 1,5(+) 

0256070 Timian (+) 1,5(+) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster (+) 1(+) 

0256090 Laurbærblad (+) 0,05(*) 

0256100 Estragon (+) 0,05(*) 

0256990 Andre 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,2  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  (+) 0,1(*)(+)  0,6   

0260020 Bønner (uten belg)  (+) 0,03(*)  0,02(*)   

0260030 Erter (med belg)  (+) 0,1(*)(+)  0,6   

0260040 Erter (uten belg)  (+) 0,03(*)  0,15   

0260050 Linser  (+) 0,03(*)  0,02(*)   

0260990 Andre   0,03(*)  0,02(*)   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*)  0,03(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges  0,01(*)(+)  0,01(*) 0,02(*)   

0270020 Kardon  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)   

0270030 Stilkselleri  0,3  0,01(*) 1,5   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,3  0,01(*) 1,5   

0270050 Artisjokker  0,2(+)  0,01(*) 2   

0270060 Purre  0,3(+)  0,09 0,7   

0270070 Rabarbra  0,3  0,01(*) 0,02(*)   

0270080 Bambusskudd  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)   

0270090 Palmehjerter  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)   

0270990 Andre  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  0,05(+)      

0280020 Viltvoksende sopp  0,01(*)      

0280990 Mose og lav  0,01(*)      

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER      0,01(*)  

0300010 Bønner 0,2 0,6(+) 0,03(*) 0,15(+) 0,3  10(+) 

0300020 Linser 0,2 1(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,5  0,02(*) 

0300030 Erter 0,08 1(+) 0,1(*)(+) 0,15(+) 0,3  0,02(*) 

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,2 1(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,05  0,02(*) 

0300990 Andre 0,2 0,02(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,3  0,02(*) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   0,03(*)   0,01(*)  

0401000 Oljeholdige frø        

0401010 Linfrø 0,15 0,02(*)(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,04  0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0401030 Valmuefrø 0,15 0,2(+)  0,01(*) 0,2  7 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,02(*)(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 0,05(*)(+)  0,4(+) 0,3  0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,15 0,07(*)(+)  0,2(+) 0,2  2 

0401070 Soyabønner 0,04 0,02(*)  0,5 0,05  0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,15 0,07(*)(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,15 0,02(*)(+)  0,01(*) 0,3  0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 0,02(*) (+)  0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 0,02(*)(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*) 0,2(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,15 0,07(*)(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,2(+)  0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,2(+)  0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)   0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  0,6(+)      

0402020 Oljepalmefrø  0,02(*)      

0402030 Oljepalmefrukter  0,02(*)      

0402040 Kapok  0,02(*)      

0402990 Andre  0,02(*)      

0500000 KORN   0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0500010 Bygg 1,5 2(+)   1  3 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 2(+)   0,02(*)  0,02(*) 

0500030 Mais 0,02 2(+)   0,02(*)  0,02(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 2(+)   0,02(*)  0,02(*) 

0500050 Havre 1,5 2(+)   1  3 

0500060 Ris 0,01(*) 1(+)   0,02(*)  0,02(*) 

0500070 Rug 0,1 2(+)   0,2  0,5 

0500080 Sorghum 0,01(*) 2(+)   0,5  0,02(*) 

0500090 Hvete 0,1 1 (+)   0,2  3 

0500990 Andre 0,01(*) 0,02(*)   0,02(*)  0,02(*) 



   

 

N
r. 5

7
/3

8
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.8
.2

0
1
8
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*)   0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te  5(+) 0,1(*)  0,1(*)   

0620000 Kaffebønner  0,1(*) 0,1(*)  0,3(+)   

0630000 Urtete fra     0,1(*)   

0631000 a) blomster  15 15(+)     

0631010 Kamille  (+)      

0631020 Jamaicahibisk/roselle  (+)      

0631030 Rose  (+)      

0631040 Jasmin  (+)      

0631050 Lind  (+)      

0631990 Andre        

0632000 b) blader og urter  15 15(+)     

0632010 Jordbær  (+)      

0632020 Rooibos  (+)      

0632030 Maté  (+)      

0632990 Andre        

0633000 c) røtter  0,3 0,1(*)     

0633010 Vendelrot  (+)      

0633020 Ginseng  (+)      

0633990 Andre        

0639000 d) andre deler av planten  0,1(*) 0,1(*)     

0640000 Kakaobønner  0,1(*) 0,1(*)  0,1(*)   

0650000 Johannesbrød  0,1(*) 0,1(*)  0,1(*)   

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 15 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER        

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,6(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø        

0810020 Svartkarve        

0810030 Selleri        

0810040 Koriander        

0810050 Spisskummen        

0810060 Dill        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0810070 Fennikel        

0810080 Bukkehornkløver        

0810090 Muskatnøtt        

0810990 Andre        

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 15 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde  (+)      

0820020 Sichuanpepper  (+)      

0820030 Karve  (+)      

0820040 Kardemomme  (+)      

0820050 Einebær  (+)      

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  (+)      

0820070 Vanilje  (+)      

0820080 Tamarind  (+)      

0820990 Andre        

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel        

0830990 Andre        

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   0,1(*)     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,5(+)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,15 0,5(+)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,15 0,5(+)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,5  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 15 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  (+)      

0850020 Kapers  (+)      

0850990 Andre        

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 15 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran  (+)      

0860990 Andre        

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme        

0870990 Andre        
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0900000 SUKKERPLANTER      0,01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*) 0,02(*)(+) 0,2 0,2(+) 0,2  0,01(*) 

0900020 Sukkerrør 0,04 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,5 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 0,04(+) 0,1(*)(+) 0,01(*) 0,08  0,01(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR        

1010000 Vev fra   0,03(*)  0,05(*) 0,01(*)  

1011000 a) svin 0,01(*)       

1011010 Muskler  0,03(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1011020 Fettvev  0,5(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1011030 Lever  0,03(*)(+) (+) 0,03(+)   0,01(*) 

1011040 Nyrer  0,03(*)(+) (+) 0,06(+)   0,05 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,5(+)  0,06   0,01(*) 

1011990 Andre  0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1012000 b) storfe        

1012010 Muskler 0,01(*) 0,03(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1012020 Fettvev 0,02 0,5(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1012030 Lever 0,06 0,03(*)(+) (+) 0,03(+)   0,01(*) 

1012040 Nyrer 0,01(*) 0,03(*)(+) (+) 0,07(+)   0,05 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,5(+)  0,07   0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1013000 c) sau        

1013010 Muskler 0,01(*) 0,03(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1013020 Fettvev 0,02 0,5(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1013030 Lever 0,06 0,03(*)(+) (+) 0,03(+)   0,01(*) 

1013040 Nyrer 0,01(*) 0,03(*)(+) (+) 0,07(+)   0,05 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,5(+)  0,07   0,01(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1014000 d) geit        

1014010 Muskler 0,01(*) 0,03(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1014020 Fettvev 0,02 0,5(+) (+) 0,01(*)(+)   0,01(*) 

1014030 Lever 0,06 0,03(*)(+) (+) 0,03(+)   0,01(*) 

1014040 Nyrer 0,01(*) 0,03(*)(+) (+) 0,07(+)   0,05 
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1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,5(+)  0,07   0,01(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien        

1015010 Muskler 0,01(*) 0,03  0,01(*)   0,01(*) 

1015020 Fettvev 0,02 0,5  0,01(*)   0,01(*) 

1015030 Lever 0,06 0,03(*)  0,03   0,01(*) 

1015040 Nyrer 0,01(*) 0,03(*)  0,07   0,05 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,5  0,07   0,01(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)       

1016010 Muskler  0,02(*)(+)  0,01(*)(+)   0,01(*) 

1016020 Fettvev  0,1(+)  0,015(+)   0,01(*) 

1016030 Lever  0,02(*)(+)  0,03(+)   0,05 

1016040 Nyrer  0,02(*)(+)  0,01(*)   0,05 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,02(*)(+)  0,03   0,05 

1016990 Andre  0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr        

1017010 Muskler 0,01(*) 0,03  0,01(*)   0,01(*) 

1017020 Fettvev 0,02 0,5  0,01(*)   0,01(*) 

1017030 Lever 0,06 0,03(*)  0,03   0,01(*) 

1017040 Nyrer 0,01(*) 0,03(*)  0,07   0,05 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,5  0,07   0,01(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*)   0,01(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,05 0,03(*) 0,015 0,01(*) 0,01(*) 0,01 

1020010 Storfe  (+) (+) (+)    

1020020 Sau  (+) (+) (+)    

1020030 Geit  (+) (+) (+)    

1020040 Hest        

1020990 Andre        

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,02(*) 0,03(*) 0,01(*)(+) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling  (+)      

1030020 And  (+)      

1030030 Gås  (+)      
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1030040 Vaktel  (+)      

1030990 Andre        

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F)  = Løselig i fett. 

Benzovindiflupyr 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Deltametrin (cis-deltametrin) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 
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0120110 Valnøtter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0154050 Nyper 

0154060 Morbær (svart og hvit) 

0154070 Azarolhagtorn 

0154080 Hyllebær 

0161030 Bordoliven 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, bearbeidingsforsøk og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen 

ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 
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0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0234000 d) sukkermais 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0244000 d) knutekål 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 
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0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 d) brønnkarse 

0255000 e) sikori/julesalat 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0260050 Linser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270010 Asparges 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0280010 Dyrket sopp 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for prøver og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for prøver og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0860010 Safran 
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0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at noen opplysninger om analysemetoder og stoffskifte hos husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 
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1020030 Geit 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

Etofumesat (summen av etofumesat, 2-keto-etofumesat, åpen-ring-2-keto-etofumesat og dets konjugat, uttrykt som etofumesat) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, metabolisme, restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0252010 Spinat 

0255000 e) sikori/julesalat 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0260010 Bønner (med belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0300030 Erter 

0631000 a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 
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0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, metabolisme, restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900030 Sikorirøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, metabolisme og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 
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1020020 Sau 

1020030 Geit 

Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets estere, salter og konjugater uttrykt som haloksyfop (summen av R- og S-isomerer i hvilket som helst forhold) (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Haloksyfop – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av haloksyfop, dets salter og konjugater uttrykt som haloksyfop (summen av R- og S-isomerer i hvilket som helst forhold) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i 

undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213020 Gulrøtter 

0220020 Kepaløk 

0300010 Bønner 

0300030 Erter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restmengder i bearbeidede produkter, lagringsforhold i restanalyseforsøkene, analysemetoder i 

restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401050 Solsikkefrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restkonsentrasjoner i bearbeidede produkter, restanalyseforsøk, lagringsforhold i 

restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, arten av restkonsentrasjoner i bearbeidede produkter, restanalyseforsøk, lagringsforhold i 

restanalyseforsøkene, analysemetoder i restanalyseforsøkene samt analysemetoder i undersøkelsene om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 
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1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, arten av reststoffer i bearbeidede produkter og analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Pyraklostrobin (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0620000 Kaffebønner 
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(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tolklofosmetyl (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213080 Reddiker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk, toksikologiske data om sukkerkonjugatene til metabolittene ph-CH3 og TM-CH2=H og 

restanalyseforsøk som omfatter analyse av sukkerkonjugater til metabolittene ph-CH3 og TM-CH2OH, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0251000 (a) salat og salatplanter 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0251990 Andre 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Trineksapak (summen av trineksapak (syre) og dets salter, uttrykt som trineksapak) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300010 Bønner 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b) Følgende kolonne for oksatiapiprolin tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for (a) 

O
k

sa
ti

ap
ip

ro
li

n
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,01(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 0,7 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  
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(1) (2) (3) 

0152000 b) jordbær 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  
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(1) (2) (3) 

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater 0,2 

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,2 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,1 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner 0,15 

0233020 Kjempegresskar 0,01(*) 
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0233030 Vannmeloner 0,01(*) 

0233990 Andre 0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat 0,01(*) 

0251020 Salat 0,3 

0251030 Bredbladet endiv 0,01(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 

0251060 Salatsennep/rucola 0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,01(*) 

0251990 Andre 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 40 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  
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0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  
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0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  
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0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  
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0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  
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1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

Oksatiapiprolin 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for klorantraniliprol, pentiopyrad og spirotetramat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,7 0,01(*) 1 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter 0,05 0,05 0,5 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter 0,5 0,5 1 

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter 1  3 

0140010 Aprikoser  4  

0140020 Kirsebær (søte)  4  
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0140030 Ferskener  4  

0140040 Plommer  1,5  

0140990 Andre  0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer 1 0,01(*) 2 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 1 3 0,4 

0153000 c) bær fra halvbusker 1 0,01(*) 0,1(*) 

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær 1,5 0,01(*) 0,1(*) 

0154020 Tranebær 1 0,01(*) 0,2 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 1 0,01(*) 0,1(*) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 1 0,01(*) 0,1(*) 

0154050 Nyper 1 0,01(*) 0,1(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 1 0,01(*) 0,1(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0154080 Hyllebær 1 0,01(*) 0,1(*) 

0154990 Andre 1 0,01(*) 0,1(*) 

0160000 Forskjellige frukter med    

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)   

0161010 Dadler  0,01(*) 0,1(*) 

0161020 Fikener  0,01(*) 0,1(*) 

0161030 Bordoliven  0,01(*) 4 

0161040 Kumquat  0,01(*) 0,1(*) 

0161050 Stjernefrukt  0,01(*) 0,1(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  0,4 0,3 

0161070 Jambolan  0,01(*) 0,1(*) 

0161990 Andre  0,01(*) 0,1(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   0,3 

0162020 Litchi/litchiplommer   15 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   0,1(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   0,1(*) 

0162050 Stjerneepler   0,1(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   0,1(*) 

0162990 Andre   0,1(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store  0,01(*)  

0163010 Avokadoer 0,01(*)  0,7 

0163020 Bananer 0,01(*)  0,6 

0163030 Mango 0,01(*)  0,3 

0163040 Papaya 0,01(*)  0,4 
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0163050 Granatepler 0,4  0,5 

0163060 Cherimoya 0,01(*)  0,1(*) 

0163070 Guava 0,01(*)  2 

0163080 Ananas 0,01(*)  0,3 

0163090 Brødfrukter 0,01(*)  0,1(*) 

0163100 Durian 0,01(*)  0,1(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)  0,1(*) 

0163990 Andre 0,01(*)  0,1(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster    

0211000 a) poteter 0,02 0,05 0,8 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,02 0,04 0,1(*) 

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   0,1 

0213010 Rødbeter 0,06 0,6  

0213020 Gulrøtter 0,08 0,6  

0213030 Knollselleri 0,06 0,6  

0213040 Pepperrot 0,06 0,6  

0213050 Jordskokk 0,06 0,6  

0213060 Pastinakk 0,06 0,6  

0213070 Rotpersille 0,06 0,6  

0213080 Reddiker 0,5 3  

0213090 Havrerot 0,06 0,6  

0213100 Kålrot 0,06 0,6  

0213110 Neper 0,06 0,6  

0213990 Andre 0,06 0,6  

0220000 Løk 0,01(*)   

0220010 Hvitløk  0,8 0,1(*) 

0220020 Kepaløk  0,8 0,4 

0220030 Sjalottløk  0,8 0,4 

0220040 Pipeløk/vårløk  4 0,1(*) 

0220990 Andre  0,8 0,1(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) søtvierfamilien  2  

0231010 Tomater 0,6  2 

0231020 Grønnsakpaprika 1  2 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,6  2 

0231040 Okra 0,6  1 

0231990 Andre 0,6  1 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,3 0,7 0,2 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    
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0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3 0,6 0,2 

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais 0,2 0,02 1,5 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,2 0,01(*) 0,1(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)    

0241000 a) blomsterkål  4 1 

0241010 Brokkoli 1   

0241020 Blomkål 0,6   

0241990 Andre 0,6   

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål 0,01(*) 0,01(*) 0,3 

0242020 Hodekål 2 4 2 

0242990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0243000 c) bladkål 20 0,01(*) 7 

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål 0,01(*) 0,01(*) 2 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 20   

0251000 a) salat og salatplanter   7 

0251010 Vårsalat  15  

0251020 Salat  15  

0251030 Bredbladet endiv  0,01(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  15  

0251050 Vårkarse  15  

0251060 Salatsennep/rucola  15  

0251070 Sareptasennep  15  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  50  

0251990 Andre  15  

0252000 b) spinat og lignende blader  30 7 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  0,01(*) 0,1(*) 

0254000 d) brønnkarse  0,01(*) 7 

0255000 e) sikori/julesalat  0,01(*) 0,1(*) 
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0256000 f) urter og spiselige blomster   4 

0256010 Kjørvel  20  

0256020 Gressløk  0,01(*)  

0256030 Snittselleri  0,01(*)  

0256040 Persille  20  

0256050 Salvie  0,01(*)  

0256060 Rosmarin  0,01(*)  

0256070 Timian  0,01(*)  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  0,01(*)  

0256090 Laurbærblad  0,01(*)  

0256100 Estragon  0,01(*)  

0256990 Andre  0,01(*)  

0260000 Belgfrukter   1,5 

0260010 Bønner (med belg) 0,8 3  

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*) 0,4  

0260030 Erter (med belg) 2 4  

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*) 0,3  

0260050 Linser 0,01(*) 0,01(*)  

0260990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker    

0270010 Asparges 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0270020 Kardon 0,01(*) 15 0,1(*) 

0270030 Stilkselleri 10 15 4 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*) 15 0,1(*) 

0270050 Artisjokker 2 0,01(*) 1 

0270060 Purre 0,01(*) 3 0,1(*) 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 15 0,1(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,3 2 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER    

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 0,05 0,1(*) 

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 
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0401050 Solsikkefrø 2 1,5 0,1(*) 

0401060 Rapsfrø 2 0,5 0,1(*) 

0401070 Soyabønner 0,05 0,3 4 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,3 0,5 0,4 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   4 

0402020 Oljepalmefrø   0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukter   0,1(*) 

0402040 Kapok   0,1(*) 

0402990 Andre   0,1(*) 

0500000 KORN   0,1(*) 

0500010 Bygg 0,02 0,3  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02 0,01(*)  

0500030 Mais 0,02 0,01  

0500040 Hirse 0,02 0,8  

0500050 Havre 0,02 0,3  

0500060 Ris 0,4 0,01(*)  

0500070 Rug 0,02 0,1  

0500080 Sorghum 0,02 0,8  

0500090 Hvete 0,02 0,1  

0500990 Andre 0,02 0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    
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0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner    

0650000 Johannesbrød    

0700000 HUMLE 10(+) 0,02(*) 15 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER    

0900010 Sukkerbeterøtter 0,02 0,5 0,1(*) 

0900020 Sukkerrør 0,5 0,01(*) 0,1(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,02 0,01(*) 0,1 

0900990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Vev fra  0,01(*)  

1011000 a) svin    

1011010 Muskler 0,2  0,05 

1011020 Fettvev 0,2  0,01(*) 

1011030 Lever 0,2  0,7 

1011040 Nyrer 0,2  0,7 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2  0,7 

1011990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler 0,2  0,05 

1012020 Fettvev 0,2  0,01(*) 

1012030 Lever 0,2  0,7 

1012040 Nyrer 0,2  0,7 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2  0,7 

1012990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

1013000 c) sau    

1013010 Muskler 0,2  0,05 

1013020 Fettvev 0,2  0,01(*) 

1013030 Lever 0,2  0,7 

1013040 Nyrer 0,2  0,7 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2  0,7 

1013990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

1014000 d) geit    

1014010 Muskler 0,2  0,05 

1014020 Fettvev 0,2  0,01(*) 

1014030 Lever 0,2  0,7 

1014040 Nyrer 0,2  0,7 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2  0,7 

1014990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler 0,2  0,05 

1015020 Fettvev 0,2  0,01(*) 

1015030 Lever 0,2  0,7 
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1015040 Nyrer 0,2  0,7 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2  0,7 

1015990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)  0,01(*) 

1016010 Muskler    

1016020 Fettvev    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler 0,2  0,05 

1017020 Fettvev 0,2  0,01(*) 

1017030 Lever 0,2  0,7 

1017040 Nyrer 0,2  0,7 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2  0,7 

1017990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

1020000 Melk 0,05 0,01(*) 0 005(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,1 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) 

(+) Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2020, deretter vil grenseverdien være 0,02(*) mg/kg med mindre den blir endret ved en 

forordning. 

0700000 HUMLE 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pentiopyrad 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og BYI08330 enol-glukosid, 

uttrykt som spirotetramat (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Spirotetramat – kode 1000000 unntatt 1040000: Spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

 

3) I vedlegg IV innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: «Mildt pepino-mosaikkvirusisolat VC1», «Mildt pepino-

mosaikkvirusisolat VX1» og «solsikkeolje». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135 

av 23. juni 2017 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av dimetoat og ometoat i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat) er fastsatt i vedlegg II og i 

del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Den 22. april 2016 informerte Frankrike Kommisjonen om et nasjonalt nødtiltak iverksatt i samsvar med artikkel 54 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(2) som forbød import og omsetning av ferske kirsebær fra andre 

EU-stater eller fra tredjestater der bruk av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet dimetoat, er tillatt for 

behandling av kirsebærtrær. På et møte i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr den 28. april 2016 ble 

det i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i nevnte forordning enighet om å prioritere en gjennomgåelse av grenseverdier for å 

fastsette nye grenseverdier basert på en vitenskapelig gjennomgåelse foretatt av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten». I samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodet 

Kommisjonen derfor Myndigheten om å utføre en slik gjennomgåelse av gjeldende grenseverdier for dimetoat og 

ometoat. Myndigheten framla sin grunngitte uttalelse 28. november 2016(3). 

3) Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde for «summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat» til 

separate definisjoner av «dimetoat» og «ometoat» og konkluderte med at grenseverdiene for meloner og 

sukkerbeterøtter kan gi grunn til bekymring med hensyn til forbrukervernet. Myndigheten anbefalte derfor å senke de 

gjeldende grenseverdiene for disse produktene. Når det gjelder grenseverdiene for salatsikori, konkluderte Myndigheten 

med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Grenseverdiene for dette produktet derfor bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. Når det gjelder 

grenseverdiene for kinakål, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger om god landbruks-

praksis, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for dette 

produktet derfor bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. Når det gjelder grenseverdiene for grapefrukt, 

appelsiner, sitroner, lime, mandariner, kirsebær, bordoliven, rødbeter, gulrøtter, knollselleri, pepperrot, pastinakk, 

rotpersille, reddiker, havrerot, kålrot, neper, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, tomater, auberginer, kjempegresskar, 

vannmeloner, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, salat, asparges, erter, oliven til produksjon av olivenolje, byggkorn, 

havrekorn, rugkorn, hvetekorn, sukkerbeterøtter og sikorirøtter, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 27.6.2017, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) 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). 

(3) Reasoned opinion on the the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 

43 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4647, 50 s. 

2018/EØS/57/30 
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4) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for visse produkter gjør den tekniske utvikling det nødvendig å 

fastsette særskilte bestemmelsesgrenser. 

5) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de 

foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes 

ved gjeldende grenseverdi, bør verdien for dimetoat og ometoat på 0,01 mg/kg for melon få anvendelse på alle 

produkter fra denne forordnings anvendelsesdato. 

9) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

10) 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 II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder det aktive stoffet dimetoat i og på alle produkter unntatt melon, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den 

ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 17. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 17. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 23. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnen for dimetoat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

D
im

et
o

at
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (+) 

0110020 Appelsiner (+) 

0110030 Sitroner (+) 

0110040 Lime (+) 

0110050 Mandariner (+) 

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,01(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,02(+) 
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(1) (2) (3) 

0140030 Ferskener 0,01(*) 

0140040 Plommer 0,01(*) 

0140990 Andre 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 3(+) 

0161040 Kumquat 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*) 

0161070 Jambolan 0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  
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0163000 c) uspiselig skall, store 0,01(*) 

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,01(*)(+) 

0213020 Gulrøtter 0,03(+) 

0213030 Knollselleri 0,03(+) 

0213040 Pepperrot 0,03(+) 

0213050 Jordskokk 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 0,03(+) 

0213070 Rotpersille 0,03(+) 

0213080 Reddiker 0,03(+) 

0213090 Havrerot 0,03(+) 

0213100 Kålrot 0,03(+) 

0213110 Neper 0,03(+) 

0213990 Andre 0,01(*) 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 0,01(*)(+) 

0220020 Kepaløk 0,01(*)(+) 

0220030 Sjalottløk 0,01(*)(+) 

0220040 Pipeløk/vårløk 2(+) 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater (+) 

0231020 Grønnsakpaprika  
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0231030 Auberginer/eggplanter (+) 

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar (+) 

0233030 Vannmeloner (+) 

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål 0,02 

0241010 Brokkoli (+) 

0241020 Blomkål (+) 

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål 0,1(+) 

0242020 Hodekål 0,01(*)(+) 

0242990 Andre 0,01(*) 

0243000 c) bladkål 0,01(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat (+) 

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  
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0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges (+) 

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  
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0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter (+) 

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø 0,01(*) 

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 3(+) 

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*) 

0402040 Kapok 0,01(*) 

0402990 Andre 0,01(*) 

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,02(*)(+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,02(*)(+) 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,02(+) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,05(+) 

0500990 Andre 0,01(*) 
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0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille 0,05(*) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,05(*) 

0631030 Rose 0,1(+) 

0631040 Jasmin 0,05(*) 

0631050 Lind 0,05(*) 

0631990 Andre 0,05(*) 

0632000 b) blader og urter 0,05(*) 

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter 0,05(*) 

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*) 

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 5 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,5 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  
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0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,1 

0840020 Ingefær 0,1 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,1 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*)(+) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,03(+) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  
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1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  
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1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  

1050000 Amfibier og krypdyr  

1060000 Virvelløse landdyr  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Dimetoat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0140020 Kirsebær (søte) 

0161030 Bordoliven 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 
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0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 
 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251020 Salat 

0270010 Asparges 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300030 Erter 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om overvåkingsdata mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631030 Rose 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter» 
 

2) I vedlegg II tilføyes følgende kolonne for ometoat: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

O
m

et
o

at
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (+) 

0110020 Appelsiner (+) 

0110030 Sitroner (+) 

0110040 Lime (+) 

0110050 Mandariner (+) 

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,01(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,2(+) 
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0140030 Ferskener 0,01(*) 

0140040 Plommer 0,01(*) 

0140990 Andre 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 1,5(+) 

0161040 Kumquat 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*) 

0161070 Jambolan 0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store 0,01(*) 

0163010 Avokadoer  



Nr. 57/438 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

(1) (2) (3) 

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,01(*)(+) 

0213020 Gulrøtter 0,02(+) 

0213030 Knollselleri 0,02(+) 

0213040 Pepperrot 0,02(+) 

0213050 Jordskokk 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 0,02(+) 

0213070 Rotpersille 0,02(+) 

0213080 Reddiker 0,02(+) 

0213090 Havrerot 0,02(+) 

0213100 Kålrot 0,02(+) 

0213110 Neper 0,02(+) 

0213990 Andre 0,01(*) 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 0,01(*)(+) 

0220020 Kepaløk 0,01(*)(+) 

0220030 Sjalottløk 0,01(*)(+) 

0220040 Pipeløk/vårløk 0,2(+) 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater (+) 

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter (+) 
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0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar (+) 

0233030 Vannmeloner (+) 

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli (+) 

0241020 Blomkål (+) 

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål (+) 

0242020 Hodekål (+) 

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat (+) 

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  
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0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges (+) 

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  
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0300030 Erter (+) 

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø 0,01(*) 

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 1,5(+) 

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*) 

0402040 Kapok 0,01(*) 

0402990 Andre 0,01(*) 

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,02(*)(+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,02(*)(+) 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,01(*)(+) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,01(*)(+) 

0500990 Andre 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  
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0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  
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0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*)(+) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,02(+) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  
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1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  
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1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  

1050000 Amfibier og krypdyr  

1060000 Virvelløse landdyr  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Ometoat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0140020 Kirsebær (søte) 

0161030 Bordoliven 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk/vårløk 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251020 Salat 

0270010 Asparges 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300030 Erter 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om toksikologiske data om plantemetabolitter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. juni 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter» 
 

3) I del B i vedlegg III utgår kolonnen for dimetoat. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164 

av 22. juni 2017 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av akrinatrin er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for 

rester av metalaksyl og tiabendazol er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte forordning. 

2) Når det gjelder akrinatrin, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

en grunngitt uttalelse om gjennomgåelsen av de gjeldende grenseverdiene i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Myndigheten fastslo en risiko for forbrukerne når 

det gjelder grenseverdiene for bananer, meloner, grønnsakpaprika, vannmeloner, ferskener og aprikoser. Disse 

grenseverdiene bør derfor senkes. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde de gjeldende grenseverdiene. 

Når det gjelder grenseverdier for vårsalat, bredbladet endiv, karse, salatsennep (rucola), sareptasennep, soyabønner og 

alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Myndigheten konkluderte med at det til tross for 

manglende opplysninger kunne påvises at kritisk god landbrukspraksis ikke var i overensstemmelse med 

begrensningene for godkjenning av akrinatrin i kjernefrukter, aprikoser, kirsebær, ferskener, plommer, jordbær, bananer, 

hvitløk, kepaløk, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, okra, frukter av gresskarfamilien med spiselig skall, 

sylteagurker, mandelgresskar, meloner, gresskar, vannmeloner, salat, bønner (friske med belg) og soyabønner, og at de 

som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør 

settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

3) Når det gjelder metalaksyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å senke 

grenseverdiene for hodekål, kinakål, knutekål, spinat, bladbete (mangold), bønner (friske, med og uten belg), erter 

(friske, med og uten belg), asparges, purre, bønner (tørkede), erter (tørkede), lupiner (tørkede), linfrø, valmuefrø, 

rapsfrø, sennepsfrø, oljedodre frø, mais, kjøtt og fett fra svin, kjøtt og fett fra storfe, kjøtt og fett fra sau, kjøtt og fett fra 

geit, kjøtt og fett fra fjørfe, melk og fugleegg. Når det gjelder grenseverdier for grapefrukt, appelsiner, sitroner, lime, 

mandariner, epler, pærer, borddruer, vindruer, jordbær, kepaløk, grønnsakpaprika, soyabønner, lever og nyrer fra svin, 

lever og nyrer fra storfe, lever og nyrer fra sau og lever fra fjørfe, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, 

og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for 

kveder, mispel, japansk mispel, avokado, sylteagurker, bomullsfrø, bygg, bokhvete, hirse, havre, ris, rug, sorghum, 

hvete, krydder i form av frø og sukkerbete (rot), konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 1.7.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4203. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M. EFSA Journal 2015;13(4):4076. 

2018/EØS/57/31 
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og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte 

produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. Grenseverdiene for krydder fra frukt bør fastsettes som 

midlertidige grenseverdier. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen fire år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder tiabendazol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om de gjeldende grenseverdiene i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Myndigheten fastslo en risiko for forbrukerne når det gjelder 

grenseverdiene for mango og dyrket sopp. Disse grenseverdiene bør derfor senkes. Myndigheten foreslo å endre 

definisjonen av restmengde for melk og andre produkter av animalsk opprinnelse. Den anbefalte å senke grenseverdiene 

for epler, pærer, poteter, salatsikori/julesalat, muskler og fett fra svin og muskler og fett fra fjørfe. For andre produkter 

anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for grapefrukt, appelsiner, 

sitroner, lime, mandariner, kveder, mispel, japansk mispel, kumquat, avokado, bananer, papaya, poteter, 

salatsikori/julesalat og alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko 

for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes 

ved de gjeldende grenseverdiene, bør verdien for akrinatrin på 0,01 mg/kg i og på bananer, meloner, grønnsakpaprika, 

vannmeloner, ferskener og aprikoser, og verdien for tiabendazol på 0,01 mg/kg i og på mango og dyrket sopp få 

anvendelse på alle produkter fra denne forordnings anvendelsesdato. 

11) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

og fôr — 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue 

levels (MRLs) for thiabendazole. EFSA Journal 2016;14(6):4516. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert før 21. januar 2018: 

1) når det gjelder det aktive stoffet metalaksyl i og på alle produkter, 

2) når det gjelder det aktive stoffet akrinatrin i og alle produkter unntatt bananer, meloner, grønnsakpaprika, vannmeloner, 

ferskener og aprikoser, 

3) når det gjelder det aktive stoffet tiabendazol i og på alle produkter unntatt mango og dyrket sopp. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 21. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for metalaksyl og tiabendazol skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for (a) 
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter  7(+) 

0110010 Grapefrukt 0,7  

0110020 Appelsiner 0,7  

0110030 Sitroner 0,5(+)  

0110040 Lime 0,5(+)  

0110050 Mandariner 0,5(+)  

0110990 Andre 0,5  

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 Kjernefrukter   

0130010 Epler 1(+) 4(+) 

0130020 Pærer 1(+) 4 

0130030 Kveder 0,01(*) 3 

0130040 Mispel 0,01(*) 3 
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(1) (2) (3) (4) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 3 

0130990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter  0,01(*) 

0151000 a) druer   

0151010 Borddruer 2(+)  

0151020 Vindruer 1(+)  

0152000 b) jordbær 0,6  

0153000 c) bær fra halvbusker 0,02(*)  

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær 0,01(*)  

0154020 Tranebær 0,01(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,4  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,3  

0154050 Nyper 0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*)  

0154080 Hyllebær 0,01(*)  

0154990 Andre 0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall 0,05(*)  

0161010 Dadler  0,01(*) 

0161020 Fikener  0,01(*) 

0161030 Bordoliven  0,01(*) 

0161040 Kumquat  7 

0161050 Stjernefrukt  0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  0,01(*) 

0161070 Jambolan  0,01(*) 

0161990 Andre  0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,02(*)  

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*)  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,01(*)  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*)  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,01(*)  

0162990 Andre 0,01(*)  

0163000 c) uspiselig skall, store 0,01(*)  

0163010 Avokadoer  20(+) 

0163020 Bananer  6 

0163030 Mango  0,01(*) 

0163040 Papaya  10 

0163050 Granatepler  0,01(*) 

0163060 Cherimoya  0,01(*) 

0163070 Guava  0,01(*) 

0163080 Ananas  0,01(*) 

0163090 Brødfrukter  0,01(*) 

0163100 Durian  0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana  0,01(*) 

0163990 Andre  0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster   

0211000 a) poteter 0,02(*) 0,04(+) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,01(*) 

0213010 Rødbeter 0,02(*)  

0213020 Gulrøtter 0,1  

0213030 Knollselleri 0,01(*)  

0213040 Pepperrot 0,1  

0213050 Jordskokk 0,01(*)  

0213060 Pastinakk 0,1  

0213070 Rotpersille 0,01(*)  

0213080 Reddiker 0,06  

0213090 Havrerot 0,02(*)  

0213100 Kålrot 0,01(*)  

0213110 Neper 0,01(*)  

0213990 Andre 0,01(*)  

0220000 Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,02(*)  

0220020 Kepaløk 0,5(+)  

0220030 Sjalottløk 0,02(*)  

0220040 Pipeløk/vårløk 0,3  

0220990 Andre 0,01(*)  
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0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 0,3  

0231020 Grønnsakpaprika 0,5(+)  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*)  

0231040 Okra 0,01(*)  

0231990 Andre 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker 0,5  

0232020 Sylteagurker 0,01(*)  

0232030 Mandelgresskar 0,01(*)  

0232990 Andre 0,01(*)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner 0,2(+)  

0233020 Kjempegresskar 0,01(*)  

0233030 Vannmeloner 0,2(+)  

0233990 Andre 0,01(*)  

0234000 d) sukkermais 0,05(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål 0,2(+)  

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål 0,15  

0242020 Hodekål 0,06  

0242990 Andre 0,01(*)  

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,02(*)  

0243020 Grønnkål 0,3  

0243990 Andre 0,01(*)  

0244000 d) knutekål 0,02(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter 3 0,01(*) 

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   
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0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre   

0252000 b) spinat og lignende blader 1,5 0,01(*) 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,4 0,05(*)(+) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 3(+) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter  0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,02(*)  

0260020 Bønner (uten belg) 0,02(*)  

0260030 Erter (med belg) 0,02(*)  

0260040 Erter (uten belg) 0,02(*)  

0260050 Linser 0,01(*)  

0260990 Andre 0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 

0270010 Asparges 0,02(*)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,01(*)  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,05(+)  

0270060 Purre 0,03  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*)  
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0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER  0,01(*) 

0300010 Bønner 0,02(*)  

0300020 Linser 0,01(*)  

0300030 Erter 0,02(*)  

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,02(*)  

0300990 Andre 0,01(*)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,02(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)  

0401030 Valmuefrø 0,02(*)  

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)  

0401060 Rapsfrø 0,02(*)  

0401070 Soyabønner 0,1(*)(+)  

0401080 Sennepsfrø 0,02(*)  

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)  

0401110 Saflorfrø 0,01(*)  

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)  

0401130 Oljedodrefrø 0,02(*)  

0401140 Hampefrø 0,01(*)  

0401150 Ricinus 0,01(*)  

0401990 Andre 0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN  0,01(*) 

0500010 Bygg 0,01(*)  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*)  

0500030 Mais 0,02(*)  

0500040 Hirse 0,01(*)  

0500050 Havre 0,01(*)  

0500060 Ris 0,01(*)  
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0500070 Rug 0,01(*)  

0500080 Sorghum 0,01(*)  

0500090 Hvete 0,01(*)  

0500990 Andre 0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05(*) 

0610000 Te 0,05(*)  

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  

0630000 Urtete fra 0,05(*)  

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner 0,1(+)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  

0700000 HUMLE 15(+) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   
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0820000 Fruktkrydder 0,1(*)(+) 0,05(*) 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel 

0830990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0850990 Andre 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran 

0860990 Andre 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 

0870990 Andre 

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900020 Sukkerrør 

0900030 Sikorirøtter 

0900990 Andre 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR (+) (+) 

1010000 Vev fra 

1011000 a) svin

1011010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 

1011020 Fettvev 0,01(*) 0,05(*) 

1011030 Lever 0,05(*) 0,15 

1011040 Nyrer 0,2 0,3 
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1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,3 

1011990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1012020 Fettvev 0,01(*) 0,1 

1012030 Lever 0,05(*) 0,3 

1012040 Nyrer 0,3 1 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 1 

1012990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 

1013020 Fettvev 0,01(*) 0,05(*) 

1013030 Lever 0,05(*) 0,15 

1013040 Nyrer 0,3 0,3 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,3 

1013990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1014020 Fettvev 0,01(*) 0,1 

1014030 Lever 0,05(*) 0,15 

1014040 Nyrer 0,3 0,3 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,3 

1014990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 

1015020 Fettvev 0,01(*) 0,05(*) 

1015030 Lever 0,05(*) 0,15 

1015040 Nyrer 0,3 0,3 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,3 

1015990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler 0,01(*) 0,05 

1016020 Fettvev 0,01(*) 0,05 

1016030 Lever 0,05(*) 0,2 

1016040 Nyrer 0,05(*) 0,2 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,2 

1016990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,01(*) 0,05(*) 

1017020 Fettvev 0,01(*) 0,05(*) 

1017030 Lever 0,05(*) 0,15 

1017040 Nyrer 0,3 0,3 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,3 

1017990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 
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1020000 Melk 0,01(*) 0,2 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 2 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 
 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

Metalaksyl, inkludert andre beslektede isomerblandinger som omfatter metalaksyl-M (summen av isomerer) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Metalaksyl – kode 100000 unntatt 1040000: Summen av metalaksyl (summen av isomerer) og dets metabolitter som inneholder 2,6-

dimetylanilin, uttrykt som metalaksyl 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl og 

metalaksyl-M mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110030 Sitroner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl og 

metalaksyl-M mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0220020 Kepaløk 
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0231020 Grønnsakpaprika 

0233010 Meloner 

0233030 Vannmeloner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl og 

metalaksyl-M mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241000 (a) blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl-M 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl og 

metalaksyl-M mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401070 Soyabønner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for metalaksyl-M og 

analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0640000 Kakaobønner 

0700000 HUMLE 

(+) Midlertidig grenseverdi gyldig til 1. juli 2021. Etter denne datoen vil grenseverdien være 0,05(*) mg/kg med mindre den blir endret ved 

en forordning på bakgrunn av nye opplysninger. 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 
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0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Vev fra 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014000 d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015000 e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 
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1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 

Tiabendazol (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Tiabendazol – kode 100000, unntatt 1020000 og 1040000: Summen av tiabendazol og 5-hydroksytiabendazol, uttrykt som tiabendazol 

Tiabendazol – kode 1020000: Summen av tiabendazol og 5-hydroksytiabendazol og dets sulfatkonjugat, uttrykt som tiabendazol 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om omfanget av reststoffer av metabolitten 

benzimidazol mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/463 

 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

0130010 Epler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163010 Avokadoer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og omfanget av reststoffer 

av metabolitten benzimidazol mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og omfanget av reststoffer 

av metabolitten benzimidazol mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0255000 e) sikori/julesalat 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og omfanget av reststoffer 

av metabolitten benzimidazol mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Vev fra 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 
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1013990 Andre 

1014000 d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015000 e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 
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1030990 Andre 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 
 

 

b) Følgende kolonne for akrinatrin tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for (a) 

A
k

ri
n
at
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n
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g
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s 

en
an

ti
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m
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 (
F

) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,02(*) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter 0,02(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter 0,02(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer 0,05(*) 

0151020 Vindruer 0,1 

0152000 b) jordbær 0,02(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,02(*) 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær 0,02(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med 0,02(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  
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0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,02(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,02(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b)   

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,02(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat 0,06(+) 

0251020 Salat 0,02(*) 

0251030 Bredbladet endiv 0,06(+) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,06(+) 

0251050 Vårkarse 0,02(*) 

0251060 Salatsennep/rucola 0,06(+) 
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0251070 Sareptasennep 0,06(+) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,02(*) 

0251990 Andre 0,02(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,02(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,02(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,02(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,02(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,02(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp  
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(1) (2) (3) 

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  
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0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  
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0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  
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1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  
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1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Akrinatrin og dets enantiomer (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 1. juli 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

2) I vedlegg III utgår kolonnene for akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/872 

av 22. mai 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjonssys-

temer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Republikken Korea har informert Kommisjonen om at dens vedkommende myndighet har tilføyd et kontrollorgan på 

listen over kontrollorganer som er anerkjent av Republikken Korea. 

3) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

4) «Abcert AG» har informert Kommisjonen om at det har innstilt sin sertifiseringsvirksomhet i alle tredjestater det var 

anerkjent for, og at det ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

5) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» om 

å bli oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene 

konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å anerkjenne «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares 

LDA» for produktkategori A og D for Angola og Sao Tomé og Principe. 

6) «Argencert SA» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

7) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bioagricert S.r.l.» om endring av dets spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, D og E til å omfatte Malaysia og Singapore og for 

produktkategori B og E til å omfatte Kina. 

8) «CCOF Certification Services» har informert Kommisjonen om sitt ønske om å tilbakekalle anerkjennelsen for kategori 

F med hensyn til Mexico. Det bør derfor ikke lenger være oppført for den kategorien for det landet i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. 

9) «Certisys» har informert Kommisjonen om adresseendring. Kommisjonen har dessuten mottatt og behandlet en 

anmodning fra «Certisys» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har 

Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for 

produktkategori A og D til å omfatte Den demokratiske republikken Kongo.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 23.5.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

2018/EØS/57/32 



Nr. 57/476 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Control Union Certifications» om endring av dets 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

dets anerkjennelse for Angola, Hviterussland, Tsjad, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo(1), Liberia og Niger for produkt-

kategori A, D, E og F, og for Den demokratiske republikken Kongo og Madagaskar for produktkategori A, E og F. 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag 

av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, B, og D til å omfatte Egypt, og å utvide anerkjennelsen for 

Monaco til produktkategori C og anerkjennelsen for Bosnia-Hercegovina til produktkategori E og F. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. 

(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» om endring av dets spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte 

opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dets 

anerkjennelse for produkt A, C og D til å omfatte Indonesia. 

13) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IMOcert Latinoamérica Ltda.» om endring av dets 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

det geografiske virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, B og D til å omfatte Argentina, Costa Rica, 

Guyana og Honduras. Videre er det berettiget å utvide dets anerkjennelse for Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Den dominikanske republikken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peru, Uruguay og Venezuela til produktkategori B. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «LACON GmbH» om endring av dets spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for dets anerkjennelse for produktkategori A, B, og D til å omfatte Bosnia-Hercegovina, Chile, Cuba, 

Etiopia og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, og for produktkategori A og D til Den dominikanske 

republikken, Kenya, Swaziland og Zimbabwe. 

15) «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» har informert Kommisjonen om at det har innstilt sin sertifiseringsvirksomhet i 

tredjestaten som det var anerkjent for. Det bør derfor ikke lenger være oppført i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 1235/2008. 

16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Valsts SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs»» om å bli 

oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har 

Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Valsts SIP» for produktkategori A, B, D, E og F med 

hensyn til Russland og Ukraina. 

17) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842(2), inneholder den 

nye modellen for utdraget av kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter i henhold til det elektroniske 

sertifiseringssystemet som det vises til i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. Artikkel 14 nr. 2 fjerde, 

tidligere femte, ledd viser fortsatt til rubrikk 15 i stedet for rubrikk 14 i utdraget. I tillegg vises det i rubrikk 14 i utdraget 

og i den tilsvarende merknaden i vedlegg VI feilaktig til artikkel 33 i stedet for artikkel 34 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008(3). Disse feilene må rettes. 

18) Vedlegg III, IV og VI til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

19) Av klarhetshensyn bør rettelsene i forordning (EF) nr. 1235/2008 få anvendelse fra anvendelsesdatoen for de aktuelle 

endringene fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon —  

  

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842 av 14. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn 

til det elektroniske kontrollsertifikatet for importerte økologiske produkter og visse andre bestemmelser, og av forordning (EF) 

nr. 889/2008 med hensyn til kravene som gjelder for konserverte eller foredlede økologiske produkter og overføring av opplysninger 

(EUT L 282 av 19.10.2016, s. 19). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1) I artikkel 14 nr. 2 skal fjerde ledd lyde: 

«Mottakeren av et parti skal når det mottas, fylle ut rubrikk 14 i det originale utdraget av kontrollsertifikatet for å bekrefte 

at partiet er mottatt i samsvar med artikkel 34 i forordning (EF) nr. 889/2008.» 

2) Vedlegg VI rettes i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 2 får anvendelse fra 19. april 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 22. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I nr. 5 i posten for Republikken Korea i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 tilføyes følgende rad: 

«KR-ORG-023 Control Union Korea www.controlunion.co.kr» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

 1) Posten for «Abcert AG» utgår. 

 2) Etter posten for «Agreco R.F. Göderz GmbH» tilføyes følgende post: 

««Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA» 

1. Adresse: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal 

2. Internettadresse: www.agricert.pt 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

AO-BIO-172 Angola x — — x — — 

ST-BIO-172 São Tomé og Príncipe x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2018.» 

 3) I posten for «Argencert SA» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Bouchard 644 6o piso «A», C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina» 

 4) I nr. 3 i posten for «Bioagricert S.r.l» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«MY-BIO-132 Malaysia X — — X x —» 

«SG-BIO-132 Singapore x — — x x —» 

b) I raden for Kina settes et kryss i kolonne B og E. 

 5) I nr. 3 i posten for «CCOF Certification Services» slettes krysset i kolonne F i raden for Mexico. 

 6) I posten for «Certisys» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Adresse: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia» 

b) I nr. 3 tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«CD-BIO-128 Den demokratiske republikken Kongo x — — x — —» 
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 7) I posten for «Control Union Certifications» gjøres følgende endringer: 

a) I radene for Angola, Hviterussland, Tsjad, Djibouti, Eritrea, Fiji, Kosovo, Liberia og Niger settes et kryss i kolonne A, 

D, E og F. 

b) I radene for Den dominikanske republikken og Madagaskar settes et kryss i kolonne A, E og F. 

 8) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«EG-BIO-154 Egypt x x — x — —» 

b) I raden for Bosnia-Hercegovina settes et kryss i kolonne E og F. 

c) I raden for Monaco settes et kryss i kolonne C. 

 9) I nr. 3 i posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification 

Services (QCS)» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«ID-BIO-144 Indonesia x — x x — —» 

10) I nr. 3 i posten for «IMOcert Latinoamérica Ltda.» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«AR-BIO-123 Argentina x x — x — —» 

«CR-BIO-123 Costa Rica x x — x — —» 

«GY-BIO-123 Guyana x x — x — —» 

«HN-BIO-123 Honduras x x — x — —» 

b) I radene for Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Den dominikanske republikken, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela settes et kryss i kolonne B. 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter.» 

11) I nr. 3 i posten for «LACON GmbH» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BA-BIO-134 Bosnia-Hercegovina x x — x — —» 

«CL-BIO-134 Chile x x — x — —» 

«CU-BIO-134 Cuba x x  x — —» 

«DO-BIO-134 Den dominikanske republikken x — — x — —» 
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«ET-BIO-134 Etiopia x x — x — —» 

«KE-BIO-134 Kenya x — — x — —» 

«MK-BIO-134 Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia x x — x — —» 

«SZ-BIO-134 Swaziland x — — x — —» 

«ZW-BIO-134 Zimbabwe x — — x — —» 

12) Posten for «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» utgår. 

13) Ny post skal lyde: 

««Valsts SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs»» 

1. Adresse: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu baltinavas, Priekuļu novads, LV-4126, Latvia 

2. Internettadresse: www.stc.lv 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

RU-BIO-173 Russland x x — x x x 

UA-BIO-173 Ukraina x x — x x x 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2018.». 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1235/2008, i rubrikk 14 i utdraget og i merknaden vedrørende rubrikk 14, skal henvisningen 

til «artikkel 33» erstattes med en henvisning til «artikkel 34». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1399 

av 28. juli 2017 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn kaliumpolyaspartat(*) 

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, 

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) Bare tilsetningsstoffer i næringsmidler som er oppført på EU-listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan 

bringes i omsetning og brukes i næringsmidler på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

3) Enkelte tilsetningsstoffer i næringsmidler er beregnet på bestemte formål i visse ønologiske behandlings- og 

framstillingsmåter. Bruken av slike tilsetningsstoffer bør overholde forordning (EF) nr. 1333/2008 samt de særlige 

bestemmelsene som er fastsatt i relevant unionregelverk. 

4) De særlige bestemmelsene som tillater bruk av tilsetningsstoffer i vin, er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013(3), rådsbeslutning 2006/232/EF(4) og kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(5) og deres 

gjennomføringsbestemmelser. 

5) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(6) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

6) EU-listen og spesifikasjonene 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. 

7) Den 24. februar 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin. 

Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderte tryggheten ved kaliumpolyaspartat som et tilsetnings-

stoff i næringsmidler, og konkluderte i sin uttalelse(7) av 9. mars 2016 med at det ikke fantes noen risiko ved den 

foreslåtte bruken i vin ved grenseverdien for bruk på 300 mg/l og typiske verdier i intervallet 100–200 mg/l. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 29.7.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

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

(3) 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  

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(4) Rådsbeslutning 2006/232/EF av 20. desember 2005 om inngåelse av en avtale mellom Det europeiske fellesskap og De forente stater om 

handel med vin (EUT L 87 av 24.3.2006, s. 1). 

(5) 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). 

(6) 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). 

(7) EFSA Journal 2016;14(3):4435. 
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9) Kaliumpolyaspartat fungerer som stabilisator mot utfelling av vinsteinkrystaller (i rød-, rosé- og hvitvin). Det forbedrer 

vinens holdbarhet og stabilitet og har ingen innvirkning på de organoleptiske egenskapene. Det er derfor hensiktsmessig 

å inkludere kaliumpolyaspartat på EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler og tildele tilsetningsstoffet E 456 

som E-nummer med henblikk å tillate at det brukes som stabilisator i vin i de særlige bestemmelsene i relevant 

unionsregelverk. 

10) Spesifikasjonene for kaliumpolyaspartat (E 456) 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. 

11) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

12) 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 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. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/485 

 

VEDLEGG I 

I del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, i avsnitt 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», 

innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 452: 

«E 456 Kaliumpolyaspartat» 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoffet E 452 iv): 

«E 456 KALIUMPOLYASPARTAT 

Synonymer  

Definisjon Kaliumpolyaspartat er kaliumsalt av polyasparaginsyre, framstilt av L-asparaginsyre og 

kaliumhydroksid. Den termiske prosessen omdanner asparaginsyren til polysuccinimid, 

som er uoppløselig. Polysuccinimid behandles med kaliumhydroksid som muliggjør 

ringåpningspolymerisasjon av enhetene. Det siste trinnet er spraytørking som gir et 

lysebrunt pulver. 

CAS-nummer 64723-18-8 

Kjemisk betegnelse L-asparaginsyre, homopolymer, kaliumsalt 

Kjemisk formel [C4H4NO3K]n 

Gjennomsnittlig molekylvekt Ca. 5 300 g/mol 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Partikkelstørrelse Ikke under 45 μm (ikke over 1 vektprosent av partiklene under 45 μm) 

Beskrivelse Et lysebrunt luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, tungt løselig i organiske løsemidler 

pH 7,5–8,5 (40 % vandig løsning) 

Renhet  

Substitusjonsgrad Ikke under 91,5 % på tørrstoffbasis 

Tap ved tørking Ikke over 11 % (105 °C, 12 timer) 

Kaliumhydroksid Ikke over 2 % 

Asparaginsyre Ikke over 1 % 

Andre urenheter Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 2,5 mg/kg 

Bly Ikke over 1,5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 0,5 mg/kg 

Kadmium Ikke over 0,1 mg/kg» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/660 

av 6. april 2017 

om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier 

for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes 

eksponering for disse restene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 29 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2) ble det for første gang opprettet et samordnet flerårig kontrollprogram 

i Fellesskapet som omfattet årene 2009, 2010 og 2011. Dette programmet ble videreført ved flere etterfølgende 

kommisjonsforordninger. Den siste av disse var Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662(3). 

2) Mellom 30 og 40 næringsmidler utgjør de viktigste bestanddelene i kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticider 

endres vesentlig over et tidsrom på tre år, bør pesticider overvåkes i disse næringsmidlene i en rekke av treårige sykluser 

for å gjøre det mulig å vurdere forbrukereksponeringen og anvendelsen av Unionens regelverk. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», framla en vitenskapelig rapport om 

en vurdering av utformingen av overvåkingsprogrammet for pesticider. Myndigheten konkluderte med at en 

overskridelse av grenseverdien på mer enn 1 % kan estimeres med en feilmargin på 0,75 % ved utvelgelse av 683 prøver 

for minst 32 ulike næringsmidler(4). Innsamlingen av prøvene bør fordeles mellom medlemsstatene på grunnlag av 

befolkningsstørrelse, og det skal tas minst tolv prøver per produkt hvert år. 

4) Det er tatt hensyn til analyseresultater fra tidligere offisielle kontrollprogrammer i Unionen for å sikre at pesticidene 

som omfattes av kontrollprogrammet, er representative for pesticidene som brukes. 

5) Retningslinjer for framgangsmåter for kvalitetskontroll og validering av analyser av pesticidrester i næringsmidler og 

fôr er offentliggjort på Kommisjonens nettsted(5). 

6) Dersom definisjonen av rest av et pesticid omfatter andre aktive stoffer, metabolitter, nedbrytingsprodukter eller 

reaksjonsprodukter, bør det sendes inn en egen melding om disse forbindelsene, såframt de måles enkeltvis. 

7) Medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i fellesskap 

fastsatt gjennomføringstiltak for oversending av opplysninger fra medlemsstatene, f.eks. den standardiserte beskrivelsen 

av prøver (SSD)(6)(7) for framlegging av resultater av analyser av pesticidrester.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 7.4.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Fellesskapet for 2009, 2010 

og 2011 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 328 av 6.12.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2017, 

2018 og 2019 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse og for å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 115 av 29.4.2016, s. 2). 

(4) European Food Safety Authority; pesticide monitoring program: design assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005. 

(5) Document No. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf i nyeste 

versjon. 

(6) Standard sample description for food and feed (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457). 1457). 

(7) Use of the EFSA Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and 

feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Supporting publication 2015: EN-918. 

2018/EØS/57/34 
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8) Med hensyn til prøvetakingsmetodene bør kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(1), som inneholder de prøvetakingsmetodene 

og -framgangsmåtene som er anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen, få anvendelse. 

9) Det må vurderes om grenseverdiene for restmengder i barnemat for spedbarn og småbarn som er fastsatt i artikkel 10 i 

kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(2) og i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(3) er overholdt, idet det tas 

hensyn bare til definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Med hensyn til metoder for påvisning av én restmengde bør medlemsstatene kunne oppfylle sine analyseforpliktelser 

ved bruk av offentlige laboratorier som allerede benytter de validerte metodene som kreves. 

11) Medlemsstatene bør innen 31. august hvert år sende inn opplysningene for foregående kalenderår. 

12) For å unngå uklarhet på grunn av overlapping mellom flerårige programmer som følger etter hverandre, bør 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 oppheves av hensyn til rettssikkerheten. Den bør imidlertid fortsatt gjelde for 

prøver som er analysert i 2017. 

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 

Medlemsstatene skal i 2018, 2019 og 2020 ta prøver og analysere de kombinasjoner av produkter og pesticider som er oppført i 

vedlegg I. 

Antall prøver av hvert enkelt produkt, herunder næringsmidler for spedbarn og småbarn samt produkter fra økologisk landbruk, 

er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 2 

1. Partiet som det skal tas prøver av, skal velges tilfeldig. 

Prøvetakingsmetoden, herunder antallet enheter, skal være i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

2. Alle prøver, herunder prøver fra næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal analyseres for pesticidene oppført i 

vedlegg I i samsvar med definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3. Når det gjelder næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal prøvene tas fra produkter til konsum eller produkter som 

rekonstitueres etter produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til grenseverdiene for restmengder fastsatt i direktiv 

2006/125/EF og 2006/141/EF. Dersom disse næringsmidlene kan konsumeres både i den tilstand de selges i og etter 

rekonstituering, er det resultatene for det ikke-rekonstituerte produktet slik det selges, som skal sendes inn. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal sende inn analyseresultatene av de prøvene som er tatt i 2018, 2019 og 2020, innen 31. august i 

henholdsvis 2019, 2020 og 2021. Disse resultatene skal oversendes i samsvar med den standardiserte beskrivelsen av prøver 

(SSD). 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn 

(EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 
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Dersom definisjonen av rest av et pesticid omfatter flere enn én forbindelse (aktivt stoff, metabolitt og/eller nedbrytings- eller 

reaksjonsprodukt), skal medlemsstatene sende inn analyseresultatene i samsvar med den fullstendige definisjonen av resten. I 

tillegg skal det sendes inn en egen melding om resultatene av hver enkelt av analyttene som er nevnt i definisjonen av en rest, 

såframt de måles enkeltvis. 

Artikkel 4 

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 oppheves. 

Den skal imidlertid fortsatt anvendes på prøver som er analysert i 2017. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 6. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL A 

Produkter av vegetabilsk opprinnelse(1) som det skal tas prøver av i 2018, 2019 og 2020 

2018 2019 2020 

(b) (c) (a) 

Borddruer(2) Epler(2) Appelsiner(2) 

Bananer(2) Jordbær(2) Pærer(2) 

Grapefrukt(2) Ferskener, herunder nektariner og 

andre hybrider(2) 

Kiwifrukter(2) 

Eggfrukter(2) Vin (rød eller hvit) framstilt av 

druer. (Dersom det ikke finnes en 

spesifikk bearbeidingsfaktor for 

vin, benyttes en faktor på 1 som 

standard. Medlemsstatene oppford-

res til å oppgi i den nasjonale 

sammendragsrapporten hvilke 

bearbeidingsfaktorer for vin som 

er benyttet.) 

Blomkål(2) 

Brokkoli(2) Salat(2) Kepaløk(2) 

Meloner(2) Hodekål(2) Gulrøtter(2) 

Dyrket sopp(2) Tomater(2) Poteter(2) 

Grønnsakpaprika(2) Spinat(2) Bønner (tørkede)(2) 

Hvetekorn(3) Havrekorn(3)(4) Rugkorn(3) 

Jomfruolje av oliven. (Dersom det ikke finnes en 

spesifikk bearbeidingsfaktor for olje, benyttes en 

faktor på 5 som standard for fettoppløselige stoffer, 

idet det tas hensyn til en standardavkastning for 

produksjon av olivenolje på 20 % av olivenhøsten. 

For stoffer som ikke er oppløselig i fett, benyttes en 

bearbeidingsfaktor på 1. Medlemsstatene oppfordres 

til å oppgi i den nasjonale sammendragsrapporten 

hvilke bearbeidingsfaktorer som er benyttet.) 

Byggkorn(3)(5) Brun ris (avskallet ris), definert 

som ris etter fjerning av skallet fra 

uavskallet ris(6) 

(1) For rå næringsmidler som skal analyseres, skal de delene av produktene som grenseverdiene gjelder for, analyseres for hovedproduktet i 

gruppen eller undergruppen oppført i del A i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 752/2014 av 24. juni 2014, som erstatter vedlegg 

I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 208 av 15.7.2014, s. 1), med mindre noe annet er angitt. 

(2) Ubearbeidede produkter (herunder fryste produkter) skal analyseres. 

(3) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av rug-, hvete-, havre- eller byggkorn, kan også fullkornmel av rug, hvete, havre eller bygg 

analyseres, og en bearbeidingsfaktor skal rapporteres. Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor, benyttes en faktor på 1 som 

standard. 

(4) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av havrekorn, kan den delen av det påkrevde prøveantallet for havrekorn som ikke kunne 

tas, legges til prøveantallet for byggkorn, noe som gir et lavere prøveantall for havrekorn og et tilsvarende høyere prøveantall for 

byggkorn. 

(5) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av byggkorn, kan den delen av det påkrevde prøveantallet for byggkorn som ikke kunne tas, 

legges til prøveantallet for havrekorn, noe som gir et lavere prøveantall for byggkorn og et tilsvarende høyere prøveantall for havrekorn. 

(6) Dersom det er relevant, kan også polerte riskorn analyseres. Det skal rapporteres til EFSA hvorvidt polert eller avskallet ris ble analysert. 

Dersom polert ris ble analysert, skal det rapporteres en bearbeidingsfaktor. Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor, 

benyttes en faktor på 0,5 som standard. 
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DEL B 

Produkter av animalsk opprinnelse(1) som det skal tas prøver av i 2018, 2019 og 2020 

2018 2019 2020 

(d) (e) (f) 

Storfefett(2) Kumelk(3) Fjørfefett(2) 

Hønseegg(2)(4) Svinefett(2) Sauefett(2) 

(1) For rå næringsmidler som skal analyseres, skal de delene av produktene som grenseverdiene gjelder for, analyseres for hovedproduktet i 

gruppen eller undergruppen oppført i del A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 752/2014, med mindre noe annet er angitt. 

(2) Ubearbeidede produkter (herunder fryste produkter) skal analyseres. 

(3) Fersk (ubearbeidet) melk skal analyseres, herunder fryst, pasteurisert oppvarmet, sterilisert eller filtrert melk. 

(4) Hele egg uten skall skal analyseres. 

DEL C 

Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i/på produkter av vegetabilsk opprinnelse 

 2018 2019 2020 Merknader 

2,4-D (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på grapefrukt, borddruer, eggfrukter 

og brokkoli i 2018, i og på salat, spinat og tomater i 2019, i og 

på appelsiner, blomkål, brun ris og tørkede bønner i 2020. 

2-fenylfenol (b) (c) (a)  

Abamektin (b) (c) (a)  

Acefat (b) (c) (a)  

Acetamiprid (b) (c) (a)  

Akrinatrin (b) (c) (a)  

Aldikarb (b) (c) (a)  

Aldrin og dieldrin (b) (c) (a)  

Azinfosmetyl (b) (c) (a)  

Azoksystrobin (b) (c) (a)  

Bifentrin (b) (c) (a)  

Bifenyl (b) (c) (a)  

Bitertanol (b) (c) (a)  

Boskalid (b) (c) (a)  

Bromidion (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på grønnsakpaprika i 2018, i og på 

salat og tomater i 2019, i og på brun ris i 2020. 

Brompropylat (b) (c) (a)  
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 2018 2019 2020 Merknader 

Bupirimat (b) (c) (a)  

Buprofezin (b) (c) (a)  

Kaptan (b) (c) (a)  

Karbaryl (b) (c) (a)  

Karbendazim og benomyl (b) (c) (a)  

Karbofuran (b) (c) (a)  

Klorantraniliprol (b) (c) (a)  

Klorfenapyr (b) (c) (a)  

Klormekvat (b) (c) (a) Analysen foretas bare på eggfrukter, borddruer, dyrket sopp og 

hvete i 2018, i og på tomater og havre i 2019, i og på gulrøtter, 

pærer, rug og brun ris i 2020. 

Klortalonil (b) (c) (a)  

Klorprofam (b) (c) (a)  

Klorpyrifos (b) (c) (a)  

Klorpyrifosmetyl (b) (c) (a)  

Klofentezin (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Klotianidin (b) (c) (a)  

Cyflutrin (b) (c) (a)  

Cymoksanil (b) (c) (a)  

Cypermetrin (b) (c) (a)  

Cyprokonazol (b) (c) (a)  

Cyprodinil (b) (c) (a)  

Cyromazin (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på eggfrukter, grønnsakpaprika, 

meloner og dyrket sopp i 2018, i og på salat og tomater i 2019, i 

og på poteter, kepaløk og gulrøtter i 2020. 

Deltametrin (b) (c) (a)  

Diazinon (b) (c) (a)  

Diklorvos (b) (c) (a)  

Dikloran (b) (c) (a)  
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 2018 2019 2020 Merknader 

Dikofol (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Dietofenkarb (b) (c) (a)  

Difenokonazol (b) (c) (a)  

Diflubenzuron (b) (c) (a)  

Dimetoat (b) (c) (a)  

Dimetomorf (b) (c) (a)  

Dinikonazol (b) (c) (a)  

Difenylamin (b) (c) (a)  

Ditianon (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på borddruer i 2018, i og på epler og 

ferskener i 2019, i og på pærer og brun ris i 2020. 

Ditiokarbamater (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

brokkoli, blomkål, hodekål, olivenolje, vin og kepaløk. 

Dodin (b) (c) (a)  

Endosulfan (b) (c) (a)  

EPN (b) (c) (a)  

Epoksikonazol (b) (c) (a)  

Etefon (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på grønnsakpaprika, hvete og 

borddruer i 2018, i og på epler, ferskener, tomater og vin i 2019, 

i og på appelsiner og pærer i 2020. 

Etion (b) (c) (a)  

Etirimol (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Etofenproks (b) (c) (a)  

Famoksadon (b) (c) (a)  

Fenamidon (b) (c) (a)  

Fenamifos (b) (c) (a)  

Fenarimol (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Fenazakin (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 
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 2018 2019 2020 Merknader 

Fenbukonazol (b) (c) (a)  

Fenbutatinoksid (b) (c) (a) Analysen foretas bare på eggfrukter, grapefrukt, grønn-

sakpaprika og borddruer i 2018, i og på epler, jordbær, 

ferskener, tomater og vin i 2019, i og på appelsiner og pærer i 

2020. 

Fenheksamid (b) (c) (a)  

Fenitrotion (b) (c) (a)  

Fenoksykarb (b) (c) (a)  

Fenpropatrin (b) (c) (a)  

Fenpropidin (b) (c) (a)  

Fenpropimorf (b) (c) (a)  

Fenpyroksimat (b) (c) (a)  

Fention (b) (c) (a)  

Fenvalerat (b) (c) (a)  

Fipronil (b) (c) (a)  

Flonikamid (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på eggfrukter, borddruer, grapefrukt, 

meloner, grønnsakpaprika og hvete i 2018, i og på epler, 

ferskener, spinat, salat, tomater, havre og bygg i 2019, i og på 

poteter, pærer, brun ris og rug i 2020. 

Fluazifop-P (b) (c) (a) Det skal bare foretas analyser i og på eggfrukter, brokkoli, 

grønnsakpaprika og hvete i 2018, i og på jordbær, hodekål, 

salat, spinat og tomater i 2019, i og på blomkål, tørkede bønner, 

poteter og gulrøtter i 2020. 

Flubendiamid (b) (c) (a)  

Fludioksonil (b) (c) (a)  

Flufenoxuron (b) (c) (a)  

Fluopikolid (b) (c) (a)  

Fluopyram (b) (c) (a)  

Flukinkonazol (b) (c) (a)  

Flusilazol (b) (c) (a)  

Flutriafol (b) (c) (a)  

Folpet (b) (c) (a)  
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 2018 2019 2020 Merknader 

Formetanat (b) (c) (a)  

Fostiazat (b) (c) (a)  

Glyfosat (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på borddruer og hvete i 2018, i og på 

epler, ferskener, vin, bygg og havre i 2019, i og på pærer, 

appelsiner og rug i 2020. 

Haloksyfop, herunder 

haloksyfop-P 

(b) (c)  Analysen foretas bare i og på brokkoli, grapefrukt, grønn-

sakpaprika og hvete i 2018, i og på jordbær og hodekål i 2019. 

Stoffet skal ikke analyseres i eller på produkter i 2020. 

Heksakonazol (b) (c) (a)  

Heksytiazoks (b) (c) (a) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Imazalil (b) (c) (a)  

Imidakloprid (b) (c) (a)  

Indoksakarb (b) (c) (a)  

Iprodion (b) (c) (a)  

Iprovalikarb (b) (c) (a)  

Isokarbofos (b) (c) (a)  

Isoprotiolan   (a) Analysen foretas bare i og på brun ris i 2020. Stoffet skal ikke 

analyseres i eller på produkter i 2018 og 2019. 

Kresoksimmetyl (b) (c) (a)  

Lambdacyhalotrin (b) (c) (a)  

Linuron (b) (c) (a)  

Lufenuron (b) (c) (a)  

Malation (b) (c) (a)  

Mandipropamid (b) (c) (a)  

Mepanipyrim (b) (c) (a)  

Mepikvat (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på dyrket sopp og hvete i 2018, i og 

på bygg og havre i 2019, i og på pærer, rug og brun ris i 2020. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (b) (c) (a)  

Metamidofos (b) (c) (a)  

Metidation (b) (c) (a)  

Metiokarb (b) (c) (a)  
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 2018 2019 2020 Merknader 

Metomyl og tiodikarb (b) (c) (a)  

Metoksyfenozid (b) (c) (a)  

Monokrotofos (b) (c) (a)  

Myklobutanil (b) (c) (a)  

Oksadiksyl (b) (c) (a)  

Oksamyl (b) (c) (a)  

Oksydemetonmetyl (b) (c) (a)  

Paklobutrazol (b) (c) (a)  

Paration (b) (c) (a)  

Parationmetyl (b) (c) (a)  

Penkonazol (b) (c) (a)  

Pencykuron (b) (c) (a)  

Pendimetalin (b) (c) (a)  

Permetrin (b) (c) (a)  

Fosmet (b) (c) (a)  

Pirimikarb (b) (c) (a)  

Pirimifos-metyl (b) (c) (a)  

Procymidon (b) (c) (a)  

Profenofos (b) (c) (a)  

Propamokarb (b) (c) (a) Det skal bare foretas analyser i og på borddruer, meloner, 

eggfrukter, brokkoli, grønnsakpaprika og hvete i 2018, i og på 

jordbær, hodekål, spinat, salat, tomater og bygg i 2019, i og på 

gulrøtter, blomkål, kepaløk og poteter i 2020. 

Propargitt (b) (c) (a)  

Propikonazol (b) (c) (a)  

Propyzamid (b) (c) (a)  

Prosulfokarb (b) (c) (a)  

Protiokonazol (b) (c) (a) Analysen foretas bare i og på grønnsakpaprika og hvete i 2018, i 

og på hodekål, salat, tomater, havre og bygg i 2019, i og på 

gulrøtter, kepaløk, rug og brun ris i 2020. 
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 2018 2019 2020 Merknader 

Pymetrozin (b) (c)  Analysen foretas bare i og på eggfrukter, meloner og 

grønnsakpaprika i 2018, i og på hodekål, salat, jordbær, spinat 

og tomater i 2019. Stoffet skal ikke analyseres i eller på 

produkter i 2020. 

Pyraklostrobin (b) (c) (a)  

Pyridaben (b) (c) (a)  

Pyrimetanil (b) (c) (a)  

Pyriproksyfen (b) (c) (a)  

Kinoksyfen (b) (c) (a)  

Spinosad (b) (c) (a)  

Spirodiklofen (b) (c) (a)  

Spiromesifen (b) (c) (a)  

Spiroksamin (b) (c) (a)  

Tau-fluvalinat (b) (c) (a)  

Tebukonazol (b) (c) (a)  

Tebufenozid (b) (c) (a)  

Tebufenpyrad (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Teflubenzuron (b) (c) (a)  

Teflutrin (b) (c) (a)  

Terbutylazin (b) (c) (a)  

Tetrakonazol (b) (c) (a)  

Tetradifon (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Tiabendazol (b) (c) (a)  

Tiakloprid (b) (c) (a)  

Tiametoksam (b) (c) (a)  

Tiofanatmetyl (b) (c) (a)  

Tolklofosmetyl (b) (c) (a)  

Tolylfluanid (b) (c) (a) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Triadimefon og triadimenol (b) (c) (a)  
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 2018 2019 2020 Merknader 

Triazofos (b) (c) (a)  

Trifloksystrobin (b) (c) (a)  

Triflumuron (b) (c) (a)  

Vinklozolin (b) (c) (a)  

DEL D 

Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i/på produkter av animalsk opprinnelse 

 2018 2019 2020 Merknader 

Aldrin og dieldrin (d) (e) (f)  

Bifentrin (d) (e) (f)  

Klordan (d) (e) (f)  

Klorpyrifos (d) (e) (f)  

Klorpyrifosmetyl (d) (e) (f)  

Cypermetrin (d) (e) (f)  

DDT (d) (e) (f)  

Deltametrin (d) (e) (f)  

Diazinon (d) (e) (f)  

Endosulfan (d) (e) (f)  

Famoksadon (d) (e) (f)  

Fenvalerat (d) (e) (f)  

Heptaklor (d) (e) (f)  

Heksaklorbenzen (d) (e) (f)  

Heksaklorsykloheksan (HCH, 

alfa-isomer) 

(d) (e) (f)  

Heksaklorsykloheksan (HCH, 

beta-isomer) 

(d) (e) (f)  

Indoksakarb  (e)  Analysen foretas bare i melk i 2019. 

Lindan (d) (e) (f)  

Metoksyklor (d) (e) (f)  

Paration (d) (e) (f)  

Permetrin (d) (e) (f)  

Pirimifos-metyl (d) (e) (f)  
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VEDLEGG II 

Antall prøver nevnt i artikkel 1 

1. Antall prøver som skal tas for hvert næringsmiddel og analyseres for pesticidene oppført i vedlegg I av hver medlemsstat, er 

angitt i tabellen i nr. 5. 

2. I tillegg til prøvene som kreves i henhold til tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2018 ta og analysere ti prøver av 

bearbeidet kornbasert barnemat. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2019 ta og analysere ti prøver av 

annen barnemat til spedbarn og småbarn enn morsmelkerstatning, tilskuddsblanding og bearbeidet kornbasert barnemat. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2020 ta og analysere fem prøver av 

morsmelkerstatninger og fem prøver av tilskuddsblandinger. 

3. I samsvar med tabellen i nr. 5 skal antallet prøver av næringsmidler fra økologisk landbruk om mulig gjenspeile disse 

næringsmidlenes markedsandel i den enkelte medlemsstat, og det skal tas minst én prøve. 

4. Medlemsstater som bruker metoder for påvisning av flere restmengder, kan bruke kvalitative påvisningsmetoder på opptil 

15 % av prøvene som skal tas og analyseres i henhold til tabellen i nr. 5. Dersom en medlemsstat bruker kvalitative 

påvisningsmetoder, skal den analysere det resterende antall prøver ved hjelp av kvantitative metoder for påvisning av flere 

restmengder. 

Dersom den kvalitative påvisningen gir positive resultater, skal medlemsstatene bruke vanlige metoder for å mengdebe-

stemme resultatene. 

5. Laveste antall prøver per medlemsstat per næringsmiddel: 

Medlemsstat Prøver 

 

Medlemsstat Prøver 

BE 12 LU 12 

BG 12 HU 12 

CZ 12 MT 12 

DK 12 NL 18 

DE 97 AT 12 

EE 12 PL 47 

EL 12 PT 12 

ES 50 RO 20 

FR 71 SI 12 

IE 12 SK 12 

IT 69 FI 12 

CY 12 SE 12 

LV 12 UK 71 

LT 12 HR 12 

SAMLET ANTALL PRØVER: 683 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/12 

av 6. januar 2017 

om formen på og innholdet i søknader og anmodninger om fastsettelse av grenseverdier for restmengder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(*) 

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 13 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Farmakologisk virksomme stoffer klassifiseres på grunnlag av uttalelser om grenseverdier for restmengder utstedt av 

Det europeiske legemiddelbyrå (EMA – European Medicines Agency). 

2) Det inngis en søknad til EMA om en uttalelse med henblikk på å fastsette grenseverdier for restmengder. Det er 

nødvendig å utarbeide et standardformat for å inngi slike søknader og angi hvilke opplysninger som skal ledsage slike 

søknader. 

3) Under visse omstendigheter kan Kommisjonen, en medlemsstat, en berørt part eller en organisasjon anmode EMA om 

en uttalelse med henblikk på å fastsette grenseverdier for restmengder. Det er nødvendig å utarbeide et standardformat 

for slike anmodninger og angi hvilke opplysninger som bør ledsage dem. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Form på og innhold i søknader og anmodninger 

1. En søknad eller anmodning om fastsettelse av grenseverdier for restmengder skal inngis elektronisk til Det europeiske 

legemiddelbyrå (EMA – European Medicines Agency). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 7.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

2018/EØS/57/35 
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2. Opplysningene og dokumentene som ledsager en søknad eller anmodning om fastsettelse av grenseverdier for 

restmengder, skal framlegges i samsvar med kravene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Generelle krav til søknader og anmodninger 

1. Opplysningene og dokumentasjonen som inngis som en del av en søknad eller anmodning om fastsettelse av grenseverdier 

for restmengder, skal være nøyaktige og i samsvar med gjeldende vitenskapelige kunnskapsnivå og EMAs vitenskapelige 

retningslinjer for sikkerhet forbundet med restmengder. 

2. En søknad eller anmodning om fastsettelse av grenseverdier for restmengder skal inneholde alle opplysninger som er 

relevante for å vurdere sikkerheten forbundet med restmengder av det berørte stoffet, enten opplysningene er gunstige eller 

ugunstige for stoffet. Det er særlig viktig at alle relevante opplysninger om ufullstendige eller avbrutte prøvinger eller 

utprøvinger som er utført i forbindelse med det virksomme stoffet, tas med. 

3. En søknad eller anmodning om utvidelse av eksisterende grenseverdier for restmengder til også å omfatte andre dyrearter 

eller næringsmidler skal bestå av et søknads- eller anmodningsskjema samt restmengdedokumentasjon. EMA kan anmode om 

sikkerhetsdata dersom risikovurderingen som er utført for å fastsette den eksisterende grenseverdien for restmengder, ikke får 

anvendelse på den foreslåtte utvidelsen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 6. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

SØKNAD/ANMODNING OM FASTSETTELSE AV GRENSEVERDIER FOR RESTMENGDER 

1. Søknaden eller anmodningen skal inneholde alle administrative opplysninger og all vitenskapelig dokumentasjon som er 

nødvendig for å påvise sikkerheten ved restmengdene av det berørte stoffet, samt risikohåndteringsvurderinger. 

2. Alle deler av dokumentasjonen skal være tydelig nummerert og paginert. Det skal særlig sikres at det er egnede 

krysshenvisninger mellom delene og mellom de utførlige og kritiske sammendragene og de opprinnelige dataene. 

Elektroniske innsendinger skal være i samsvar med retningslinjene for elektronisk innsending på veterinærområdet som 

EMA har offentliggjort. 

3. Dersom det vises til offentliggjorte opplysninger, bør fullstendige kopier av de relevante artiklene settes inn i det relevante 

avsnittet i dokumentasjonen. 

4. Søknaden eller anmodningen skal inngis i samsvar med kravene angitt nedenfor og i den rekkefølgen som angis. 

5. Det skal utføres farmakologiske og toksikologiske prøvinger samt analyser av restmengder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(2), og resultatene av 

disse skal legges ved en søknad eller anmodning om fastsettelse av grenseverdier for restmengder. 

KAPITTEL 1 

ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 

De administrative opplysningene skal bestå av to deler, en del som inneholder de administrative opplysningene, og en del som 

inneholder et sammendrag av vurderingen som søkeren/anmoderen foreslår. 

Følgende opplysninger skal tas med: 

Del 1 – Administrative opplysninger: 

— Navnet på stoffet som skal vurderes, ved bruk av det internasjonale fellesnavnet (INN) dersom stoffet har et slikt navn. 

— Søkerens/anmoderens navn og adresse. 

— Navnet på og adressen til søkerens/anmoderens kontaktperson for all korrespondanse knyttet til søknaden. 

Del 2 – Sammendrag av vurderingen som søkeren/anmoderen foreslår: 

— Navnet på stoffet som skal vurderes, ved bruk av det internasjonale fellesnavnet (INN) dersom stoffet har et slikt navn. 

— Presisering av om stoffet brukes i produktet som virksomhet stoff, hjelpestoff, konserveringsmiddel osv. 

— Sammendrag av forventet mønster for veterinær bruk (målarter, viktigste indikasjoner, dosering). 

— Opplysninger om eventuelle søknader til andre EU-organer eller internasjonale organer, datoene for disse søknadene og 

utfallet av dem. 

— Sammendrag av resultatene: 

— Relevante nivåer uten observerte (skade)virkninger (NO(A)EL) eller et godkjent alternativ til sikkerhetsvurderingen. 

— Henvisning til relevant undersøkelse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 

av 20.10.2010, s. 33). 
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— Foreslått usikkerhetsfaktor. 

— Foreslått akseptabelt daglig inntak (ADI) eller et alternativ i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 470/2009. 

— Restmarkør (dersom det er relevant). 

— Foreslåtte grenseverdier for restmengder (dersom det er relevant). 

— Foreslått analysemetode (herunder grense for mengdebestemmelse og henvisning, dersom det er relevant). 

KAPITTEL 2 

OPPLYSNINGER MED HENBLIKK PÅ VITENSKAPELIG RISIKOVURDERING 

A. Sikkerhetsdokumentasjon 

Dokumentasjonen om sikkerhetsprøvinger skal inneholde følgende: 

— En fortegnelse over alle undersøkelser som inngår i dokumentasjonen. 

— En erklæring der søkeren/anmoderen bekrefter at alle opplysninger som er kjent for vedkommende på inngivelses-

tidspunktet, enten disse er gunstige eller ugunstige, er tatt med. 

— En begrunnelse dersom en bestemt type undersøkelse er utelatt. 

— En forklaring på hvorfor en alternativ type undersøkelse er tatt med. 

— I tilfeller der en undersøkelse er utført før direktiv 2004/10/EF trådte i kraft, eller der status for god laboratoriepraksis er 

ukjent, en drøfting av i hvilken grad en undersøkelse som ikke er utført i henhold til god laboratoriepraksis, kan bidra til 

den samlede risikovurderingen. 

Hver undersøkelsesrapport skal inneholde følgende dokumenter: 

— En kopi av undersøkelsesplanen (protokoll, herunder endringer og avvik). 

— En underskrevet erklæring om at god laboratoriepraksis er fulgt, dersom det er relevant. 

— En beskrivelse av metodene, apparatene og materialene som er brukt. 

— En begrunnelse for og beskrivelse av prøvingssystemet. 

— En beskrivelse av de oppnådde resultatene, som bør være så utførlig at det er mulig å vurdere resultatene kritisk og 

uavhengig av den fortolkning forfatteren har gitt. 

— En statistisk analyse av resultatene, dersom det er relevant. 

— En drøfting av resultatene med kommentarer om nivåer med observert (skade)virkning og NO(A)EL samt om eventuelle 

uvanlige resultater. 

— En utførlig beskrivelse og en grundig drøfting av resultatene av undersøkelsen. 

A.0. Utførlig og kritisk sammendrag 

Det utførlige og kritiske sammendraget skal være underskrevet og datert. Opplysninger om forfatterens utdannings-

bakgrunn, opplæring og yrkeserfaring skal være vedlagt. Forfatterens yrkesmessige forhold til søkeren/anmoderen 

skal oppgis. 

Alle viktige opplysninger skal oppsummeres i et vedlegg, om mulig i tabellformat eller grafisk format, og de 

relevante bibliografiske henvisningene skal også være angitt i vedleggene til dokumentet. Det skal angis hvilken 

relevans undersøkelsene det vises til, har for vurderingen av de mulige risikoene som restmengder utgjør for 

mennesker. Det utførlige og kritiske sammendraget og vedleggene til det skal inneholde nøyaktige krysshen-

visninger til opplysningene i hoveddokumentasjonen. I dette avsnittet skal det ikke vises til nye undersøkelser som 

ikke inngår i hoveddokumentasjonen.  
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A.1. Nøyaktig identifikasjon av stoffet som omfattes av søknaden/anmodningen: 

A.1.1. INN-navn. 

A.1.2. IUPAC-betegnelse (International Union of Pure and Applied Chemistry). 

A.1.3. CAS-nummer (Chemical Abstract Service). 

A.1.4. terapeutisk, farmakologisk og kjemisk klassifisering. 

A.1.5. Synonymer og forkortelser. 

A.1.6. Strukturformel. 

A.1.7. Molekylformel. 

A.1.8. Molekylvekt. 

A.1.9. Grad av urenheter. 

A.1.10. Urenhetenes kvalitative og kvantitative sammensetning. 

A.1.11. Beskrivelse av fysiske egenskaper. 

A.1.11.1. Smeltepunkt. 

A.1.11.2. Kokepunkt. 

A.1.11.3. Damptrykk. 

A.1.11.4. Løselighet i vann og organiske løsemidler, uttrykt i g/l, med angivelse av temperatur. 

A.1.11.5. Tetthet. 

A.1.11.6. Brytningsindeks, rotasjon osv. 

A.1.11.7. pKa. 

A.1.11.8. Proteinbinding. 

A.2. Farmakologi: 

A.2.1. Farmakodynamikk. 

A.2.2. Farmakokinetikk hos laboratoriedyr (absorpsjon, distribusjon, metabolisme, utskilling). 

A.3 Toksikologi (hos laboratoriedyr): 

A.3.1. Toksisitet ved enkeltdosering, dersom det er relevant. 

A.3.2. Toksisitet ved gjentatt dosering. 

A.3.2.1. Undersøkelse av oral toksisitet ved gjentatt dosering (90 dager). 

A.3.2.2. Undersøkelse av toksisitet (kronisk) ved gjentatt dosering. 

A.3.3. Toleranse hos målarter, dersom det er relevant. 

A.3.4. Reproduksjonstoksisitet, herunder utviklingstoksisitet. 

A.3.4.1. Undersøkelse av virkninger på forplantningsevne.  
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A.3.4.2. Undersøkelse av utviklingstoksisitet. 

A.3.5. Genotoksisitet. 

A.3.6. Kreftframkallende egenskaper. 

A.4 Andre krav: 

A.4.1. Spesielle undersøkelser (f.eks. immuntoksisitet, nevrotoksisitet). 

A.4.2. Restmengdenes mikrobiologiske egenskaper (dersom det er relevant). 

A.4.2.1. Mulige virkninger på tarmfloraen hos mennesker. 

A.4.2.2. Mulige virkninger på mikroorganismer som brukes til industriell bearbeiding av næringsmidler. 

A.4.3. Observasjoner hos mennesker. 

A.5 Bestemmelse av akseptabelt daglig inntak (ADI) eller alternativ grense. 

B. Restmengdedokumentasjon 

Dokumentasjonen om analyser av restmengder skal inneholde følgende: 

— En fortegnelse over alle undersøkelser som inngår i dokumentasjonen. 

— En erklæring der søkeren/anmoderen bekrefter at alle opplysninger som er kjent for vedkommende på inngivelses-

tidspunktet, enten disse er gunstige eller ugunstige, er tatt med. 

— En begrunnelse dersom en bestemt type undersøkelse er utelatt. 

— En forklaring på hvorfor en alternativ type undersøkelse er tatt med. 

— I tilfeller der en undersøkelse er utført før direktiv 2004/10/EF trådte i kraft, eller der status for god laboratoriepraksis er 

ukjent, en drøfting av i hvilken grad en undersøkelse som ikke er utført i henhold til god laboratoriepraksis, kan bidra til 

den samlede risikovurderingen. 

Hver undersøkelsesrapport skal inneholde følgende dokumenter: 

— En kopi av undersøkelsesplanen (protokoll, herunder endringer og avvik). 

— En underskrevet erklæring om at god laboratoriepraksis er fulgt, dersom det er relevant. 

— En beskrivelse av metodene, apparatene og materialene som er brukt. 

— En begrunnelse for og beskrivelse av prøvingssystemet. 

— En beskrivelse av de oppnådde resultatene, som bør være så utførlig at det er mulig å vurdere resultatene kritisk og 

uavhengig av den fortolkning forfatteren har gitt. 

— En statistisk analyse av resultatene, dersom det er relevant. 

— En drøfting av resultatene. 

— En utførlig beskrivelse og en grundig drøfting av resultatene av undersøkelsen. 

B.0. Utførlig og kritisk sammendrag 

Det utførlige og kritiske sammendraget skal være underskrevet og datert. Opplysninger om forfatterens utdannings-

bakgrunn, opplæring og yrkeserfaring skal være vedlagt. Forfatterens yrkesmessige forhold til søkeren/anmoderen 

skal oppgis. 



Nr. 57/506 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Alle viktige opplysninger skal oppsummeres i et vedlegg, om mulig i tabellformat eller grafisk format, og de 

relevante bibliografiske henvisningene skal også være angitt i vedleggene til dokumentet. Det skal drøftes hvilken 

relevans undersøkelsene det vises til, har for fastsettelsen av grenseverdier for restmengder. Det utførlige og kritiske 

sammendraget og vedleggene skal inneholde nøyaktige krysshenvisninger til opplysningene i hoveddokumenta-

sjonen. I dette avsnittet skal det ikke vises til nye undersøkelser som ikke inngår i hoveddokumentasjonen. 

B.1. Metabolisme og restmengdekinetikk: 

B.1.1. Farmakokinetikk hos arter bestemt til næringsmiddelproduksjon (absorpsjon, distribusjon, metabolisme, utskilling). 

B.1.2. Nedbryting av restmengder. 

B.1.2.1. Identifikasjon av restmarkør. 

B.1.2.2. Forhold mellom restmarkør og samlet restmengde. 

B.2. Overvåkings- og eksponeringsdata, dersom det er relevant. 

B.3. Metode for analyse av restmengder: 

B.3.1. Beskrivelse av metoden i et internasjonalt godkjent format. 

B.3.2. Validering av metoden i samsvar med relevante retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen og EMA. 

KAPITTEL 3 

RISIKOHÅNDTERINGSVURDERINGER 

På grunnlag av risikovurderingen som er utført, skal det tas hensyn til relevante anbefalinger om risikohåndtering i samsvar 

med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 470/2009, særlig 

— andre relevante faktorer, f.eks. teknologiske aspekter ved næringsmiddel- og fôrproduksjon, kontrollmuligheter og vilkår 

for bruk av stoffene i veterinærpreparater, 

— andre relevante risikohåndteringsvurderinger med henblikk på fastsettelse av grenseverdier for restmengder, 

— utarbeiding av grenseverdier for restmengder, 

— vurderinger angående en mulig ekstrapolering av grenseverdier for restmengder. 

 __________  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/507 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/612 

av 30. mars 2017 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det 

europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2017(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for 

legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12 femte ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelbyrå bestå av et bidrag fra Unionen og gebyrer betalt av foretakene. Ved forordning (EF) 

nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2016. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den europeiske 

unions statistikkontor, var på 1,2 % i 2016. 

3) For enkelhets skyld bør de justerte gebyrene avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig 

behandlet per 1. april 2017. 

6) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2017. Denne 

forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra nevnte dato — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «278 800 euro» til «282 100 euro», 

— i annet ledd endres «28 000 euro» til «28 300 euro», 

— i tredje ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro»,  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 31.3.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor 

(EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

2018/EØS/57/36 
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ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «108 200 euro» til «109 500 euro», 

— i andre ledd endres «180 200 euro» til «182 400 euro», 

— i tredje ledd endres «10 800 euro» til «10 900 euro», 

— i fjerde ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

iii) i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «83 700 euro» til «84 700 euro», 

— i annet ledd endres «20 900 euro til 62 700 euro» til «21 200 euro til 63 500 euro», 

— i tredje ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

b) i nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) første ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «83 700 euro» til «84 700 euro», 

— i annet ledd endres «20 900 euro til 62 700 euro» til «21 200 euro til 63 500 euro», 

c) i nr. 3 endres «13 800 euro» til «14 000 euro», 

d) i nr. 4 endres «20 900 euro» til «21 200 euro», 

e) i nr. 5 endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

f) i nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd endres «100 000 euro» til «101 200 euro», 

ii) i annet ledd endres «24 900 euro til 74 900 euro» til «25 200 euro til 75 800 euro», 

2) i artikkel 4 nr. 1 endres «69 400 euro» til «70 200 euro», 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «139 600 euro» til «141 300 euro», 

— i annet ledd endres «13 800 euro» til «14 000 euro», 

— i tredje ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

— i fjerde ledd gjøres følgende endringer: 

— «69 400 euro» endres til «70 200 euro», 

— «7 000 euro» endres til «7 100 euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «69 400 euro» til «70 200 euro», 

— i annet ledd endres «117 800 euro» til «119 200 euro», 

— i tredje ledd endres «13 800 euro» til «14 000 euro», 

— i fjerde ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro»,  
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— i femte ledd gjøres følgende endringer: 

— «34 900 euro» endres til «35 300 euro», 

— «7 000 euro» endres til «7 100 euro», 

iii) i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «34 900 euro» til «35 300 euro», 

— i annet ledd endres «8 700 euro til 26 200 euro» til «8 800 euro til 26 500 euro», 

— i tredje ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

b) i nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) første ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «41 800 euro» til «42 300 euro», 

— i annet ledd endres «10 500 euro til 31 500 euro» til «10 600 euro til 31 900 euro», 

— i tredje ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

c) i nr. 3 endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

d) i nr. 4 endres «20 900 euro» til «21 200 euro», 

e) i nr. 5 endres «7 000 euro» til «7 100 euro», 

f) i nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd endres «33 400 euro» til «33 800 euro», 

ii) i annet ledd endres «8 300 euro til 24 900 euro» til «8 400 euro til 25 200 euro», 

4) i artikkel 6 nr. 1 endres «41 800 euro» til «42 300 euro», 

5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) i nr. 1 endres «69 400 euro» til «70 200 euro», 

b) i nr. 2 endres «20 900 euro» til «21 200 euro», 

6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) i annet ledd endres «83 700 euro» til «84 700 euro», 

ii) i tredje ledd endres «41 800 euro» til «42 300 euro», 

iii) i fjerde ledd endres «20 900 euro til 62 700 euro» til «21 200 euro til 63 500 euro», 

iv) i femte ledd endres «10 500 euro til 31 500 euro» til «10 600 euro til 31 900 euro», 

b) i nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) i annet ledd endres «278 800 euro» til «282 100 euro», 

ii) i tredje ledd endres «139 600 euro» til «141 300 euro», 

iii) i femte ledd endres «3 000 euro til 240 300 euro» til «3 000 euro til 243 200 euro», 

iv) i sjette ledd endres «3 000 euro til 120 300 euro» til «3 000 euro til 121 700 euro», 

c) i nr. 3 første ledd endres «7 000 euro» til «7 100 euro». 
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Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig behandlet per 1. april 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 30. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1510 

av 30. august 2017 

om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til CMR-stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 68  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Post 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyr omsetning eller bruk for levering til 

allmennheten av stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 

(CMR) i kategori 1A eller 1B, og av stoffblandinger som inneholder slike stoffer i bestemte konsentrasjoner. De 

aktuelle stoffene er oppført i tillegg 1–6 til nevnte vedlegg. 

2) Stoffer klassifiseres som CMR i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) og er oppført 

i del 3 i vedlegg VI til nevnte forordning. 

3) Etter at tillegg 1–6 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 sist ble ajourført for å gjenspeile nye 

klassifiseringer av stoffer som CMR i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, er del 3 i vedlegg VI til sistnevnte 

forordning endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014(3), (EU) 2015/1221(4) og (EU) 2016/1179(5). 

4) Ettersom markedsdeltakerne kan anvende den harmoniserte klassifiseringen fastsatt i del 3 i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 på et tidligere tidspunkt, bør de på frivillig basis kunne anvende bestemmelsene i denne forordning 

tidligere. 

5) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 31.8.2017, s. 110, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og 

for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT L 167 av 6.6.2014, s. 36). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1221 av 24. juli 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med henblikk på tilpasning til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling (EUT L 197 av 25.7.2015, s. 10). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 195 av 20.7.2016, s. 11). 

2018/EØS/57/37 
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Artikkel 2 

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

2. Den får anvendelse fra den dagen den trer i kraft, med unntak av 

— nr. 1, 2 og 3 i vedlegget, som får anvendelse fra 1. mars 2018, og 

— nr. 4 bokstav a) i vedlegget, som får anvendelse fra 1. mars 2018 i den grad det vedrører følgende stoffer: 

bisfenol A, [dodecylfenol, grenet], [2-dodecylfenol, grenet], [3-dodecylfenol, grenet], [4-dodecylfenol, grenet], [tetra-

propenylfenol), derivater], klorfacinon (ISO), kumatetralyl (ISO), difenakum (ISO), flokumafen (ISO), dinatriumoktaborat, 

vannfritt, dinatriumoktaborattetrahydrat, bromadiolon (ISO), difetialon, [perfluornonan-1-syre og dens natrium- og 

ammoniumsalter], disykloheksylftalat og triflumizol (ISO). 

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

Utferdiget i Brussel 30. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I tabellen i tillegg 2 innsettes følgende poster i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«1,2-diklorpropan, propylendiklorid 602-020-00-0 201-152-2 78-87-5 
 

E-glassmikrofibrer med representativ sammensetning. 

[Vilkårlig orienterte fibrer av kalsiumaluminiumsilikat 

med følgende representative sammensetning (i 

vektprosent): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, 

B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 

15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. 

Prosess: Framstilles vanligvis gjennom flammetrekking 

og rotasjon. (Andre elementer kan forekomme i små 

mengder; prosesslisten utelukker ikke innovasjon).] 

014-046-00-4 — —»  

2) I tabellen i tillegg 4 innsettes følgende post i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«3,7-dimetylokta-2,6-diennitril 608-067-00-3 225-918-0 5146-66-7»  

3) I tillegg 5 

a) innsettes følgende poster i tabellen i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«Brodifakum (ISO) 

4-hydroksy-3-(3-(4’-brom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl)kumarin 

607-172-00-1 259-980-5 56073-10-0  

Bly i pulverform 

[partikkeldiameter < 1 mm] 

082-013-00-1 231-100-4 7439-92-1  

Bly i massiv form 

[partikkeldiameter ≥ 1 mm] 

082-014-00-7 231-100-4 7439-92-1»  

b) Posten for warfarin, 4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylbutyl)-kumarin skal lyde: 

«Warfarin (ISO) 

4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylbutyl)-2H-krom-2-on 

[1] 

(S)-4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylbutyl)-2-

benzopyron [2] 

(R)-4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylbutyl)-2-

benzopyron [3] 

607-056-00-0 201-377-6 [1] 

226-907-3 [2] 

226-908-9 [3] 

81-81-2 [1] 

5543-57-7 [2] 

5543-58-8 [3]» 
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4) I tillegg 6 

a) innsettes følgende poster i tabellen i den fastsatte rekkefølgen på indeksnumrene: 

«Tetrahydro-2-furyl-metanol, 

tetrahydrofurfurylalkohol 

603-061-00-7 202-625-6 97-99-4  

Galliumarsenid 031-001-00-4 215-114-8 1303-00-0  

Tributyltinnforbindelser, med unntak av dem nevnt 

ved navn andre steder i dette vedlegg 

050-008-00-3 — —  

1,2-benzendikarboksylsyre, diheksylester, forgrenet 

og lineær 

607-710-00-5 271-093-5 68515-50-4  

Imidazol 613-319-00-0 206-019-2 288-32-4  

Bisfenol A, 4,4′-isopropylidendifenol 604-030-00-0 201-245-8 80-05-7  

Dodecylfenol, grenet [1] 

2-dodecylfenol, grenet [2] 

3-dodecylfenol, grenet [3] 

4-dodecylfenol, grenet [4] 

Tetrapropenylfenol, derivater [5] 

604-092-00-9 310-154-3 [1] 

- [2] 

- [3] 

- [4] 

- [5] 

121158-58-5 [1] 

- [2] 

- [3] 

210555-94-5 [4] 

74499-35-7 [5] 

 

Klorfacinon (ISO), 2-[(4-klorfenyl)(fenyl)acetyl]-

1H-inden-1,3(2H)-dion 

606-014-00-9 223-003-0 3691-35-8  

Kumatetralyl (ISO), 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl)kumarin 

607-059-00-7 227-424-0 5836-29-3  

Difenakum (ISO), 3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroksykumarin 

607-157-00-X 259-978-4 56073-07-5  

Flokumafen (ISO), reaksjonsmasse av cis-4-

hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-

trifluormetylbenzyloksy)fenyl)-1-naftyl)kumarin og 

trans-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-

trifluormetylbenzyloksy)fenyl)-1-naftyl)kumarin 

607-375-00-5 421-960-0 90035-08-8  

Dinatriumoktaborat, vannfritt [1] 

Dinatriumoktaborattetrahydrat [2] 

005-020-00-3 234-541-0 [1] 

234-541-0 [2] 

12008-41-2 [1] 

12280-03-4 [2] 

 

Bromadiolon (ISO), 3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-3-

hydroksy-1-fenylpropyl]-4-hydroksy-2H-kromen-2-

on 

607-716-00-8 249-205-9 28772-56-7  

Difetialon (ISO) 

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-

tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroksy-2H-1-

benzotiopyran-2-on 

607-717-00-3 — 104653-34-1  

Perfluornonan-1-syre [1] 

og dens natriumsalter [2] 

og ammoniumsalter [3] 

607-718-00-9 206-801-3 [1] 

- [2] 

- [3] 

375-95-1 [1] 

21049-39-8 [2] 

4149-60-4 [3] 
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Disykloheksylftalat 607-719-00-4 201-545-9 84-61-7  

Triflumizol (ISO) 

(1E)-N-[4-klor-2-(trifluormetyl)fenyl]-1-(1H-

imidazol-1-yl)-2-propoksyetanimin 

612-289-00-6 — 68694-11-1»  

b) Posten for flumioksazin (ISO), N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyl)-2,H-1,4-benzoksazin-6-yl)sykloheks-1-

en-1,2-dikarboksamid skal lyde: 

«Flumioksazin (ISO), 2-[7-fluor-3-okso-4-(prop-2-

yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoksazin-6-yl]-

4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-1,3(2H)-dion 

613-166-00-X — 103361-09-7»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1273 

av 14. juli 2017 

om godkjenning av aktivt klor som avgis fra natriumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter aktivt klor avgitt fra 

natriumhypokloritt (heretter kalt «natriumhypokloritt»). 

2) Natriumhypokloritt er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 1, biocidprodukter til hygiene for mennesker, produkttype 2, desinfeksjonsmidler for private og offentlige 

områder og andre biocidprodukter, produkttype 3, biocidprodukter som brukes til veterinærhygiene og produkttype 4, 

desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr, produkttype 5, desinfeksjonsmidler 

for drikkevann, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 1, 2, 3, 4 og 5 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 17. mai 2010. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5 som inneholder natriumhypokloritt, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Natriumhypokloritt bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 31.12.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998,  

s. 1). 

2018/EØS/57/38 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Aktivt klor som avgis fra natriumhypokloritt, godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Aktivt klor som 

avgis fra natriumhy-

pokloritt (heretter 

kalt «natriumhy-

pokloritt»). 

IUPAC-betegnelse: 

Natriumhypokloritt 

EF-nr.: 231-668-3 

CAS-nr. 7681-52-9 

Minste renhet av det 

avgivende stoffet 

natriumhypokloritt: 

vandig løsning med en 

konsentrasjon av aktivt 

klor ≤ 180 g/kg (dvs.  

≤ 18 % w/w). 

1. januar 

2019 

31. desember 

2028 

1 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere og ikke-yrkesbrukere, 

b) overflatevann og sedimenter ved desinfisering av spillvann fra rensean-

legget (etterklorering). 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere og ikke-yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal  

behovet for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005 vurderes, og 

det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

5 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005 vurderes, og 

det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1274 

av 14. juli 2017 

om godkjenning av aktivt klor som avgis fra kalsiumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter aktivt klor avgitt fra 

kalsiumhypokloritt (heretter kalt «kalsiumhypokloritt»). 

2) Kalsiumhypokloritt er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 2, desinfeksjonsmidler for private og offentlige områder og andre biocidprodukter, produkttype 3, 

biocidprodukter som brukes til veterinærhygiene, produkttype 4, desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i 

kontakt med næringsmidler og fôr og produkttype 5, desinfeksjonsmidler for drikkevann, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2, 3, 4 og 5 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 7. juli 2010. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 som inneholder kalsiumhypokloritt, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Kalsiumhypokloritt bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Aktivt klor som avgis fra kalsiumhypokloritt, godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 31.12.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2018/EØS/57/39 
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Artikkel 2 

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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Aktivt klor som 

avgis fra kalsium-

hypokloritt (heretter 

kalt «kalsiumhypo-

kloritt»). 

IUPAC-betegnelse: 

Kalsiumhypokloritt 

EF-nr.: 231-908-7 

CAS-nr. 7778-54-3 

Minste renhet av det avgi-

vende stoffet kalsium-

hypokloritt: ≥ 655 g/kg 

(dvs. ≥ 65,5 % w/w, som 

tilsvarer et innhold av  

65 % w/w aktivt klor). 

1. januar 2019 31. desember 

2028 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere og ikke-yrkesbrukere, 

b) overflatevann og sedimenter ved desinfisering av spillvann fra 

renseanlegget (etterklorering). 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det 

skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     

 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar 

med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005 

vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende 

tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

     5 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar 

med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005 

vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende 

tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 57/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1275 

av 14. juli 2017 

om godkjenning av aktivt klor som avgis fra klor, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 2 og 5(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter aktivt klor avgitt fra 

klor (heretter kalt «klor»). 

2) Klor er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkttype 2, 

desinfeksjonsmidler for private og offentlige områder og andre biocidprodukter og produkttype 5, desinfeksjonsmidler 

for drikkevann, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2 og 5 som definert i vedlegg V 

til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 17. mai 2010. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2 og 5 som inneholder klor, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Klor bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Aktivt klor som avgis fra klor, godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2018/EØS/57/40 
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Artikkel 2 

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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Aktivt klor avgitt 

fra klor (heretter 

kalt «klor»). 

IUPAC-betegnelse: 

Klor 

EF-nr.: 231-959-5 

CAS-nr. 7782-50-5 

Minste renhet av det 

avgivende stoffet 

klor: ≥ 995 g/kg 

(dvs. ≥ 99,5 

vektprosent) 

1. januar 2019 31. desember 

2028 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) overflatevann og sedimenter ved desinfisering av spillvann fra renseanlegget 

(etterklorering). 

5 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet  

for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal eventuelt treffes 

hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/527 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1276 

av 14. juli 2017 

om godkjenning av pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter pereddiksyre som 

genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat. 

2) Pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, er vurdert i samsvar med artikkel 16  

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter av type 2, desinfeksjonsmidler til privat bruk og 

bruk i det offentlige helsevesen og andre biocidprodukter, type 3, biocidprodukter beregnet på veterinærhygiene og type 

4, desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2, 3 og 4 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Finland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 16. januar 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

13. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2, 3 og 4 basert på pereddiksyre som genereres fra 

tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, 

forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, bør derfor godkjennes til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2018/EØS/57/41 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, godkjennes som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3, og 4, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings- 

dato 

Godkjennin-

gen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Pereddiksyre som 

genereres fra 

tetraacetyletylen-

diamin og natrium-

perkarbonat 

IUPAC-betegnelse: 

Peroksyeddiksyre 

EF-nr.: 201-186-8 

CAS-nr. 79-21-0 

Utgangsstoffer: 

IUPAC-betegnelse: 

N,N'-etan-1,2-diylbis(N-

acetylacetamid) 

EF-nr.: 234-123-8 

CAS-nr. 10543-57-4 

IUPAC-betegnelse: 

Natriumperkarbonat 

EF-nr.: 239-707-6 

CAS-nr. 15630-89-4 

Spesifikasjonen for pereddiksyre 

generert på stedet er basert på 

utgangsstoffene tetraacetyl-

etylendiamin og natriumper-

karbonat. 

Minste renhetsgrad for tetra-

acetyletylendiamin er 99,0 %, 

og minste renhetsgrad for na-

triumperkarbonat er 85,1 %. 

1. januar 

2019 

31. desember 

2028 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) overflatevann når det gjelder produkter som brukes til desinfisering av 

vasketøy i lukkede vaskemaskiner i husholdninger. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til industrielle brukere og 

yrkesbrukere. 

4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men 

som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, 

skal produktvurderingen ta særlig hensyn til industrielle brukere og 

yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 57/530 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1277 

av 14. juli 2017 

om godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Det forente kongerike  

27. april 2010 en søknad om oppføring av det aktive stoffet 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on i direktivets vedlegg I til bruk i 

produkttype 8, treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 8 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Det forente kongerike framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 4. februar 2016 i samsvar med 

artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 15. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn 

til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 8 som inneholder 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår for bruk er oppfylt. 

5) 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

6) Ettersom 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i underkategori 1A i 

henhold til vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3), bør produkter som er behandlet 

med eller inneholder 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/57/42 
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Artikkel 2 

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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

2-oktyl-2H-

isotiazol-3-on 

IUPAC-betegnelse: 

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 

EF-nr.: 247-761-7 

CAS-nr. 26530-20-1 

95,5 g/kg 

vektprosent 

1. januar 2018 31. desember 

2027 

8 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til industrielle brukere og yrkesbrukere. 

3) På bakgrunn av risikoene som er påvist for overflatevann, sedimenter og jordbunn, 

skal det framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for godkjente 

produkter at industriell eller yrkesmessig bruk skal finne sted innenfor et lukket 

område eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse, at 

nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak eller på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre spill direkte til jord, kloakk eller vann 

og at eventuelt spill skal samles opp for ombruk eller sluttbehandling. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den person som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet med 

eller inneholder 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1278 

av 14. juli 2017 

om godkjenning av 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 2-metyl-4-

isotiazolidin-3-on. 

2) 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on er vurdert til bruk i produkter av type 11, konserveringsmidler for væsker i kjøle- og 

prosessystemer, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Slovenia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 7. april 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

15. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 11 som inneholder 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 11, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Ettersom 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i underkategori 1A 

i henhold til vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3), bør produkter som er behandlet 

med eller inneholder 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/57/43 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

2-metyl-4-isotiazolidin-3-on godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

2-metyl-4-

isotiazolidin-3-on 

IUPAC-betegnelse: 

2-metyl-4-

isotiazolidin-3-on 

EF-nr.: 220-239-6 

CAS-nr. 2682-20-4 

950 g/kg 1. januar 

2019 

31. desember 

2028 

11 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) overflatevann og jordbunn for produkter som brukes i store og små åpne 

kjølesystemer med resirkulering, med direkte utslipp til overflatevann. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den person som er ansvarlig for å bringe i omsetning et produkt som er behandlet med 

eller inneholder 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING  

(EU) 2017/1282 

av 14. juli 2017 

om ikke å godkjenne 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 13(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Polen 26. november 2009 en 

søknad om oppføring av det aktive stoffet 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (EF-nr. ikke relevant, CAS-nr. 2527-66-4)  

i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype 13, konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller 

skjærevæske, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 13 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Polen framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 24. mars 2016 i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 16. desember 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn 

til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) Det framgår av nevnte uttalelse at biocidprodukter som brukes i produkttype 13 og inneholder 2-metyl-1,2-

benzisotiazol-3(2H)-on, ikke kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. For nevnte produkttype ble det i scenarioene som ble vurdert ved miljørisikovurderingen, påvist 

uakseptable risikoer. 

5) 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 13. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (EF-nr. ikke relevant, CAS-nr. 2527-66-4) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 13. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 14. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 15.7.2017, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998,  

s. 1). 

2018/EØS/57/44 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1376 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av warfarin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet warfarin er i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 godkjent til bruk som rottegift i biocidprodukter 

av type 14. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Irland som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 25. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av warfarin 

for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende ved-

kommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller warfarin kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) 

for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1A. Warfarin oppfyller derfor utelukkingskriteriene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder warfarin, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av primær- og 

sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og warfarin oppfyller derfor også 

kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om warfarin, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer. 

9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen. 

10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(4), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

2018/EØS/57/45 
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11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på ikke-kjemisk bekjempelse eller 

forebyggende metoder, anses warfarin som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av warfarin ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig trussel 

mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) er således oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder warfarin, reduseres dersom 

produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av warfarin som aktivt stoff 

ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår som følge av 

bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) er således også oppfylt. 

13) Godkjenningen av warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

14) Warfarin er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, og 

perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Den opprinnelige utløpsdatoen for godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter  

av type 14 ble ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135(1) utsatt til 30. juni 2018. Ettersom 

behandlingen av søknadene om fornyelse av disse godkjenningene nå er avsluttet, er det hensiktsmessig å oppheve 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av warfarin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/135 oppheves. 

Artikkel 3 

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

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 65).  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Warfarin IUPAC-betegnelse: 

(RS)-4-hydroksy-3-(3-

okso-1-fenylbutyl) 

kumarin 

EF-nr.: 201-377-6 

CAS-nr. 81-81-2 

990 g/kg 30. juni 2024 14 Warfarin anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

 1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes 

av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet 

på unionsplan. I henhold til punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvur-

deringen også omfatte en vurdering av om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan 

oppfylles. 

 2) Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

 3) Den nominelle konsentrasjonen av warfarin i produktene skal ikke overstige 790 mg/kg. 

 4) Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

 5) Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

 6) Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare for bruk innendørs 

av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er tilgjengelige for barn eller dyr utenfor målgruppen. 

 7) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller intervallutlegging av åte. 

 8) Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

 9) Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet skal reduseres mest 

mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige risikoreduserende tiltak. Disse omfatter 

for eksempel at bruken begrenses til yrkesbrukere eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og 

at det fastsettes ytterligere særlige vilkår for hver kategori av brukere. 

10) Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. Disponeringsmetoden skal 

angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale godkjenningen og gjengis på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av allmennheten, 

være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2) Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 250 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 500 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 750 g, 

ii) For åte i form av voksblokker: 1 500 g. 

3) Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare for bruk innendørs 

eller i og omkring bygninger. 

4) Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5) Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er ledsaget av 

opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift generelt, om tiltak for å begrense 

bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, og om hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

6) Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i utforminger som leveres i 

poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen av mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av yrkesbrukere, 

være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

3) Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at disse produktene ikke 

leveres til allmennheten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av yrkesbrukere med 

opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge de gir samme 

vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede åtestasjoner. 

3) Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige på markedet, skal sikre 

at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere med opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1377 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet klorfacinon er godkjent til bruk i biocidprodukter av type 14 som rottegift i henhold til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Spania som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 25. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av 

klorfacinon for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende ved-

kommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller klorfacinon kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(3) for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. Klorfacinon oppfyller derfor uteluk-

kingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Stoffet oppfyller dessuten kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) som persistent og 

giftig. Bruken av produkter som inneholder klorfacinon, gir grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av primær- 

og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak. Klorfacinon oppfyller derfor også 

kriteriet som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav d) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om klorfacinon, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer. 

9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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). 
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10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses klorfacinon som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av klorfacinon ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) er således 

oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder klorfacinon, reduseres 

dersom produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av klorfacinon som 

aktivt stoff ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår 

som følge av bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) er således også oppfylt. 

13) Godkjenningen av klorfacinon til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

14) Klorfacinon er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a), d) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør 

erstattes, og perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Den opprinnelige utløpsdatoen for godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter 

av type 14 ble ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737(2) utsatt til 30. juni 2018. Ettersom 

behandlingen av søknadene om fornyelse av disse godkjenningene nå er avsluttet, er det hensiktsmessig å oppheve 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av klorfacinon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1737 oppheves. 

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN  

978-92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737 av 28. september 2015 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 252 av 29.9.2015, s. 58). 
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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 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Klorfacinon IUPAC-betegnelse: 

2-[2-(4-klorfenyl)-2-

fenylacetyl]indan-1,3-dion 

EF-nr.: 223-003-0 

CAS-nr. 3691-35-8 

978 g/kg 30. juni 2024 14 Klorfacinon anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a), d) 

og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

 1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til 

bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til punkt 10 i vedlegg VI 

til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen også omfatte en vurdering av 

om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

 2. Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

 3. Den nominelle konsentrasjonen av klorfacinon i produktene skal ikke overstige  

50 mg/kg i andre produkter enn kontaktpreparater og skal ikke overstige 2 000 mg/kg i 

kontaktpreparater. 

 4. Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

 5. Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

 6. Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare for 

bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er tilgjengelige for 

barn eller dyr utenfor målgruppen. 

 7. Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 

 8. Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

 9. Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet skal 

reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige 

risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken begrenses til 

yrkesbrukere eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og at det fastsettes 

ytterligere særlige vilkår for hver kategori av brukere. 

10. Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. Dispone-

ringsmetoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale godkjenningen og 

gjengis på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1. Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2. Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 250 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 500 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 750 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 1 500 g. 

3. Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare for 

bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4. Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5. Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er 

ledsaget av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift generelt, 

om tiltak for å begrense bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, og om 

hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

6. Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen av 

mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1. Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2. Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

3. Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at disse 

produktene ikke leveres til allmennheten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1. Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2. Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge de 

gir samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede åtestasjoner. 

3. Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige på 

markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere med 

opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1378 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet kumatetralyl er godkjent til bruk i biocidprodukter av type 14 som rottegift i henhold til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Danmark som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 23. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av 

kumatetralyl for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende 

vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller kumatetralyl kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(3) for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. Kumatetralyl oppfyller derfor utelukkings-

kriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder kumatetralyl, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av 

primær- og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og kumatetralyl oppfyller 

derfor også kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om kumatetralyl, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer. 

9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses kumatetralyl som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av kumatetralyl ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er således oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder kumatetralyl, reduseres 

dersom produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av kumatetralyl som 

aktivt stoff ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår 

som følge av bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 er således 

også oppfylt. 

13) Godkjenningen av kumatetralyl til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

14) Kumatetralyl er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, 

og perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Ettersom behandlingen av søknadene om fornyelse av godkjenningen av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til 

bruk i biocidprodukter av type 14 nå er avsluttet, oppheves Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1737(2) ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377(3). 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av kumatetralyl som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737 av 28. september 2015 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 252 av 29.9.2015, s. 58). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 194 av 26.7.2017, s. 15). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Kumatetralyl IUPAC-betegnelse: 

4-hydroksy-3-(1, 2, 3, 4-

tetrahydro-1-naftyl)kumarin 

EF-nr.: 227-424-0 

CAS-nr. 5836-29-3 

980 g/kg 30. juni 2024 14 Kumatetralyl anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og 

e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

 1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til 

bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til punkt 10 i vedlegg VI 

til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen også omfatte en vurdering av 

om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

 2) Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

 3) Den nominelle konsentrasjonen av kumatetralyl i produktene skal ikke overstige  

375 mg/kg i andre produkter enn kontaktpreparater og skal ikke overstige 4 000 mg/kg i 

kontaktpreparater. 

 4) Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

 5) Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

 6) Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare for 

bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er tilgjengelige for 

barn eller dyr utenfor målgruppen. 

 7) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller intervall-

utlegging av åte. 

 8) Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

 9) Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet skal 

reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige 

risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken begrenses til yrkesbrukere 

eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og at det fastsettes ytterligere særlige 

vilkår for hver kategori av brukere. 

10) Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. Dispone-

ringsmetoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale godkjenningen og 

gjengis på produktetiketten. 



   

 

3
0

.8
.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. 5

7
/5

5
3
 

 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2) Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 250 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 500 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 750 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 1 500 g. 

3) Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare for 

bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4) Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5) Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er ledsaget 

av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift generelt, om tiltak 

for å begrense bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, og om hensiktsmessige 

forholdsregler som skal treffes. 

6) Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen av 

mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

3) Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at disse 

produktene ikke leveres til allmennheten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge de gir 

samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede åtestasjoner. 

3) Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige på 

markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere med 

opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1379 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av difenakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet difenakum er godkjent til bruk i biocidprodukter av type 14 som rottegift i henhold til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Finland som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 24. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av 

difenakum for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende vedkom-

mende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller difenakum kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(3) for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. Stoffet oppfyller dessuten kriteriene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) som svært persistent, bioakkumulerende og giftig. 

Difenakum oppfyller derfor utelukkingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder difenakum, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av primær- 

og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og difenakum oppfyller derfor også 

kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om difenakum, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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). 
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9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen. 

10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses difenakum som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av difenakum ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er således oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder difenakum, reduseres dersom 

produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av difenakum som aktivt stoff 

ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår som følge av 

bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 er således også oppfylt. 

13) Godkjenningen av difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

14) Difenakum er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, og 

perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Den opprinnelige utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14 ble ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2014/397/EU(2) utsatt til 30. juni 2018. Ettersom behandlingen av 

søknadene om fornyelse av disse godkjenningene nå er avsluttet, er det hensiktsmessig å oppheve gjennomførings-

beslutning 2014/397/EU. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av difenakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU oppheves. 

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av difetialon og 

difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 186 av 26.6.2014, s. 111). 
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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 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Difenakum IUPAC-betegnelse: 

3-(3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl)-4-

hydroksykumarin 

EF-nr.: 259-978-4 

CAS-nr. 56073-07-5 

960g/kg 

Summen av isomerer i et 

forhold på 50-80 % cis- og 

20-50 % trans-isomerer 

30. juni 2024 14 Difenakum anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) 

og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til 

punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen også 

omfatte en vurdering av om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 kan oppfylles. 

2) Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

3) Den nominelle konsentrasjonen av difenakum i produktene skal ikke overstige  

75 mg/kg. 

4) Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

5) Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

6) Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare 

for bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er 

tilgjengelige for barn eller dyr utenfor målgruppen. 

7) Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

8) Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet 

skal reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige 

risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken begrenses til 

yrkesbrukere eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og at det fastsettes 

ytterligere særlige vilkår for hver kategori av brukere. 

9) Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. 

Disponeringsmetoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale 

godkjenningen og gjengis på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes 

av allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2) Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 50 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 100 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 150 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 300 g. 

3) Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare 

for bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4) Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 

6) Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er 

ledsaget av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift 

generelt, om tiltak for å begrense bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, 

og om hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

7) Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen 

av mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes 

av yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller 

avfallsanlegg. 

2) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     3) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

4) Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at 

disse produktene ikke leveres til allmennheten. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes 

av yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge 

de gir samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede 

åtestasjoner. 

3) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på intervallutlegging av åte. 

4) Produktene kan godkjennes med henblikk på permanent utlegging av åte på de steder 

som har et høyt potensial for ny invasjon bare når andre bekjempelsesmetoder har 

vist seg utilstrekkelige. 

5) Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige 

på markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere 

med opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1380 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet bromadiolon er godkjent til bruk i biocidprodukter av type 14 som rottegift i henhold til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Italia som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 25. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av 

bromadiolon for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende vedkom-

mende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller bromadiolon kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(3) for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. Stoffet oppfyller dessuten kriteriene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) som persistent, bioakkumulerende og giftig. Bromadiolon 

oppfyller derfor utelukkingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder bromadiolon, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av 

primær- og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og bromadiolon oppfyller 

derfor også kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om bromadiolon, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer. 

9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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). 

2018/EØS/57/49 
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10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses bromadiolon som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av bromadiolon ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er således oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder bromadiolon, reduseres 

dersom produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av bromadiolon som 

aktivt stoff ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår 

som følge av bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 er således 

også oppfylt. 

13) Godkjenningen av bromadiolon til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

14) Bromadiolon er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, 

og perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Ettersom behandlingen av søknadene om fornyelse av godkjenningen av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til 

bruk i biocidprodukter av type 14 nå er avsluttet, oppheves Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1737(2) ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377(3). 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av bromadiolon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1737 av 28. september 2015 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 252 av 29.9.2015, s. 58). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 194 av 26.7.2017, s. 15). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Bromadiolon IUPAC-betegnelse: 

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-

brombifenyl-4-yl)-3-hydroksy-

1-fenylpropyl]-4-hydroksy-

kumarin 

EF-nr.: 249-205-9 

CAS-nr. 28772-56-7 

969 g/kg 30. juni 2024 14 Bromadiolon anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) 

og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til 

bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til punkt 10 i vedlegg 

VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen også omfatte en vurdering 

av om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

2) Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

3) Den nominelle konsentrasjonen av bromadiolon i produktene skal ikke overstige  

50 mg/kg. 

4) Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

5) Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

6) Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare 

for bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er tilgjengelige 

for barn eller dyr utenfor målgruppen. 

7) Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

8) Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet 

skal reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige 

risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken begrenses til 

yrkesbrukere eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og at det fastsettes 

ytterligere særlige vilkår for hver kategori av brukere. 

9) Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. Dispone-

ringsmetoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale godkjenningen og 

gjengis på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes 

av allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2) Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 50 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 100 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 150 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 300 g. 

3) Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare 

for bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4) Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 

6) Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er 

ledsaget av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift 

generelt, om tiltak for å begrense bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, 

og om hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

7) Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen av 

mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes 

av yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     3) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

4) Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at 

disse produktene ikke leveres til allmennheten. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes 

av yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge de 

gir samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede 

åtestasjoner. 

3) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på intervallutlegging av åte. 

4) Produktene kan godkjennes med henblikk på permanent utlegging av åte på de steder 

som har et høyt potensial for ny invasjon bare når andre bekjempelsesmetoder har vist 

seg utilstrekkelige. 

5) Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige på 

markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere 

med opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1381 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av brodifakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet brodifakum er godkjent til bruk i biocidprodukter av type 14 som rottegift i henhold til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknadene ble vurdert av vedkommende 

myndigheter i Nederland og Italia som vurderende vedkommende myndigheter. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Nederland framla 26. mars 2016 sin anbefaling for Byrået om fornyelse av 

godkjenningen av brodifakum, som også omfatter søknaden vurdert av Italia. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende vedkom-

mende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller brodifakum kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(3) for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1A. Stoffet oppfyller dessuten kriteriene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) som svært persistent, bioakkumulerende og giftig. 

Brodifakum oppfyller derfor utelukkingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder brodifakum, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av 

primær- og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og brodifakum oppfyller 

derfor også kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om brodifakum, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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). 
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9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen. 

10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses brodifakum som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av brodifakum ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er således oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder brodifakum, reduseres 

dersom produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av brodifakum som 

aktivt stoff ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår 

som følge av bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 er således 

også oppfylt. 

13) Godkjenningen av brodifakum til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

14) Brodifakum er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, 

og perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Ettersom behandlingen av søknadene om fornyelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i 

biocidprodukter av type 14 nå er avsluttet, oppheves Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135(2) ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376. (3) 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av brodifakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 65). 

(3) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av warfarin som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 14 (EUT L 194 av 26.7.2017, s. 9). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Brodifakum IUPAC-betegnelse: 

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-

brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naftyl]-4-

hydroksykumarin 

EF-nr.: 259-980-5 

CAS-nr. 56073-10-0 

950 g/kg 30. juni 2024 14 Brodifakum anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og 

e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til 

bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til punkt 10 i vedlegg VI 

til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen også omfatte en vurdering av 

om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

2) Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

3) Den nominelle konsentrasjonen av brodifakum i produktene skal ikke overstige  

50 mg/kg. 

4) Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

5) Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

6) Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare for 

bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er tilgjengelige for 

barn eller dyr utenfor målgruppen. 

7) Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

8) Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet skal 

reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige 

risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken begrenses til yrkesbrukere 

eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og at det fastsettes ytterligere særlige 

vilkår for hver kategori av brukere. 

9) Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. Disponerings-

metoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale godkjenningen og gjengis 

på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2) Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 50 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 100g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 150 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 300g. 

3) Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare for 

bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4) Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 

6) Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er 

ledsaget av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift generelt, 

om tiltak for å begrense bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, og om 

hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

7) Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen av 

mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller intervall-

utlegging av åte. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     3) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

4) Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at disse 

produktene ikke leveres til allmennheten. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge  

de gir samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede 

åtestasjoner. 

3) Produktene kan godkjennes med henblikk på intervallutlegging av åte. 

4) Produkter skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging av åte. 

5) Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige på 

markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere med 

opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1382 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av difetialon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet difetialon er godkjent til bruk i biocidprodukter av type 14 som rottegift i henhold til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Norge som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 21. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av difetialon 

for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende vedkom-

mende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller difetialon kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) 

for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. Stoffet oppfyller dessuten kriteriene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) som svært persistent, bioakkumulerende og giftig. Difetialon oppfyller derfor 

utelukkingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder difetialon, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av primær- 

og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og difetialon oppfyller derfor også 

kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om difetialon, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer. 

9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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). 
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10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses difetialon som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av difetialon ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 528/2012 er således oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder difetialon, reduseres dersom 

produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av difetialon som aktivt stoff 

ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår som følge av 

bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 er således også oppfylt. 

13) Godkjenningen av difetialon til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

14) Difetialon er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, og 

perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Ettersom behandlingen av søknadene om fornyelse av godkjenningen av difetialon og difenakum til bruk i 

biocidprodukter av type 14 nå er avsluttet, oppheves Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU(2) ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379(3). 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av difetialon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av difetialon og 

difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 186 av 26.6.2014, s. 111). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av difenakum som aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 194 av 26.7.2017, s. 27). 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/575 

 

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

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Difetialon IUPAC-betegnelse: 

3-[3-(4’-brom[1,1’-bifenyl]-

4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaft-

1-yl]-4-hydroksy-2H-1-

benzotiopyran-2-on 

EF-nr.: Ikke tilgjengelig 

CAS-nr. 104653-34-1 

976 g/kg 

Renhetsgrad er basert på 

den kombinerte kon-

sentrasjonen av begge 

diastereoisomerer (cis- og 

trans-). 

30. juni 2024 14 Difetialon anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og 

e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til 

bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til punkt 10 i vedlegg VI 

til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen også omfatte en vurdering av 

om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan oppfylles. 

2. Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

3. Den nominelle konsentrasjonen av difetialon i produktene skal ikke overstige 25 mg/kg. 

4. Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

5. Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

6. Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes bare for 

bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er tilgjengelige for 

barn eller dyr utenfor målgruppen. 

7. Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

8. Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og miljøet skal 

reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og tilgjengelige 

risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken begrenses til yrkes-

brukere eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og at det fastsettes ytterligere 

særlige vilkår for hver kategori av brukere. 

9. Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. Dispone-

ringsmetoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale godkjenningen og 

gjengis på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1. Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2. Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 50 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 100 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 150 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 300 g. 

3. Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes bare for 

bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4. Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk innendørs. 

5. Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 

6. Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er 

ledsaget av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift 

generelt, om tiltak for å begrense bruken av dem til det minstemål som er nødvendig, og 

om hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

7. Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere eksponeringen av 

mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1. Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2. Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller intervall-

utlegging av åte. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     3. Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

4. Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre at 

disse produktene ikke leveres til allmennheten. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal brukes av 

yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1. Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2. Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så lenge  

de gir samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som sikrede 

åtestasjoner. 

3. Produktene kan godkjennes med henblikk på intervallutlegging av åte. 

4. Produkter skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging av åte. 

5. Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring tilgjengelige på 

markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer enn yrkesbrukere med 

opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1383 

av 25. juli 2017 

om fornyet godkjenning av flokumafen som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 4 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet flokumafen er i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 godkjent til bruk som rottegift i 

biocidprodukter av type 14. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 ble det inngitt søknad til Det europeiske kjemikaliebyrå 

(heretter kalt «Byrået») om fornyelse av godkjenningen av dette aktive stoffet. Søknaden ble vurdert av vedkommende 

myndighet i Nederland som vurderende vedkommende myndighet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet framla 26. mars 2016 sin anbefaling om fornyelse av godkjenningen av 

flokumafen for Byrået. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Byråets uttalelse(2), der det var tatt hensyn til vurderende vedkom-

mende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse oppfyller flokumafen kriteriene i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(3) for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. Stoffet oppfyller dessuten kriteriene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(4) som svært persistent, svært bioakkumulerende og giftig. 

Flokumafen oppfyller derfor utelukkingskriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og e) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

6) Dessuten gir bruken av produkter som inneholder flokumafen, grunn til bekymring i forbindelse med tilfeller av primær- 

og sekundærforgiftning, selv om det gjennomføres strenge risikohåndteringstiltak, og flokumafen oppfyller derfor også 

kriteriet som et aktivt stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning. 

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan godkjenningen av aktive stoffer som oppfyller 

utelukkingskriteriene, fornyes bare når minst ett av vilkårene for unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning 

fortsatt er oppfylt. 

8) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gjennomførte Byrået en offentlig høring for å samle inn 

relevante opplysninger om flokumafen, herunder opplysninger om tilgjengelige erstatningsstoffer. 

9) Kommisjonen gjennomførte også en særskilt offentlig høring for å samle inn opplysninger om hvorvidt vilkårene for 

unntak fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 var oppfylt. Kommisjonen offentliggjorde bidragene til 

høringen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 26.7.2017, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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). 

2018/EØS/57/52 
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10) Bidragene fra de to ovennevnte offentlige høringene samt opplysningene om tilgjengelige alternativer til anti-

koagulerende rottegift som er oppført i vedlegg 1 til Kommisjonens rapport om risikoreduserende tiltak for anti-

koagulerende rottegift(1), ble drøftet med medlemsstatene i Den faste komité for biocidprodukter. 

11) Gnagere kan være bærere av sykdomsframkallende organismer som er årsak til mange zoonoser, som kan utgjøre en 

alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse. Ikke-kjemisk bekjempelse eller forebyggende metoder for bekjempelse av 

gnagere, for eksempel mekaniske feller, elektriske feller eller limfeller, er kanskje ikke tilstrekkelig effektive, og det kan 

stilles spørsmål om hvorvidt de er humane eller om de forårsaker unødig lidelse for gnagere. Alternative aktive stoffer 

som er godkjent for bruk som rottegift, er kanskje ikke egnet for alle kategorier av brukere eller effektive mot alle arter 

av gnagere. Ettersom effektiv bekjempelse av gnagere ikke kan baseres bare på denne ikke-kjemiske bekjempelsen eller 

forebyggende metoder, anses flokumafen som helt nødvendig for å sikre hensiktsmessig bekjempelse av gnagere ved å 

utfylle disse alternativene. Bruk av flokumafen ville følgelig gjøre det mulig å forebygge eller bekjempe en alvorlig 

trussel mot menneskers og dyrs helse som involverer gnagere. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) er således 

oppfylt. 

12) Bekjempelse av gnagere er i dag hovedsakelig basert på bruk av antikoagulerende rottegift, og manglende godkjenning 

av de berørte stoffene kan føre til utilstrekkelig bekjempelse av gnagere. Dette kan ikke bare forårsake betydelige 

negative virkninger for menneskers eller dyrs helse eller miljøet, men også påvirke allmennhetens oppfatning av sin 

sikkerhet med hensyn til eksponering for gnagere, eller sikkerheten til en rekke former for økonomisk virksomhet som 

kan være sårbare for gnagere, med økonomiske og sosiale konsekvenser. På den annen side kan risikoene for 

menneskers og dyrs helse eller miljøet som oppstår ved bruk av produkter som inneholder flokumafen, reduseres 

dersom produktene brukes i samsvar med visse spesifikasjoner og vilkår. Avslag på godkjenning av flokumafen som 

aktivt stoff ville derfor få uforholdsmessige negative følger for samfunnet sammenlignet med de risikoer som oppstår 

som følge av bruken av stoffet. Vilkåret fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) er således også oppfylt. 

13) Godkjenningen av flokumafen til bruk i biocidprodukter av type 14 bør derfor fornyes, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

14) Flokumafen er et stoff som i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør erstattes, 

og perioden for fornyelse fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i nevnte forordning bør derfor få anvendelse. 

15) Ettersom behandlingen av søknadene om fornyelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i 

biocidprodukter av type 14 nå er avsluttet, oppheves Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135(2) ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376(3). 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenningen av flokumafen som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 fornyes, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report. Europakommisjonen (2014), Brussel, Belgia. 100 s. ISBN 978-

92-79-44992-5. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 

flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 65). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376 av 25. juli 2017 om fornyet godkjenning av warfarin som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 14 (EUT L 194 av 26.7.2017, s. 9). 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/581 

 

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

Utferdiget i Brussel 25. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Flokumafen IUPAC-betegnelse: 

4-hydroksy-3-

[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-

tetrahydro-3-[4-(4-trifluormetyl-

benzyloksy)fenyl]-1-

naftyl]kumarin 

EF-nr.: 421-960-0 

CAS-nr. 90035-08-8 

955 g/kg 

(summen av isomerer i et 

forhold på 50-80 % cis- og 

20-50 % trans-isomerer) 

30. juni 2024 14 Flokumafen anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav a) og e) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter er underlagt følgende generelle vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. I henhold til 

punkt 10 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 skal produktvurderingen 

også omfatte en vurdering av om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 kan oppfylles. 

2) Produktene skal godkjennes for bruk bare i medlemsstater der minst ett av 

vilkårene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

3) Den nominelle konsentrasjonen av flokumafen i produktene skal ikke overstige  

50 mg/kg. 

4) Produktene skal inneholde et bitterstoff og et fargestoff. 

5) Produktene skal ikke godkjennes i form av kontaktpulver. 

6) Produkter i form av andre kontaktpreparater enn kontaktpulver skal godkjennes 

bare for bruk innendørs av yrkesbrukere med opplæring, på steder som ikke er 

tilgjengelige for barn eller dyr utenfor målgruppen. 

7) Bare bruksklare produkter skal godkjennes. 

8) Primær- og sekundæreksponering av mennesker, dyr utenfor målgruppen og 

miljøet skal reduseres mest mulig ved å undersøke og iverksette alle egnede og 

tilgjengelige risikoreduserende tiltak. Disse omfatter for eksempel at bruken 

begrenses til yrkesbrukere eller yrkesbrukere med opplæring når det er mulig, og 

at det fastsettes ytterligere særlige vilkår for hver kategori av brukere. 

9) Døde dyr og åte som ikke er spist, skal disponeres i henhold til lokale krav. 

Disponeringsmetoden skal angis spesifikt i produktomtalen i den nasjonale 

godkjenningen og gjengis på produktetiketten. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal 

brukes av allmennheten, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

2) Produktene skal leveres bare med følgende største mengde åte per pakning: 

a) for produkter bare til bekjempelse av mus: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 50 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 100 g. 

b) for produkter bare til bekjempelse av rotter, eller mus og rotter: 

i) for åte i form av korn, pelleter eller pasta: 150 g, 

ii) for åte i form av voksblokker: 300 g. 

3) Produkter til bekjempelse av Rattus norvegicus og rattus rattus skal godkjennes 

bare for bruk innendørs eller i og omkring bygninger. 

4) Produkter til bekjempelse av Mus musculus skal godkjennes bare for bruk 

innendørs. 

5) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 

6) Personer som gjør produkter tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene er 

ledsaget av opplysninger om risikoene forbundet med antikoagulerende rottegift 

generelt, om tiltak for å begrense bruken av dem til det minstemål som er 

nødvendig, og om hensiktsmessige forholdsregler som skal treffes. 

7) Produkter i form av åte i løs vekt, som korn eller pelleter, skal godkjennes bare i 

utforminger som leveres i poser eller annen emballasje for å redusere 

eksponeringen av mennesker og miljø. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal 

brukes av yrkesbrukere, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene skal ikke godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller 

avfallsanlegg. 

2) Produktene skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging eller 

intervallutlegging av åte. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     3) Produktene skal godkjennes bare med henblikk på bruk i sikrede åtestasjoner. 

4) Personer som gjør produkter for yrkesbrukere tilgjengelig på markedet, skal sikre 

at disse produktene ikke leveres til allmennheten. 

I tillegg til de generelle vilkårene skal godkjenninger av biocidprodukter som skal 

brukes av yrkesbrukere med opplæring, være underlagt følgende vilkår: 

1) Produktene kan godkjennes for bruk i kloakker, åpne områder eller avfallsanlegg. 

2) Produktene kan godkjennes for bruk på tildekkede og beskyttede åteplasser så 

lenge de gir samme vernenivå for arter utenfor målgruppen og mennesker som 

sikrede åtestasjoner. 

3) Produktene kan godkjennes med henblikk på intervallutlegging av åte. 

4) Produkter skal ikke godkjennes med henblikk på permanent utlegging av åte. 

5) Personer som gjør produkter beregnet på yrkesbrukere med opplæring 

tilgjengelige på markedet, skal sikre at produktene ikke leveres til andre personer 

enn yrkesbrukere med opplæring. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1113 

av 22. juni 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet benzosyre 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 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Benzosyre ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2004/30/EF(3). 

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) Godkjenningen av det aktive stoffet benzosyre, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. januar 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av benzosyre i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

4. januar 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 30. november 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt benzosyre kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om benzosyre for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. januar 2017.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2004/30/EF av 10. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av benzosyre, 

flazasulfuron og pyraklostrobin som aktive stoffer (EUT L 77 av 13.3.2004, s. 50). 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment  

of the active substance benzoic acid. EFSA Journal 2016;14(12):4657, 14 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4657. Tilgjengelig på 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4657 

2018/EØS/57/53 
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9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til fornyelsesrapporten. 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder benzosyre, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

11) Godkjenningen av benzosyre bør derfor fornyes. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av benzosyre er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

benzosyre, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som desinfeksjonsmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår. 

14) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016(1) ble godkjenningsperioden for benzosyre forlenget til 

31. januar 2018 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om fornyelse er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse 

fra 1. september 2017. 

16) 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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet benzosyre, som oppført i vedlegg I, fornyes 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 og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2017.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mekoprop-

P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoksykarbason, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

pyraklostrobin, kinoksyfen, tiakloprid, tiram, ziram og zoksamid (EUT L 312 av 18.11.2016, s. 21). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Benzosyre 

CAS-nr. 65-85-0 

CIPAC-nr. 622 

Benzosyre ≥ 990 g/kg 1. september 2017 31. august 2032 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 fornyelsesrapporten om 

benzosyre, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot vern 

av brukere og å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 

  



   

 

3
0

.8
.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. 5

7
/5

8
9
 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 79 om benzosyre. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«115 Benzosyre 

CAS-nr. 65-85-0 

CIPAC-nr. 622 

Benzosyre ≥ 990 g/kg 1. september 

2017 

31. august 2032 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 

fornyelsesrapporten om benzosyre, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot vern av brukere og å sikre at bruksvilkårene omfatter bruk av 

hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1114 

av 22. juni 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som et aktivt stoff som bør erstattes 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 plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med artikkel 20  

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Pendimetalin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/31/EF(3). 

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) Godkjenningen av det aktive stoffet pendimetalin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2017. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av pendimetalin i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

4. februar 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 17. mars 2016 Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt pendimetalin kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009(6). Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om pendimetalin for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 6. desember 2016.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-

cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer (EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3). 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance pendimethalin. EFSA Journal 2016;14(3):4420, 212 s., doi:10.2903/j.efsa.2016.4420. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu. 

2018/EØS/57/54 
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9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder pendimetalin, 

er det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

pendimetalin bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av pendimetalin er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

pendimetalin, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at pendimetalin er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Pendimetalin er et persistent og giftig stoff i henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i jord er over 120 dager og langtidskonsentrasjonen uten 

observert virkning for ferskvannsorganismer er under 0,01 mg/L. Pendimetalin oppfyller derfor kriteriene angitt i nr. 4 

annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13) Godkjenningen av pendimetalin som et stoff som bør erstattes, bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 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. 

15) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841(1) ble godkjenningsperioden for pendimetalin forlenget 

til 31. juli 2018 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom det  

er truffet beslutning om fornyelse før den utsatte utløpsdatoen, får denne forordning imidlertid anvendelse fra  

1. september 2017. 

17) 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 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet pendimetalin som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

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. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, 

benalaksyl, bentazon, bifenazat, bromoksynil, karfentrazon-etyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, 

imazamox, imazosulfuron, isoksaflutol, laminarin, metalaksyl-M, metoksyfenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, 

pymetrozin, S-metolaklor og trifloksystrobin (EUT L 125 av 18.5.2017, s. 12). 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Pendimetalin 

CAS-nr. 40487-42-1 

CIPAC-nr. 357 

N-(1-etylpropyl)-2,6-

dinitro-3,4-xyliden 

900 g/kg 

1,2-dikloretan 

≤ 1 g/kg 

Samlet innhold av  

N-nitroso-forbindelser: 

høyst 100 ppm, herav  

N-nitrosopendimetalin:  

< 45 ppm 

1. september 

2017 

31. august 

2024 

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 sammen-

fattende rapporten om pendimetalin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt, som 

skal bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. 

Analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, skal sammenholdes 

med og kontrolleres mot spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

— vern av brukere, 

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Særlig skal personlig verneutstyr som f.eks. hansker, kjeledress og solide sko brukes 

for å sikre at AEOL ikke overskrides for brukeren. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1. potensialet for bioakkumulering, særlig en pålitelig BCF-verdi for blågjellet 

solabbor (Lepomis macrochirus), 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge de bekreftende opplysningene som kreves i nr. 1, innen  

31. desember 2018. Søkeren skal framlegge de bekreftende opplysningene som 

kreves i punkt 2, innen to år etter at Kommisjonen har offentliggjort et veilednings-

dokument om vurdering av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 53 om pendimetalin. 

2) I del E tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«7. Pendimetalin 

CAS-nr. 40487-42-1 

CIPAC-nr. 357 

N-(1-etylpropyl)-

2,6-dinitro-3,4-

xyliden 

900 g/kg 

1,2-dikloretan 

≤ 1 g/kg 

Samlet innhold av N-

nitroso-forbindelser:  

høyst 100 ppm, herav  

N-nitrosopendimetalin:  

< 45 ppm 

1. september 

2017 

31. august 

2024 

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 pendimetalin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det produseres kom-

mersielt, som skal bekreftes og dokumenteres ved hjelp av relevante 

analysedata. Analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, 

skal sammenholdes med og kontrolleres mot spesifikasjonen til det 

tekniske materialet, 

— vern av brukere, 

— vern av fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Særlig skal personlig verneutstyr som f.eks. hansker, kjeledress og solide 

sko brukes for å sikre at AEOL ikke overskrides for brukeren. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1. potensialet for bioakkumulering, særlig en pålitelig BCF-verdi for 

blågjellet solabbor (Lepomis macrochirus), 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes 

til drikkevann. 
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Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal framlegge de bekreftende opplysningene som kreves i nr. 1, 

innen 31. desember 2018. Søkeren skal framlegge de bekreftende 

opplysningene som kreves i punkt 2, innen to år etter at Kommisjonen har 

offentliggjort et veiledningsdokument om vurdering av virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1115 

av 22. juni 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet propoksykarbason 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 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Propoksykarbason ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/119/EF(3). 

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) Godkjenningen av det aktive stoffet propoksykarbason, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011, utløper 31. januar 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av propoksykarbason i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

19. november 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 19. oktober 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt propoksykarbason (pro-

poksykarbason-natrium er varianten som ble vurdert) kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til fornyelsesrapport om propoksykarbason-

natrium for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 23. januar 2017.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 23.6.2017, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/119/EF av 5. desember 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 

mesosulfuron, propoksykarbason og zoksamid som aktive stoffer (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 41). 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance propoxycarbasone. EFSA Journal 2016;14(10):4612, 25 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4612. Tilgjengelig på 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4612 

2018/EØS/57/55 
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9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til fornyelsesrapporten. 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

propoksykarbason, er det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

11) Godkjenningen av propoksykarbason bør derfor fornyes. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av propoksykarbason er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

propoksykarbason, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 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. 

14) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016(1) ble godkjenningsperioden for propoksykarbason 

forlenget til 31. januar 2018 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få 

anvendelse fra 1. september 2017. 

16) 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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet propoksykarbason, som oppført i vedlegg I, fornyes 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 og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2017.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mekoprop-

P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoksykarbason, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

pyraklostrobin, kinoksyfen, tiakloprid, tiram, ziram og zoksamid (EUT L 312 av 18.11.2016, s. 21). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Propoksykarbason (morstoff) 

Propoksykarbason-natrium 

(variant) 

CAS-nr. 145026-81-9 

(propoksykarbason) 

CAS-nr. 181274-15-7 

(propoksykarbason-natrium) 

CIPAC-nr. 655 

(propoksykarbason) 

CIPAC-nr. 655.011 

(propoksykarbason-natrium) 

Propoksykarbason: 

metyl-2[(4,5-dihydro-4-metyl-5-

okso-3-propoksy-1H-1,2,4-

triazol-1-karbok-

samido)sulfonyl]benzoat 

Propoksykarbason-natrium: 

natrium {[2-(metoksykarbo-

nyl)fenyl)sulfonyl}[(4,5-

dihydro-4-metyl-5-okso-3-

propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-

yl)karbonyl]azanid 

≥ 950 g/kg 

(uttrykt som pro-

poksykarbason-

natrium) 

1. september 

2017 

31. august 

2032 

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 

fornyelsesrapporten om propoksykarbason, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av vannorganismer, særlig av vannplanter og landplanter utenfor 

målgruppen, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten 

av restmengder i drikkevann innen to år etter Kommisjonens offentliggjøring 

av et veiledningsdokument om virkningen av vannbehandlingsprosesser på 

arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

  



   

 

N
r. 5

7
/6

0
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.8
.2

0
1
8
 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 76 om propoksykarbason. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«114 Propoksykarbason 

(morstoff) 

Propoksykarbason-natrium 

(variant) 

CAS-nr. 145026-81-9 

(propoksykarbason) 

CAS-nr. 181274-15-7 

(propoksykarbason-natrium) 

CIPAC-nr. 655 

(propoksykarbason) 

CIPAC-nr. 655.011 

(propoksykarbason-natrium) 

Propoksykarbason: 

metyl-2[(4,5-dihydro-4-

metyl-5-okso-3-propoksy-1H-

1,2,4-triazol-1-karbo-

ksamido)sulfonyl]benzoat 

Propoksykarbason-natrium: 

natrium {[2-(metoksykarbo-

nyl)fenyl)sulfonyl}[(4,5-

dihydro-4-metyl-5-okso-3-

propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-

yl)karbonyl]azanid 

≥ 950g/kg 

(uttrykt som pro-

poksykarbason-natrium) 

1. september 

2017 

31. august 

2032 

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 fornyelsesrapporten om pro-

poksykarbason, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av vannorganismer, særlig av vannplanter og 

landplanter utenfor målgruppen, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i drikkevann 

innen to år etter Kommisjonens offentliggjøring av et 

veiledningsdokument om virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1125 

av 22. juni 2017 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

talloljebek i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av 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 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2008/127/EF(3). I henhold til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 637/2012(4) skulle de berørte medlemsstatene sikre at melderen hvis søknad lå til grunn for 

oppføringen av repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek, framlegger ytterligere 

bekreftende opplysninger om henholdsvis likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet slik det 

produseres kommersielt og til materialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen innen 1. mai 2013, og om stoffets 

toksikologiske profil innen 31. mai 2014. 

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(5). 

3) 29. april 2013 og 6. mai 2014 framla melderen opplysninger for den rapporterende medlemsstaten Hellas med henblikk 

på å oppfylle plikten til å framlegge ytterligere opplysninger i henhold til betraktning 1. 

4) Hellas har vurdert opplysningene som er framlagt av melderen, herunder ytterligere opplysninger knyttet til den 

opprinnelige dokumentasjonen som ble framlagt i vurderingsprosessen. Nevnte medlemsstat framla i oktober 2013 og 

november 2015 sin vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», i form av tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) Medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi sine synspunkter på rapporterende medlemsstats 

vurdering. 

6) På bakgrunn av opplysningene framlagt av melderen, rapporterende medlemsstats vurdering av opplysningene og 

medlemsstatenes og EFSAs merknader til vurderingen anser Kommisjonen at de bekreftende opplysningene ikke er 

framlagt, ettersom opplysningene som er framlagt av melderen ikke er tilstrekkelige til å konkludere om likeverdigheten 

mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet slik det produseres kommersielt og til materialet som brukes i 

toksisitetsdokumentasjonen, og heller ikke om stoffets toksikologiske profil.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 24.6.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 637/2012 av 13. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene jernsulfat, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / råtallolje og repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek (EUT L 186 av 14.7.2012, s. 20). 

(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/57/56 



Nr. 57/602 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

7) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til Kommisjonens betraktninger. 

8) Til tross for argumentene framlagt av melderen har Kommisjonen konkludert med at de framlagte opplysningene er 

ufullstendige og ikke gjør det mulig å konkludere om likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske 

materialet slik det produseres kommersielt og til materialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, og heller ikke om 

stoffets toksikologiske profil. 

9) Godkjenningen av nevnte aktive stoff bør derfor tilbakekalles. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder stoffet. 

12) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder stoffet, bør utløpe senest 14. oktober 2018. 

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 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek kalles tilbake. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 251 om repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / talloljebek. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 14. oktober 2017 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder repellenter (lukt) 

av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 14. oktober 2018.  
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 22. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1186 

av 3. juli 2017 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

råtallolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av 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 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2008/127/EF(3). I henhold til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 637/2012(4) skulle de berørte medlemsstatene sikre at melderen hvis søknad lå til grunn for 

oppføringen av repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje, framlegger ytterligere 

bekreftende opplysninger om henholdsvis likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet slik det 

produseres kommersielt og til materialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen innen 1. mai 2013, og om stoffets 

toksikologiske profil innen 31. mai 2014. 

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(5). 

3) I april 2013 framla melderen opplysninger for den rapporterende medlemsstaten Hellas med henblikk på å oppfylle 

plikten til å framlegge ytterligere opplysninger i henhold til betraktning 1. 

4) Hellas har vurdert opplysningene som er framlagt av melderen, herunder ytterligere opplysninger knyttet til den 

opprinnelige dokumentasjonen som ble framlagt i vurderingsprosessen. Nevnte medlemsstat framla i november 2014 og 

november 2015 sin vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», i form av tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) Medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi sine synspunkter på rapporterende medlemsstats 

vurdering. Myndigheten offentliggjorde en teknisk rapport med et sammendrag av resultatet av rådspørringen om 

råtallolje 27. mars 2015(6). 

6) På bakgrunn av opplysningene framlagt av melderen, rapporterende medlemsstats vurdering av opplysningene og 

medlemsstatenes og EFSAs merknader til vurderingen anser Kommisjonen at de bekreftende opplysningene ikke er 

tilstrekkelige til å konkludere om likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske materialet slik det produseres 

kommersielt og til materialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, og heller ikke om stoffets toksikologiske profil.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 4.7.2017, s. 131, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 637/2012 av 13. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene jernsulfat, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / råtallolje og repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek (EUT L 186 av 14.7.2012, p. 20). 

(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). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for tall oil crude. EFSA supporting publication 

2015:EN-781, 14 s. 
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7) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til Kommisjonens betraktninger. 

8) Til tross for argumentene framlagt av melderen har Kommisjonen konkludert med at de framlagte opplysningene er 

ufullstendige og ikke gjør det mulig å konkludere om likeverdigheten mellom spesifikasjonene til det tekniske 

materialet slik det produseres kommersielt og til materialet som brukes i toksisitetsdokumentasjonen, og heller ikke om 

stoffets toksikologiske profil. 

9) Godkjenningen av nevnte aktive stoff bør derfor tilbakekalles. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder stoffet. 

12) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder stoffet, bør utløpe senest 24. oktober 2018. 

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 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje kalles tilbake. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 250 om repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / råtallolje. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 24. oktober 2017 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder repellenter (lukt) 

av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje som aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 24. oktober 2018.  
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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 3. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1532 

av 7. september 2017 

om spørsmål om den sammenlignende vurderingen av antikoagulerende rottegift i samsvar med artikkel 23 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 23 nr. 5 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På det 60. møtet mellom representanter for medlemsstatenes vedkommende myndigheter som har ansvar for 

gjennomføringen av forordning (EU) nr. 528/2012, som ble avholdt 20.–21. mai 2015, framla samtlige medlemsstater en 

rekke spørsmål for Kommisjonen til behandling på unionsplan om den sammenlignende vurderingen som skal foretas 

ved fornyelse av godkjenningen av biocidprodukter i form av antikoagulerende rottegift («antikoagulerende rottegift»). 

2) Spørsmålene var som følger: a) Er det kjemiske mangfoldet av de aktive stoffene i godkjent rottegift i Unionen 

tilstrekkelig til å minimere forekomsten av resistens hos de skadelige organismene i målgruppen? b) Finnes det 

alternative godkjente biocidprodukter eller kjemikaliefrie bekjempelsesmetoder og forebyggende metoder for de 

forskjellige bruksområdene som er angitt i søknadene om fornyelse? c) Utgjør disse alternativene samlet sett en 

vesentlig lavere risiko for menneskers og dyrs helse og for miljøet? d) Er disse alternativene tilstrekkelig effektive? e) 

Medfører disse alternativene ikke andre vesentlige økonomiske eller praktiske ulemper? 

3) Svarene på disse spørsmålene er relevante for enhver vedkommende mottakermyndighet som skal treffe beslutning om 

hvorvidt kriteriene i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt, og dermed om hvorvidt 

den skal forby eller begrense tilgjengeliggjøringen på markedet eller bruken av antikoagulerende rottegift. 

4) I henhold til artikkel 75 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012 anmodet Kommisjonen Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») om å avgi uttalelse om spørsmålene om de forskjellige bruksområdene som kan godkjennes 

for antikoagulerende rottegift i henhold til vilkårene og de risikoreduserende tiltakene nevnt i uttalelsene(2) som Byråets 

komité for biocidprodukter vedtok på sitt 16. møte om fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer. 

5) Byråets komité for biocidprodukter vedtok sin uttalelse 2. mars 2017(3). 

6) I nevnte uttalelse angis det at i fravær av antikoagulerende rottegift vil bruken av biocidprodukter i form av rottegift som 

inneholder andre aktive stoffer, føre til et kjemisk mangfold som ikke er tilstrekkelig til å minimere forekomsten av 

resistens hos skadelige organismer i målgruppen. Disse produktene var også forbundet med visse vesentlige praktiske 

eller økonomiske ulemper når det gjelder de berørte bruksområdene. 

7) I uttalelsen ble også en rekke kjemikaliefrie bekjempelsesmetoder eller forebyggende metoder («kjemikaliefrie 

alternativer») som under visse forhold kan være tilstrekkelig effektive, enten brukt alene eller i kombinasjon, vurdert.

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 8.9.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval 

(3) Uttalelse ECHA/BPC/145/2017, tilgjengelig på https://echa.europa.eu/documents/10162/21680461/bpc_opinion_comparative-assess-

ment_ar_en.pdf/bf81f0a5-3e95-6b7d-d601-37db9bb16fa5 
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Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon til å bevise at disse kjemikaliefrie alternativene 

er tilstrekkelig effektive i henhold til kriteriene i de omforente EU-retningslinjene(1) med henblikk på å forby eller 

begrense den godkjente bruken av antikoagulerende rottegift. 

8) Kommisjonen merker seg imidlertid anbefalingen i uttalelsen om at bruken av kjemikaliefrie alternativer er en 

grunnleggende del av en bærekraftig skadedyrbekjempelse for å bekjempe gnagere og riktig bruk av antikoagulerende 

rottegift i samsvar med artikkel 17 nr. 5 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Med henblikk på artikkel 23 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal vedkommende mottakermyndigheter i medlemsstatene ta 

hensyn til opplysningene gitt som svar på spørsmålene rettet til Kommisjonen om den sammenlignende vurderingen av 

biocidprodukter i form av antikoagulerende rottegift som er angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 7. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Tekniske retningslinjer om sammenlignende vurdering av biocidprodukter, tilgjengelig på https://circabc.europa.eu/w/browse/d309607f-

f75b-46e7-acc4-1653cadcaf7e 
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VEDLEGG 

Opplysninger gitt som svar på spørsmålene fra medlemsstatene til Kommisjonen om den sammenlignende vurderingen 

av biocidprodukter i form av antikoagulerende rottegift. 

Med henblikk på disse spørsmålene er bruksområdene nevnt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 

oppført i tabell 1. 

Tabell 1 

Bruksområder for antikoagulerende rottegift 

Nummer på 

bruks-

område 

Organisme(r) i målgruppen Bruksområde Brukerkategori(er) Bruksmåte 

#1 Mus musculus (husmus) 

(andre organismer i målgruppen 

kan tilføyes) 

Innendørs Allmennheten Bruksklar åte til bruk i sikrede 

åtestasjoner 

#2 Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

Innendørs Allmennheten Bruksklar åte til bruk i sikrede 

åtestasjoner 

#3 Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

(andre organismer i målgruppen – 

bortsett fra husmus – kan tilføyes 

(f.eks. markmus)) 

Utendørs rundt 

bygninger 

Allmennheten Bruksklar åte til bruk i sikrede 

åtestasjoner 

#4 Mus musculus (husmus) 

(andre organismer i målgruppen 

kan tilføyes) 

Innendørs Yrkesbrukere Bruksklar åte til bruk i sikrede 

åtestasjoner 

#5 Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

Innendørs Yrkesbrukere Bruksklar åte til bruk i sikrede 

åtestasjoner 

#6 Mus musculus (husmus) 

Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

Utendørs rundt 

bygninger 

Yrkesbrukere Bruksklar åte til bruk i sikrede 

åtestasjoner 

#7 Mus musculus (husmus) 

Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

Innendørs Yrkesbrukere med 

opplæring 

Bruksklar åte eller bruksklare 

kontaktpreparater 

#8 Mus musculus (husmus) 

Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

Utendørs rundt 

bygninger 

Yrkesbrukere med 

opplæring 

Bruksklar åte 

#9 Rattus norvegicus (brunrotte) 

Rattus rattus (svartrotte) 

Åpne områder 

utendørs 

Utendørs 

avfallsanlegg 

Yrkesbrukere med 

opplæring 

Bruksklar åte 

#10 Rattus norvegicus (brunrotte) Kloakkanlegg Yrkesbrukere med 

opplæring 

Bruksklar åte 
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Spørsmål a): Er det kjemiske mangfoldet til de aktive stoffene i godkjent rottegift i EU tilstrekkelig til å minimere 
forekomsten av resistens hos de skadelige organismene i målgruppen? 

Det er fem godkjente aktive stoffer i biocidprodukter av type 14 som har en annen virkemåte enn virkemåten til anti-

koagulerende rottegift (alfakloralose, aluminiumfosfid som frigir fosfin, karbondioksid, hydrogencyanid og maiskolbepulver). 

I henhold til uttalelsen er minstekravet i de omforente EU-retningslinjene om at det skal finnes tre forskjellige alternativer med 

en annen virkemåte, ikke oppfylt for noen av bruksområdene angitt i tabell 1. I fravær av antikoagulerende rottegift er vilkåret i 

artikkel 23 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012 om at de aktive stoffenes kjemiske mangfold skal være tilstrekkelig 

til at forekomsten av resistens i organismen i målgruppen kan minimeres, derfor ikke oppfylt. 

Spørsmål b): Finnes det alternative godkjente biocidprodukter eller kjemikaliefrie bekjempelsesmetoder og 
forebyggende metoder for de forskjellige bruksområdene som er angitt i søknadene om fornyelse? 

Tabell 2 og 3 gir en oversikt over alternativene som er vurdert i uttalelsen for å svare på dette spørsmålet. 

Tabell 2 

Oversikt over alternative godkjente biocidprodukter for de angitte bruksområdene for antikoagulerende rottegift 

 Nummer på bruksområde som beskrevet i tabell 1 

Aktivt stoff i de alternative 

biocidproduktene 
Bruksmåte #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

Alfakloralose Åte ja   ja   Bare mus    

Aluminiumfosfid som frigir 

fosfin 

Fumigant        Bare for 

R. nor-

vegicus 

Bare for 

R. nor-

vegicus 

 

Karbondioksid Beholder for 

feller 

      Bare mus    

De alternative godkjente biocidproduktene omfatter ikke alle bruksområdene som er angitt for antikoagulerende rottegift (se 

tabell 2). For visse bruksområder (bruksområde #2, #3, #5, #6 og #10) finnes det ikke alternative godkjente biocidprodukter. 

For bruksområde #7 finnes det alternative godkjente biocidprodukter bare for mus, og for bruksområde #8 og #9 finnes det 

alternative godkjente biocidprodukter bare for rotter (R. norvegicus). 

Tabell 3 

Oversikt over identifiserte kjemikaliefrie alternativer for de angitte bruksområdene for antikoagulerende rottegift 

Rapportert kjemikaliefritt alternativ Virkemåte Bruksområder som kan omfattes 

Behandlinger for bekjempelse 

Elektriske feller for gnagere Feller med elektrisk strøm som dreper gnageren 

når den går inn i fellen. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Limfeller Gnagerne fanges i limet, avlivingen må skje 

separat. 

1, 4, 6, 7, 8 
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Rapportert kjemikaliefritt alternativ Virkemåte Bruksområder som kan omfattes 

Mekaniske feller (fjær- eller 

smekkfeller) 

Feller med mekanisk utløst sylinder som dreper 

gnageren når den går inn i fellen. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Skyting Skyting av gnagerne. 6, 8, 9 

Forebyggende behandling 

Endring av habitat Hindrer at populasjoner av gnagere etablerer seg 

ved å begrense nærings-/vannkilder samt antall 

tilfluktssteder. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Gnagersikring Hindrer at gnagere får adgang til bygninger ved 

å blokkere inngangsveiene. 

1, 2, 4, 5, 7 

Ultralyd Skremmer vekk gnagere ved hjelp av et lydnivå 

på 70–140 dB. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Spørsmål c): Utgjør disse alternativene samlet sett en vesentlig lavere risiko for menneskers og dyrs helse og for miljøet? 

I henhold til de omforente unionsretningslinjene bør dette spørsmålet bare behandles dersom alternativene som er vurdert, er 

tilstrekkelig effektive og ikke medfører andre vesentlige økonomiske eller praktiske ulemper (se avsnittene som omhandler 

spørsmål d) og e)). 

På grunnlag av konklusjonene som er trukket med hensyn til spørsmål a), b), d) og e), ble det i uttalelsen ansett at det ikke var 

nødvendig å behandle spørsmål c). 

Spørsmål d): Er disse alternativene tilstrekkelig effektive? 

De godkjente biocidproduktene som er oppført under spørsmål b) omfatter aktive stoffer som er blitt godkjent, og som derfor 

anses som effektive for de angitte bruksområdene. Ettersom tilstrekkelig effektivitet er et vilkår for godkjenning i artikkel 19  

nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 528/2012, anses disse produktene for å være tilstrekkelig effektive. 

Når det gjelder de kjemikaliefrie alternativene som er oppført under spørsmål b), kan hvert av alternativene, benyttet alene eller 

i kombinasjon med andre alternativer, i henhold til uttalelsen være tilstrekkelig effektive under visse, muligens begrensede, 

forhold. Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon til å bevise at noen av de kjemikaliefrie 

alternativene som er vurdert, er tilstrekkelig effektive i henhold til de omforente unionsretningslinjene (dvs. at de gir det samme 

nivå av beskyttelse mot eller bekjempelse av populasjoner av gnagere under feltforhold) til å avvise at det er behov for 

antikoagulerende rottegift for de angitte bruksområdene. Ettersom vilkåret om tilstrekkelig effektivitet i artikkel 23 nr. 3 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er oppfylt, er det ikke foretatt ytterligere undersøkelser når det gjelder de 

kjemikaliefrie alternativene. 

Spørsmål e): Medfører disse alternativene ikke andre vesentlige økonomiske eller praktiske ulemper? 

I henhold til de omforente unionsretningslinjene skal vurderingen av de praktiske og økonomiske ulempene foretas ved de 

alternativene som oppfyller kriteriene for godkjenning. For å svare på dette spørsmålet er det derfor bare foretatt en vurdering 

av de godkjente biocidproduktene som er oppført i tabell 2. 

I henhold til uttalelsen vil bruk av aluminiumfosfid som frigir fosfin, og karbondioksid føre til vesentlige praktiske eller 

økonomiske ulemper sammenlignet med antikoagulerende rottegift, ettersom det vil kreve en svært stor innsats og/eller 

uforholdsmessig høye kostnader å bekjempe organismene i målgruppen. Vilkåret i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012 om at produktene ikke skal medføre noen andre vesentlige økonomiske eller praktiske ulemper er derfor ikke 

oppfylt for ovennevnte godkjente biocidprodukter.  
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Når det gjelder alfakloraloseprodukter gjør produktenes temperaturavhengige effektivitet det vanskelig å bruke dette 

alternativet på steder der temperaturen ikke kan kontrolleres, noe som er en praktisk ulempe med tanke på bruk i varme 

omgivelser. I mangel av kjemisk mangfold (se avsnittet som omhandler spørsmål a)) vil det dessuten ikke være tilrådelig å 

erstatte eller begrense bruken av antikoagulerende rottegift med bare dette stoffet med henblikk på å minimere forekomsten av 

resistens. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1410 

av 2. august 2017 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») konkluderte i sin uttalelse av 26.-27. juni 2012(2) med at 3- og 4-

(4-hydroksy-4-metylpentyl)sykloheks-3-en-1-karbaldehyd (HICC), med INCI-navn Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 

Carboxaldehyde, 2,6-dihydroksy-4-metyl-benzaldehyd (atranol) og 3-klor-2,6-dihydroksy-4-metyl-benzaldehyd 

(kloratranol) ikke bør brukes i kosmetiske produkter ettersom de er de duftallergenene som har forårsaket flest tilfeller 

av kontaktallergi de seneste årene. 

2) Det er derfor en mulig risiko for menneskers helse, og disse stoffene bør derfor forbys i kosmetiske produkter. 

3) HICC er regulert i post 79 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009, der det framgår at forekomst av stoffet skal 

angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) i nevnte forordning dersom konsentrasjonen 

overstiger 0,001 % i produkter som ikke skylles av, og 0,01 % i produkter som skylles av. Ettersom HICC bør forbys i 

kosmetiske produkter, bør nevnte post utgå. 

4) SCCS påpekte i sin uttalelse av 26.-27. juni 2012 at atranol og kloratranol er naturlige bestanddeler i eikemoseekstrakt 

(Evernia prunastri) og tremoseekstrakt (Evernia furfuracea) regulert i henholdsvis post 91 og 92 i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1223/2009. 

5) Det bør gis rimelige frister for å gi bransjen mulighet til å tilpasse seg de nye forbudene og ikke lenger bringe i 

omsetning eller gjøre tilgjengelig på markedet produkter som inneholder ett eller flere av de forbudte stoffene. Ved 

fastsettelse av disse fristene bør det også tas behørig hensyn til den mulige risikoen for menneskers helse som bruk av 

disse produktene medfører. Den begrensningen for HICC som angis i post 79 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1223/2009, bør fortsatt få anvendelse fram til tilgjengeliggjøring av produkter som inneholder dette stoffet, ikke 

lenger er tillatt. Denne posten bør derfor først utgå på et senere tidspunkt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 3.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1459/11. 

2018/EØS/57/59 
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6) Særlig bør den uvanlig kompliserte og langvarige framgangsmåten for omformulering av duftstoffer samt forbrukernes 

bekymring over endring av duftstoffers duftbærende egenskaper gjenspeiles ved at bransjen får lengre frister enn 

normalt til å tilpasse sine produkter. Utslag av kontaktallergi mot duftstoffer er normalt begrenset til huden. Forbrukere 

med kontaktallergi mot duftallergener vet ofte at de ikke tåler parfymerte produkter på huden og kan derfor unngå dem. 

7) Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fra 23. august 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere stoffer som forbys ved denne forordning, ikke 

bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Fra 23. august 2021 kan kosmetiske produkter som inneholder ett eller flere stoffer som forbys ved denne forordning, ikke 

gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

Artikkel 3 

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

Nr. 2 i vedlegget får anvendelse fra 23. august 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 2. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I tabellen i vedlegg II tilføyes følgende tre poster: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1380 3 og 4-(4-hydroksy-4-metylpentyl)sykloheks-3-en-1-karbaldehyd 

(HICC)(*) 

51414-25-6/ 

31906-04-4/ 

257-187-9/ 

250-863-4/ 

1381 2,6-dihydroksy-4-metyl-benzaldehyd (atranol)(*) 526-37-4 — 

1382 3-klor-2,6-dihydroksy-4-metyl-benzaldehyd (kloratranol)(*) 57074-21-2 — 

(*) Fra 23. august 2019 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra  

23. august 2021 kan kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.» 

2) I tabellen i vedlegg III utgår post 79. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1413 

av 3. august 2017 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sinkoksid er godkjent som fargestoff i kosmetiske produkter i henhold til post 144 i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1223/2009. 

2) I sin uttalelse av 18. september 2012(2), som ble revidert 23. september 2014(3), konkluderte Vitenskapskomiteen for 

forbrukersikkerhet (SCCS) med at det er trygt å bruke sinkoksid i andre former enn nanoform, uten overflatebehandling, 

som fargestoff i kosmetiske produkter som er beregnet på påføring på huden. Ettersom sinkoksidpartikler ved innånding 

kan forårsake betennelse i lungene, anså SCCS imidlertid videre at en slik bruk av sinkoksid i kosmetiske produkter som 

kan medføre eksponering av forbrukerens lunger for sinkoksid ved innånding, gir grunn til bekymring. 

3) På bakgrunn av uttalelsene fra SCCS bør bruk av sinkoksid i andre former enn nanoform, uten overflatebehandling, som 

fargestoff i kosmetiske produkter begrenses til de bruksområdene som ikke kan medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 

4) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

5) Bransjen bør få en rimelig frist til å foreta de nødvendige tilpasningene i produktsammensetningen med sikte på å bringe 

dem i omsetning, og til å trekke tilbake produkter som ikke oppfyller kravene, fra markedet. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 4.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1489/12, revisjon av 11. desember 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf. 

(3) SCCS/1539/14, revisjon av 25. juni 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf. 

2018/EØS/57/60 
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Artikkel 2 

Fra 24. februar 2018 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning på 

unionsmarkedet. 

Fra 24. mai 2018 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelige på 

unionsmarkedet. 

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 3. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Post 144 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 

Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler Kjemisk 

betegnelse 

Fargeindeks-

nummer / Navn i 

ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Farge 

Produkt-

type, 

kroppsdeler 

Største konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i j 

«144 Sinkoksid(*) 77947 1314-13-2 215-222-5 Hvit   Ikke beregnet på bruksområder som kan 

medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 

 

(*) Som UV-filter, se vedlegg VI nr. 30 og 30a.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1462 

av 10. august 2017 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «REDcert» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–c) i 

direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 

nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, kan en medlemsstat ikke 

kreve at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at den frivillige ordningen «REDcert» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i 

samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen  

24. mai 2017. Ordningen, som har sete i Schwertberger Str. 16, 53177 Bonn, Tyskland, omfatter et bredt spekter av 

råstoffer, herunder avfall og restprodukter, og hele sporbarhetskjeden. Dokumentene knyttet til den anerkjente 

ordningen vil bli gjort tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av den frivillige ordningen «REDcert» viste at den på en egnet måte oppfyller bærekraftskriteriene i 

direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i artikkel 7c nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Vurderingen av ordningen «REDcert» viste at den overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet og uavhengig 

revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 11.8.2017, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2018/EØS/57/61 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «REDcert» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse  

24. mai 2017, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med standardene for 

produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 7b nr. 3–5 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i 

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 24. mai 2017 endres på en måte som kan 

påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de 

meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent 

for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning, blant annet under følgende omstendigheter: 

a) Dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene. 

b) Dersom ordningen ikke klarer å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i 

direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF. 

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt 

artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og i artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer av 

andre elementer i ordningen som anses for å være av avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse til 12. august 2022. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/652 

av 20. april 2015 

om fastsettelse av beregningsmetoder og rapporteringskrav i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7a nr. 5, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Metoden for å beregne klimagassutslipp for drivstoffer og annen energi av ikke-biologisk opprinnelse som skal 

fastsettes i henhold til artikkel 7a nr. 5 i direktiv 98/70/EF, bør føre til en rapportering som er tilstrekkelig nøyaktig til at 

Kommisjonen kritisk kan vurdere leverandørenes ytelser når det gjelder å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7a  

nr. 2 i nevnte direktiv. Beregningsmetoden bør sikre nøyaktighet, men også ta behørig hensyn til de tilhørende 

administrative kravenes kompleksitet. Samtidig bør den oppmuntre leverandørene til å redusere klimagassintensiteten 

for det drivstoffet de leverer. Det bør også nøye vurderes hvilken innvirkning beregningsmetoden har på raffineriene i 

Unionen. Beregningsmetoden bør derfor være basert på gjennomsnittlige verdier for klimagassintensitet som 

representerer en bransjegjennomsnittsverdi som er normal for et bestemt drivstoff. Dette vil ha den fordelen at den 

administrative byrden på leverandører og medlemsstater reduseres. På det nåværende stadium bør den foreslåtte 

beregningsmetoden ikke kreve at det skilles mellom klimagassintensiteten for drivstoff på grunnlag av råstoffets kilde, 

ettersom dette ville påvirke nåværende investeringer i visse raffinerier i Unionen. 

2) Rapporteringskrav for leverandører som er små og mellomstore bedrifter (SME) som definert i kommisjonsre-

kommandasjon 2003/361/EF(2), bør minimeres så langt det er mulig i forbindelse med artikkel 7a nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF. Tilsvarende bør importører av bensin og diesel som er raffinert utenfor Unionen, ikke være forpliktet 

til å framlegge detaljerte opplysninger om kildene til de råoljene som er brukt til å lage disse drivstoffene, ettersom disse 

opplysningene kanskje ikke foreligger eller er vanskelige å innhente. 

3) For å kunne stimulere til ytterligere reduksjoner i klimagassutslippene bør besparelser som påberopes fra 

utslippsreduksjoner i et tidligere ledd (oppstrømsutslippsreduksjoner (UER)), herunder fra fakling og utlufting, tas med i 

beregningen av leverandørens klimagassutslipp i hele livssyklusen. For å gjøre det lettere for leverandørene å gjøre 

UER-er gjeldende bør bruken av en rekke utslippsordninger tillates ved beregning og sertifisering av utslipps-

reduksjoner. Bare UER-prosjekter som starter etter datoen for fastsettelsen av den laveste standarden for drivstoff som 

er omhandlet i artikkel 7a nr. 5 bokstav b) i direktiv 98/70/EF, dvs. 1. januar 2011, bør være berettiget. 

4) Vektede gjennomsnittlige standardverdier for klimagasser som er representative for den råoljen som forbrukes i 

Unionen, gir en enkel beregningsmetode som leverandørene kan bruke til å bestemme klimagassinnholdet i det 

drivstoffet som de leverer. 

5) UER-er bør anslås og valideres i samsvar med prinsippene og standardene i internasjonale standarder, særlig i 

ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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6) Det er dessuten hensiktsmessig å lette medlemsstatenes gjennomføring av lovgivning om UER-er, herunder fra fakling 

og utlufting. For dette formål bør det i Kommisjonens regi utarbeides ikke-lovgivningsmessige retningslinjer om 

metoder for å kvantifisere, verifisere, validere, overvåke og rapportere slike UER-er (herunder reduksjoner av fakling og 

utlufting av gasser ved produksjonsanlegg) før utløpet av overgangsperioden fastsatt i artikkel 7 i dette direktiv. 

7) I henhold til artikkel 7a nr. 5 bokstav b) i direktiv 98/70/EF skal det fastsettes en metode for bestemmelse av den laveste 

standarden for drivstoff på grunnlag av klimagassutslippene per energienhet i hele livssyklusen fra fossile drivstoffer i 

2010. Den laveste standarden for drivstoff bør baseres på mengden av forbrukt diesel, bensin, gassolje beregnet på bruk 

i ikke-veigående mobile maskiner, flytende petroleumsgass (LPG) og komprimert naturgass (CNG) ved bruk av data 

som er offisielt rapportert av medlemsstatene til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC) 

i 2010. Den laveste standarden for drivstoff bør ikke være sammenligningsverdien for det fossile drivstoffet som  

brukes til beregning av reduksjon i klimagassutslipp fra biodrivstoff, som bør forbli som angitt i vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF. 

8) Ettersom sammensetningen av den relevante blandingen av fossile drivstoffer endrer seg lite fra år til år, vil den samlede 

variasjonen i klimagassintensiteten for fossile drivstoffer også være liten fra år til år. Det er derfor hensiktsmessig at den 

laveste standarden for drivstoff baseres på Unionens gjennomsnittlige forbruksdata for 2010 som rapportert av 

medlemsstatene til UNFCCC. 

9) Den laveste standarden for drivstoff bør representere gjennomsnittet av oppstrømsklimagassintensiteten og intensiteten 

for et drivstoff fra et raffineri med gjennomsnittlig kompleksitet for fossile drivstoffer. Den laveste standarden for 

drivstoff bør beregnes ved bruk av de respektive gjennomsnittlige standardverdiene for drivstoff. Den laveste standarden 

for drivstoff bør forbli uendret i perioden fram til 2020 for å skape rettssikkerhet for leverandørene med hensyn til deres 

forpliktelser til å redusere klimagassintensiteten for de drivstoffene de leverer. 

10) I henhold til artikkel 7a nr. 5 bokstav d) i direktiv 98/70/EF skal det vedtas en metode for å beregne veigående elektriske 

kjøretøyers bidrag til å redusere klimagassutslippene i hele livssyklusen. I henhold til nevnte artikkel bør beregnings-

metoden være forenlig med artikkel 3 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(1). For å sikre denne 

forenligheten bør samme justeringsfaktor brukes for framdriftssystemeffektivitet. 

11) Elektrisitet som leveres til bruk i veitransport, kan rapporteres av leverandørene som fastsatt i artikkel 7a nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF som en del av deres årlige rapporter til medlemsstatene. For å begrense de administrative kostnadene 

er det hensiktsmessig at beregningsmetoden med henblikk på rapportering fra leverandørene er basert på et overslag 

heller enn en faktisk måling av elektrisitetsforbruket i et elektrisk veigående kjøretøy eller en motorsykkel. 

12) Det er hensiktsmessig å inkludere en detaljert metode for å anslå mengden av og klimagassintensiteten for biodrivstoffer 

i tilfeller der bearbeidingen av et biodrivstoff og et fossilt drivstoff skjer i samme prosess. Det er behov for en spesifikk 

metode ettersom den resulterende mengden av biodrivstoff ikke er målbar, som f.eks. ved samtidig hydrogenbehandling 

av vegetabilske oljer og et fossilt drivstoff. Artikkel 7d nr. 1 i direktiv 98/70/EF fastsetter at klimagassutslippene i hele 

livssyklusen fra biodrivstoffer, med hensyn til artikkel 7a og artikkel 7b nr. 2 i nevnte direktiv, skal beregnes med 

samme metode. Sertifisering av klimagassutslipp gjennom godkjente frivillige ordninger er derfor også gyldig for 

anvendelsen av både artikkel 7a og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 98/70/EF. 

13) Leverandørenes rapporteringskrav fastsatt i artikkel 7a nr. 1 i direktiv 98/70/EF bør suppleres med et harmonisert format 

og harmoniserte definisjoner av de dataene som skal rapporteres. En harmonisering av definisjonene av data er 

nødvendig av hensyn til en korrekt beregning av klimagassintensiteten som er knyttet til en individuell leverandørs 

rapporteringsforpliktelser, ettersom disse dataene utgjør et viktig bidrag til beregningsmetoden som er harmonisert i 

henhold til artikkel 7a nr. 5 bokstav a) i direktiv 98/70/EF. Disse dataene omfatter identifikasjon av leverandøren, 

mengden av drivstoff eller energi som er brakt i omsetning, og drivstoff- eller energitypen som er brakt i omsetning. 

14) Leverandørenes rapporteringskrav fastsatt i artikkel 7a nr. 1 i direktiv 98/70/EF bør suppleres med harmoniserte 

rapporteringskrav, et harmonisert format og harmoniserte definisjoner av data for medlemsstatenes rapportering til 

Kommisjonen om klimagassprestasjonen for de drivstoffene som forbrukes i Unionen. Disse rapporteringskravene vil 

særlig gjøre det mulig å oppdatere sammenligningsverdien for det fossile drivstoffet beskrevet i nr. 19 i del C i vedlegg 

IV til direktiv 98/70/EF og nr. 19 i del C i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF, og de vil lette rapporteringen som kreves i 

henhold til artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 2 i direktiv 98/70/EF samt tilpasningen av beregningsmetoden til den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare energikilder, og om endring 

og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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tekniske og vitenskapelige utviklingen for å sikre at den virker etter hensikten. Disse dataene bør omfatte mengden av 

drivstoff eller energi som er brakt i omsetning, samt drivstoff- eller energitype, stedet for handelen og opprinnelsen til 

drivstoffet eller energien som er brakt i omsetning. 

15) Medlemsstatene bør tillate leverandørene å oppfylle sine rapporteringsforpliktelser ved å basere seg på likeverdige data 

som er samlet inn i henhold til annet unionsregelverk eller annen nasjonal lovgivning, for å redusere den administrative 

byrden, forutsatt at rapporteringen skjer i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV og definisjonene fastsatt i vedlegg I 

og III. 

16) For å lette rapporteringen fra grupper av leverandører i henhold til artikkel 7a nr. 4 i direktiv 98/70/EF gis det i 

artikkel 7a nr. 5 bokstav c) i nevnte direktiv mulighet til å vedta eventuelle nødvendige bestemmelser. Det er ønskelig å 

lette slik rapportering for å unngå avbrudd i fysiske bevegelser av drivstoff ettersom ulike leverandører bringer i 

omsetning ulike drivstoffer med ulike sammensetninger og derfor i ulik grad må bruke ressurser for å oppfylle målet om 

reduksjon i utslippet av klimagasser. Det er derfor nødvendig å harmonisere definisjonene av leverandøridentifikasjon, 

mengden av drivstoff eller energi som er brakt i omsetning, og drivstoff- eller energitype, innkjøpssted og opprinnelsen 

til drivstoffet eller energien som brakt i omsetning. Dessuten er det for å unngå dobbelttelling i felles rapportering i 

henhold til artikkel 7a nr. 4 hensiktsmessig å harmonisere gjennomføringen av beregnings- og rapporteringsmetoden i 

medlemsstatene, herunder rapporteringen til Kommisjonen, slik at de nødvendige opplysningene fra en gruppe 

leverandører er knyttet til en særskilt medlemsstat. 

17) I henhold til artikkel 8 nr. 3 i direktiv 98/70/EF skal medlemsstatene framlegge en årlig rapport om nasjonale data om 

drivstoffkvalitet for det foregående kalenderåret i samsvar med formatet fastsatt i kommisjonsvedtak 2002/159/EF(1). 

Det er av hensyn til effektiviteten og harmoniseringen og for å dekke de endringene som ble innført i direktiv 98/70/EF 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF(2), og de senere ytterligere rapporteringskravene til medlemsstatene, 

nødvendig å klargjøre hvilke opplysninger som bør rapporteres, samt å vedta et format for innleveringen av 

opplysninger fra leverandører og medlemsstater. 

18) Kommisjonen framla 23. februar 2012 et utkast til tiltak for komiteen nedsatt ved direktiv 98/70/EF. Komiteen var ikke 

i stand til å vedta en uttalelse med nødvendig kvalifisert flertall. Derfor bør Kommisjonen framlegge et forslag for Rådet 

i henhold til artikkel 5a nr. 4 i rådsbeslutning 1999/468/EF(3) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Dette direktiv fastsetter regler for beregningsmetoder og rapporteringskrav i samsvar med direktiv 98/70/EF. 

2.  Dette direktiv får anvendelse på drivstoffer som brukes til framdrift av veigående kjøretøyer, ikke-veigående mobile 

maskiner (herunder fartøyer for fart på innlands vannveier når de ikke er til havs), jordbruks- og skogbrukstraktorer, 

fritidsfartøyer når de ikke er til havs, samt på elektrisitet til bruk i veigående kjøretøyer. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 98/70/EF menes i dette direktiv med: 

1) «oppstrømsutslipp» alle klimagassutslipp som forekommer før råstoffet når fram til raffinerings- eller behandlingsanlegget 

der drivstoffet som omhandles i vedlegg I, ble produsert,  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2002/159/EF av 18. februar 2002 om fastsettelse av et felles mønster for framlegging av sammendrag av nasjonale 

opplysninger om drivstoffkvalitet (EFT L 53 av 23.2.2002, s. 30). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til spesifikasjonene for 

bensin, diesel og gassolje, om innføring av en ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring av rådsdirektiv 

1999/32/EF med hensyn til spesifikasjonen for drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av 

direktiv 93/12/EØF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88). 

(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 17.7.1999, s. 23). 
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2) «naturlig bitumen» enhver kilde til raffineriråstoff som 

a)  har en densitet i henhold til American Petroleum Institute (API) på 10 grader eller mindre når den er plassert i en 

reservoarformasjon på utvinningsstedet i henhold til prøvingsmetoden D287 fastsatt av American Society for Testing 

and Materials (ASTM)(1), 

b)  har en årlig gjennomsnittsviskositet ved reservoartemperatur som er høyere enn beregnet ved ligningen: Viskositet 

(Centipoise) = 518,98e-0,038T, der T er temperaturen i Celsius, 

c)  omfattes av definisjonen for tjæresand under KN-kode 2714 i den kombinerte nomenklaturen som angis i 

rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(2), og 

d)  der mobiliseringen av råstoffkilden skjer ved gruveutvinning eller termisk forsterket gravitasjonsdrenering, og der den 

termiske energien hovedsakelig framkommer fra andre kilder enn råstoffet selv, 

3) «oljeskifer» enhver kilde til raffineriråstoff som befinner seg i en fjellformasjon som inneholder fast kerogen, og som 

omfattes av definisjonen for oljeskifer under KN-kode 2714 i den kombinerte nomenklaturen som angis i forordning (EØF) 

nr. 2658/87. Mobiliseringen av råstoffkilden skjer ved gruveutvinning eller termisk forsterket gravitasjonsdrenering, 

4) «laveste standard for drivstoff» en laveste standard for drivstoff på grunnlag av klimagassutslippene per energienhet i hele 

livssyklusen fra fossile drivstoffer i 2010, 

5) «konvensjonell råolje» ethvert raffineriråstoff som utviser en densitet i henhold til American Petroleum Institute som er 

høyere enn 10 grader når den befinner seg i en reservoarformasjon ved opprinnelsesstedet som målt i henhold til 

prøvingsmetoden ASTM D287, og som ikke omfattes av definisjonen for KN-kode 2714 som fastsatt i forordning (EØF) 

nr. 2658/87. 

Artikkel 3 

Metode for beregning av klimagassintensiteten for leverte drivstoffer og energi, med unntak av biodrivstoffer og 

leverandørenes rapportering 

1.  Ved anvendelse av artikkel 7a nr. 2 i direktiv 98/70/EF skal medlemsstatene påse at leverandørene bruker beregnings-

metoden fastsatt i vedlegg I til dette direktiv for å bestemme klimagassintensiteten for de drivstoffene de leverer. 

2.  Ved anvendelse av artikkel 7a nr. 1 annet ledd og artikkel 7a nr. 2 i direktiv 98/70/EF skal medlemsstatene påse at 

leverandørene rapporterer data ved bruk av definisjonene og beregningsmetoden fastsatt i vedlegg I til dette direktiv. Dataene 

skal rapporteres årlig ved bruk av malen fastsatt i vedlegg IV til dette direktiv. 

3.  Ved anvendelse av artikkel 7a nr. 4 i direktiv 98/70/EF skal enhver medlemsstat påse at en gruppe leverandører som 

velger å bli betraktet som en enkelt leverandør, oppfyller sin forpliktelse i henhold til artikkel 7a nr. 2 i denne medlemsstaten. 

4.  For leverandører som er SMB-er, skal medlemsstatene anvende den forenklede metoden fastsatt i vedlegg I til dette 

direktiv. 

Artikkel 4 

Beregning av den laveste standarden for drivstoff og reduksjon av klimagassintensitet 

For å kontrollere at leverandørene oppfyller sin plikt i henhold til artikkel 7a nr. 2 i direktiv 98/70/EF, skal medlemsstatene 

pålegge leverandørene å sammenligne sine oppnådde reduksjoner av klimagassutslipp fra drivstoff og fra elektrisitet i hele 

livssyklusen med den laveste standarden for drivstoff fastsatt i vedlegg II til dette direktiv. 

  

(1) American Society for Testing and Materials: http://www.astm.org/index.shtml 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 

7.9.1987, s. 1). 
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Artikkel 5 

Medlemsstatenes rapportering 

1.  Når medlemsstatene sender inn rapporter til Kommisjonen i henhold til artikkel 8 nr. 3 i direktiv 98/70/EF, skal de gi 

Kommisjonen opplysninger om overholdelsen av artikkel 7a i nevnte direktiv, som definert i vedlegg III til dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal benytte Det europeiske miljøbyråets ReportNet-verktøyer, som stilles til rådighet i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 401/2009(1), ved innsending av datasettet fastsatt i vedlegg III til dette direktiv. 

Medlemsstatene skal oversende dataene elektronisk til det sentrale datalageret som forvaltes av Det europeiske miljøbyrået. 

3.  Dataene skal rapporteres årlig ved bruk av malen fastsatt i vedlegg IV til dette direktiv. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen om datoen for overføringen og navnet på kontaktpersonen hos vedkommende myndighet som er ansvarlig for å 

kontrollere og rapportere dataene til Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt i henhold 

til dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 21. april 2017 underrette 

Kommisjonen om disse bestemmelsene, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer av dem. 

Artikkel 7 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. april 2017 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

2.  Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 9 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Luxembourg 20. april 2015. 

 For Rådet 

 J. DŪKLAVS 

 Formann 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 401/2009 av 23. april 2009 om Det europeiske miljøvernbyrå og Det europeiske nettet for 

miljøinformasjon og miljøobservasjon (EUT L 126 av 21.5.2009, s. 13). 
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VEDLEGG I 

METODE FOR BEREGNINGEN OG LEVERANDØRERS RAPPORTERING AV KLIMAGASSINTENSITETEN FOR 

DRIVSTOFFER OG ENERGI I HELE LIVSSYKLUSEN 

Del 1 

Leverandørens beregning av klimagassintensitet for drivstoffer og energi 

Klimagassintensiteten for drivstoffer og energi uttrykkes i gram karbondioksidekvivalent per megajoule drivstoff (gCO2eq/MJ). 

1.  De klimagassene som det skal tas hensyn til ved beregningen av klimagassintensiteten for drivstoffer, er karbondioksid 

(CO2), dinitrogenoksid (N2O) og metan (CH4). Ved beregning av CO2-ekvivalens vurderes disse gassene med hensyn til 

CO2 -ekvivalente utslipp som følger: 

CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298 

2.  Utslipp fra produksjon av maskiner og utstyr som brukes ved utvinning, produksjon, raffinering og forbruk av fossile 

drivstoffer skal ikke tas i betraktning ved klimagassberegningen. 

3.  Den samlede intensiteten av en leverandørs klimagassutslipp i hele livssyklusen for alle leverte drivstoffer og all levert 

energi skal beregnes i samsvar med følgende formel: 

 En leverandørs klimagassintensitet(#) =  

 der 

a) «#» er leverandørens identifikasjon (dvs. identifikasjonen av den enheten som skal betale særavgifter) som definert i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 684/2009(1) i form av forhandlerens SEED-registreringsnummer (System for Exchange 

of Excise Data – systemet for utveksling av særavgiftsopplysninger) eller merverdiavgiftsnummer i tabell 1 nr. 5 

bokstav a) i vedlegg I til nevnte forordning for bestemmelsesstedskode 1-5 og 8), som også er den enheten som skal 

betale særavgift i samsvar med artikkel 8 i rådsdirektiv 2008/118/EF(2) på det tidspunktet da særavgiften forfaller i 

samsvar med artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2008/118/EF. Dersom denne identifikasjonen ikke er tilgjengelig, skal 

medlemsstatene påse at et tilsvarende identifikasjonsmiddel innføres i samsvar med en nasjonal rapporteringsordning 

for særavgifter. 

b) «x» er de drivstoff- og energitypene som omfattes av dette direktiv, slik de er angitt i tabell 1 nr. 17 bokstav c) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 684/2009. Dersom disse dataene ikke foreligger, skal medlemsstatene samle inn tilsvarende data 

i samsvar med en nasjonalt fastsatt rapporteringsordning for særavgifter. 

c) «MJx» er den samlede energien som leveres, og som omregnes fra de rapporterte mengdene av drivstoff «x», uttrykt i 

megajoule. Dette beregnes som følger: 

i)  Mengden av hvert drivstoff per drivstofftype 

 Den utledes fra data rapportert i henhold til nr. 17 bokstav d), f) og o) i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 684/2009. Biodrivstoffmengdene omregnes til sitt energiinnhold (nedre brennverdi) i henhold til den 

energitettheten som er fastsatt i vedlegg III til direktiv 2009/28/EF. Mengder av drivstoffer av ikke-biologisk 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 684/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av rådsdirektiv 2008/118/EF med hensyn til databaserte 

framgangsmåter for omsetning av varer som er belagt med særavgift, ved suspensjon av særavgift (EUT L 197 av 29.7.2009 s. 24). 

(2) Rådsdirektiv 2008/118/EF av 16. desember 2008 om en alminnelig ordning for særavgift og om oppheving av direktiv 92/12/EØF (EUT  

L 9 av 14.1.2009, s. 12). 
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opprinnelse omregnes til sitt energiinnhold (nedre brennverdi) i henhold til den energitettheten som er fastsatt i 

tillegg 1 til Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC)(1) Well-to-Tank-rapport (4. utgave) av juli 2013(2). 

ii)  Samtidig behandling av fossile drivstoffer og biodrivstoffer 

 Behandling omfatter enhver endring i løpet av et levert drivstoffs eller en levert energis livssyklus som forårsaker 

en endring i produktets molekylstruktur. Tilsetting av denatureringsmiddel omfattes ikke av denne behandlingen. 

Mengden av biodrivstoffer som sambehandles med drivstoffer som ikke er av biologisk opprinnelse, gjenspeiler 

biodrivstoffets tilstand etter behandlingen. Mengden av sambehandlet biodrivstoff bestemmes i henhold til 

energibalansen og effektiviteten av sambehandlingsprosessen i henhold til nr. 17 i del C i vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF. 

 Dersom flere biodrivstoffer blandes med fossile drivstoffer, tas det hensyn til mengden og typen av hvert enkelt 

biodrivstoff ved beregningen og ved leverandørenes rapportering til medlemsstatene. 

 Den mengden levert biodrivstoff som ikke oppfyller bærekraftskriteriene omhandlet i artikkel 7b nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF, regnes for å være fossilt drivstoff. 

 E85 bensin-etanolblandinger skal beregnes som et separat drivstoff i henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009(3). 

 Dersom det ikke samles inn data om mengder i henhold til forordning (EF) nr. 684/2009, skal medlemsstatene 

samle inn tilsvarende data i samsvar med en nasjonalt fastsatt rapporteringsordning for særavgifter. 

iii)  Mengde forbrukt elektrisitet 

 Dette er den mengden elektrisitet som er forbrukt i veigående kjøretøyer eller motorsykler, og som leverandøren 

rapporterer til den relevante myndigheten i hver medlemsstat etter følgende formel: 

 Forbrukt elektrisitet = kjørt strekning (km) × effektiviteten av elektrisitetsforbruk (MJ/km). 

d)  Oppstrømsutslippsreduksjon (upstream emission reduction – UER) 

 «UER» er den oppstrømsutslippsreduksjonen av klimagasser som leverandøren gjør gjeldende, målt i gCO2eq, dersom 

den er kvantifisert og rapportert i samsvar med følgende krav: 

i)  Berettigelse 

 UER-er får bare anvendelse på oppstrømsutslippsdelen av gjennomsnittlige standardverdier for bensin, diesel, CNG 

eller LPG. 

 UER-er som oppstår i et hvilket som helst land, kan medregnes som en reduksjon i klimagassutslipp i forhold til 

drivstoffer fra enhver råstoffkilde som leveres av en hvilken som helst leverandør. 

 UER-er skal bare medregnes dersom de er knyttet til prosjekter som har startet etter 1 januar 2011. 

 Det er ikke nødvendig å bevise at UER-er ikke ville ha funnet sted uten rapporteringskravet angitt i artikkel 7a i 

direktiv 98/70/EF. 

ii)  Beregning 

 UER-er bør anslås og valideres i samsvar med prinsippene og standardene som er angitt i internasjonale standarder, 

særlig i ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066. 

  

(1) JEC-konsortiet er en sammenslutning av Kommisjonens felles forskningssenter (FFS), EUCAR (European Council for Automotive R&D) 

og CONCAWE (oljeselskapenes europeiske sammenslutning for miljø, helse og sikkerhet innenfor raffinering og distribusjon). 

(2) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som 

del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 
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 UER-er og referansenivåer for utslipp skal overvåkes, rapporteres og verifiseres i samsvar med ISO 14064, og 

resultatene skal ha en pålitelighet som tilsvarer den som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(1) og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(2). Verifiseringen av metoder for å anslå UER-er må gjøres i samsvar 

med ISO 14064-3, og organisasjonen som verifiserer dette, skal være akkreditert i samsvar med ISO 14065. 

e) «GHGix» er klimagassintensiteten for drivstoff eller energi «x» uttrykt i gCO2eq/MJ. Leverandører skal beregne 

klimagassintensiteten for hvert drivstoff eller hver energi slik: 

i)  Klimagassintensiteten for drivstoffer som ikke er av biologisk opprinnelse, er «den vektede klimagassintensiteten i 

hele livssyklusen» per drivstofftype oppført i siste kolonne i tabellen under del 2 nr. 5 i dette vedlegg. 

ii)  Elektrisitet beregnes som beskrevet i del 2 nr. 6. 

iii)  Klimagassintensitet for biodrivstoffer 

 Klimagassintensiteten for biodrivstoffer som oppfyller bærekraftskriteriene omhandlet i artikkel 7b nr. 1 i 

direktiv 98/70/EF, beregnes i samsvar med artikkel 7d i nevnte direktiv. Dersom data om klimagassutslipp i hele 

livssyklusen for biodrivstoffer er framkommet i samsvar med en avtale eller ordning som er gjenstand for en 

beslutning i henhold til artikkel 7c nr. 4 i direktiv 98/70/EF, som omfatter artikkel 7b nr. 2 i nevnte direktiv, skal 

disse dataene også brukes til å bestemme klimagassintensiteten for biodrivstoffer i henhold til artikkel 7b nr.1 i 

nevnte direktiv. Klimagassintensiteten for biodrivstoffer som ikke oppfyller bærekraftskriteriene omhandlet i 

artikkel 7b nr. 1 i direktiv 98/70/EF, er lik klimagassintensiteten for det respektive fossile drivstoffet framstilt av 

konvensjonell råolje eller gass. 

iv)  Samtidig behandling av drivstoffer som ikke er av biologisk opprinnelse, og biodrivstoffer 

 Klimagassintensiteten for biodrivstoffer som sambehandles med fossile drivstoffer, skal gjenspeile biodrivstoffets 

tilstand etter behandlingen. 

f) «AF» er justeringsfaktorene for framdriftssystemeffektiviteten: 

Dominerende konverteringsteknologi Effektivitetsfaktor 

Forbrenningsmotor 1 

Elektrisk framdriftssystem, batteri 0,4 

Elektrisk framdriftssystem, hydrogenbrenselcelle  

 

0,4 

Del 2 

Rapportering fra leverandører av andre drivstoffer enn biodrivstoffer 

1.  UER-er for fossile drivstoffer 

 For at UER-er skal være berettiget til rapporterings- og beregningsmetoden, skal leverandører rapportere følgende til den 

myndigheten som er utpekt av medlemsstatene: 

a)  startdatoen for prosjektet, som må være senere enn 1 januar 2011, 

b)  de årlige utslippsreduksjonene i gCO2eq, 

c)  perioden da de påståtte reduksjonene fant sted, 

d)  prosjektsted nærmest utslippskilden i bredde- og lengdegradskoordinater i grader med fire desimaler, 

e)  de årlige referanseutslippene før innstalleringen av reduksjonstiltakene, og de årlige utslippene etter at reduksjons-

tiltakene har blitt gjennomført, i gCO2eq/MJ av produsert råstoff,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 av 21. juni 2012 om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om 

tonnkilometer og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 

12.7.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/629 

 

f)  sertifikatnummer som ikke kan brukes om igjen, og som entydig identifiserer ordningen og de påståtte klimagass-

reduksjonene, 

g)  nummer som ikke kan brukes om igjen, og som entydig identifiserer beregningsmetoden og den tilhørende ordningen, 

h)  dersom prosjektet er tilknyttet oljeutvinning, rapporteres gjennomsnittlig gass-til-olje-forhold (GOR) i løsning for 

tidligere år samt for rapporteringsåret, reservoartrykk, dybde og brønnproduksjonsrate for råoljen. 

2.  Opprinnelse 

 Med «opprinnelse» menes råstoffets handelsnavn oppført i nr. 7 i del 2 i dette vedlegg, men bare dersom leverandørene har 

de nødvendige opplysningene enten fordi de 

a)  er en person eller foretak som importerer råolje fra tredjestater eller mottar en råoljeleveranse fra en annen medlemsstat 

i henhold til artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 2964/95(1), eller 

b)  på grunn av ordninger for utveksling av opplysninger avtalt med andre leverandører. 

 I alle andre tilfeller viser opprinnelse til hvorvidt drivstoffet har sin opprinnelse i eller utenfor EU. 

 Opplysningene som samles inn og rapporteres av leverandørene om drivstoffers opprinnelse, skal være fortrolige, men dette 

skal ikke forhindre at Kommisjonen offentliggjør generelle opplysninger eller opplysninger i form av sammendrag som 

ikke inneholder opplysninger om enkeltstående foretak. 

 For biodrivstoffer menes med «opprinnelse» biodrivstoffets produksjonsvei angitt i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF. 

 Dersom det brukes flere råstoffer, skal leverandørene rapportere om mengden i tonn av ferdig produkt for hvert råstoff 

produsert i det respektive behandlingsanlegget løpet av rapporteringsåret. 

3.  Innkjøpssted 

 Med «innkjøpssted» menes landet og navnet på behandlingsanlegget der drivstoffet eller energien gjennomgikk den siste 

vesentlige behandlingen som bestemmer drivstoffets eller energiens opprinnelse i samsvar med kommisjonsforordning 

(EØF) nr. 2454/93(2). 

4.  Små og mellomstore bedrifter 

 Som et unntak for leverandører som er SMB-er, er «opprinnelse» og «innkjøpssted» enten i EU eller utenfor EU, alt etter 

hva som er relevant, uansett om de importerer råolje eller leverer oljeprodukter eller oljer som stammer fra bituminøst 

materiale. 

5.  Gjennomsnittlige standardverdier for klimagassintensitet i hele livssyklusen for andre drivstoffer enn biodrivstoffer og 

elektrisitet 

Råstoffkilde og prosess Drivstoff brakt i omsetning 
Klimagassintensitet i hele 

livssyklusen (gCO2eq/MJ) 

Vektet klimagassintensitet i 

hele livssyklusen 

(gCO2eq/MJ) 

Konvensjonell råolje Bensin 93,2 93,3 

Naturgass til flytende 94,3 

Kull til flytende 172 

Naturlig bitumen 107 

Oljeskifer 131,3 

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2964/95 av 20. desember 1995 om registrering i Fellesskapet av import og leveransar av råolje (EFT L 310 av 

22.12.1995, s. 5). 

(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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Råstoffkilde og prosess Drivstoff brakt i omsetning 
Klimagassintensitet i hele 

livssyklusen (gCO2eq/MJ) 

Vektet klimagassintensitet i 

hele livssyklusen 

(gCO2eq/MJ) 

Konvensjonell råolje Diesel eller gassolje 95 95,1 

Naturgass til flytende 94,3 

Kull til flytende 172 

Naturlig bitumen 108,5 

Oljeskifer 133,7 

Alle fossile kilder Flytende petroleumsgass i en 

motor med gnisttenning 

73,6 73,6 

Naturgass, EU-blanding Komprimert naturgass i en motor 

med gnisttenning 

69,3 69,3 

Naturgass, EU-blanding Flytende naturgass i en motor 

med gnisttenning 

74,5 74,5 

Sabatier-reaksjon av hydrogen ved 

bruk av elektrolyse med ikke-

biologisk fornybar energi 

Komprimert syntetisk metan i en 

gnisttenningsmotor 

3,3 3,3 

Naturgass gjennom 

dampreformering 

Komprimert hydrogen i en 

brenselcelle 

104,3 104,3 

Elektrolyse som fullt ut drives av 

fornybar ikke-biologisk energi 

Komprimert hydrogen i en 

brenselcelle 

9,1 9,1 

Kull Komprimert hydrogen i en 

brenselcelle 

234,4 234,4 

Kull med karbonfangst og lagring 

av prosessutslipp 

Komprimert hydrogen i en 

brenselcelle 

52,7 52,7 

Plastavfall som utvinnes av fossile 

råstoffer 

Bensin, diesel eller gassolje 86 86 

6.  Elektrisitet 

 For rapportering fra energileverandører om elektrisitet forbrukt av elektriske kjøretøyer og motorsykler bør medlemsstatene 

beregne nasjonale gjennomsnittlige standardverdier for hele livssyklusen i samsvar med egnede internasjonale standarder. 

 Alternativt kan medlemsstatene gi sine leverandører lov til å fastsette klimagassintensitetsverdier (gCO2eq/MJ) for 

elektrisitet ut fra data rapportert av medlemsstatene på grunnlag av 

a)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008(1), 

b)  europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(2), eller 

c) delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2014(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 av 22. oktober 2008 om energistatistikk (EUT L 304 av 14.11.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2014 av 12. mars 2014 om fastsettelse av vesentlige krav til Unionens fortegnelsessystem 

og om hensyn som skal tas til endringer i potensialet for global oppvarming og internasjonalt avtalte retningslinjer for fortegnelser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 179 av 19.6.2014, s. 26). 
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7.  Råstoff (handelsnavn) 

Land Råstoff (handelsnavn) API Svovel (vektprosent) 

Abu Dhabi Al Bunduq 38,5 1,1 

Abu Dhabi Mubarraz 38,1 0,9 

Abu Dhabi Murban 40,5 0,8 

Abu Dhabi Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) 40,6 1 

Abu Dhabi Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) 37,4 1,5 

Abu Dhabi Arzanah 44 0 

Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31,6 2 

Abu Dhabi Murban Bottoms 21,4 Ikke tilgjengelig (NA) 

Abu Dhabi Top Murban 21 NA 

Abu Dhabi Upper Zakum 34,4 1,7 

Algerie Arzew 44,3 0,1 

Algerie Hassi Messaoud 42,8 0,2 

Algerie Zarzaitine 43 0,1 

Algerie Algerian 44 0,1 

Algerie Skikda 44,3 0,1 

Algerie Saharan Blend 45,5 0,1 

Algerie Hassi Ramal 60 0,1 

Algerie Algerian Condensate 64,5 NA 

Algerie Algerian Mix 45,6 0,2 

Algerie Algerian Condensate (Arzew) 65,8 0 

Algerie Algerian Condensate (Bejaia) 65,0 0 

Algerie Top Algerian 24,6 NA 

Angola Cabinda 31,7 0,2 

Angola Takula 33,7 0,1 

Angola Soyo Blend 33,7 0,2 

Angola Mandji 29,5 1,3 

Angola Malongo (West) 26 NA 

Angola Cavala-1 42,3 NA 
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Land Råstoff (handelsnavn) API Svovel (vektprosent) 

Angola Sulele (South-1) 38,7 NA 

Angola Palanca 40 0,14 

Angola Malongo (North) 30 NA 

Angola Malongo (South) 25 NA 

Angola Nemba 38,5 0 

Angola Girassol 31,3 NA 

Angola Kuito 20 NA 

Angola Hungo 28,8 NA 

Angola Kissinje 30,5 0,37 

Angola Dalia 23,6 1,48 

Angola Gimboa 23,7 0,65 

Angola Mondo 28,8 0,44 

Angola Plutonio 33,2 0 036 

Angola Saxi Batuque Blend 33,2 0,36 

Angola Xikomba 34,4 0,41 

Argentina Tierra del Fuego 42,4 NA 

Argentina Santa Cruz 26,9 NA 

Argentina Escalante 24 0,2 

Argentina Canadon Seco 27 0,2 

Argentina Hidra 51,7 0,05 

Argentina Medanito 34,93 0,48 

Armenia Armenian Miscellaneous NA NA 

Australia Jabiru 42,3 0,03 

Australia Kooroopa (Jurassic) 42 NA 

Australia Talgeberry (Jurassic) 43 NA 

Australia Talgeberry (Up Cretaceous) 51 NA 

Australia Woodside Condensate 51,8 NA 

Australia Saladin-3 (Top Barrow) 49 NA 

Australia Harriet 38 NA 
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Land Råstoff (handelsnavn) API Svovel (vektprosent) 

Australia Skua-3 (Challis Field) 43 NA 

Australia Barrow Island 36,8 0,1 

Australia Northwest Shelf Condensate 53,1 0 

Australia Jackson Blend 41,9 0 

Australia Cooper Basin 45,2 0,02 

Australia Griffin 55 0,03 

Australia Buffalo Crude 53 NA 

Australia Cossack 48,2 0,04 

Australia Elang 56,2 NA 

Australia Enfield 21,7 0,13 

Australia Gippsland (Bass Strait) 45,4 0,1 

Aserbajdsjan Azeri Light 34,8 0,15 

Bahrain Bahrain Miscellaneous NA NA 

Hviterussland Belarus Miscellaneous NA NA 

Benin Seme 22,6 0,5 

Benin Benin Miscellaneous NA NA 

Belize Belize Light Crude 40 NA 

Belize Belize Miscellaneous NA NA 

Bolivia Bolivian Condensate 58,8 0,1 

Brasil Garoupa 30,5 0,1 

Brasil Sergipano 25,1 0,4 

Brasil Campos Basin 20 NA 

Brasil Urucu (Upper Amazon) 42 NA 

Brasil Marlim 20 NA 

Brasil Brazil Polvo 19,6 1,14 

Brasil Roncador 28,3 0,58 

Brasil Roncador Heavy 18 NA 

Brasil Albacora East 19,8 0,52 

Brunei Seria Light 36,2 0,1 
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Land Råstoff (handelsnavn) API Svovel (vektprosent) 

Brunei Champion 24,4 0,1 

Brunei Champion Condensate 65 0,1 

Brunei Brunei LS Blend 32 0,1 

Brunei Brunei Condensate 65 NA 

Brunei Champion Export 23,9 0,12 

Kamerun Kole Marine Blend 34,9 0,3 

Kamerun Lokele 21,5 0,5 

Kamerun Moudi Light 40 NA 

Kamerun Moudi Heavy 21,3 NA 

Kamerun Ebome 32,1 0,35 

Kamerun Cameroon Miscellaneous NA NA 

Canada Peace River Light 41 NA 

Canada Peace River Medium 33 NA 

Canada Peace River Heavy 23 NA 

Canada Manyberries 36,5 NA 

Canada Rainbow Light and Medium 40,7 NA 

Canada Pembina 33 NA 

Canada Bells Hill Lake 32 NA 

Canada Fosterton Condensate 63 NA 

Canada Rangeland Condensate 67,3 NA 

Canada Redwater 35 NA 

Canada Lloydminster 20,7 2,8 

Canada Wainwright-Kinsella 23,1 2,3 

Canada Bow River Heavy 26,7 2,4 

Canada Fosterton 21,4 3 

Canada Smiley-Coleville 22,5 2,2 

Canada Midale 29 2,4 

Canada Milk River Pipeline 36 1,4 

Canada Ipl-Mix Sweet 40 0,2 
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Land Råstoff (handelsnavn) API Svovel (vektprosent) 

Canada Ipl-Mix Sour 38 0,5 

Canada Ipl Condensate 55 0,3 

Canada Aurora Light 39,5 0,4 

Canada Aurora Condensate 65 0,3 

Canada Reagan Field 35 0,2 

Canada Synthetic Canada 30,3 1,7 

Canada Cold Lake 13,2 4,1 

Canada Cold Lake Blend 26,9 3 

Canada Canadian Federated 39,4 0,3 

Canada Chauvin 22 2,7 

Canada Gcos 23 NA 

Canada Gulf Alberta L & M 35,1 1 

Canada Light Sour Blend 35 1,2 

Canada Lloyd Blend 22 2,8 

Canada Peace River Condensate 54,9 NA 

Canada Sarnium Condensate 57,7 NA 

Canada Saskatchewan Light 32,9 NA 

Canada Sweet Mixed Blend 38 0,5 

Canada Syncrude 32 0,1 

Canada Rangeland — South L & M 39,5 0,5 

Canada Northblend Nevis 34 NA 

Canada Canadian Common Condensate 55 NA 

Canada Canadian Common 39 0,3 

Canada Waterton Condensate 65,1 NA 

Canada Panuke Condensate 56 NA 

Canada Federated Light and Medium 39,7 2 

Canada Wabasca 23 NA 

Canada Hibernia 37,3 0,37 

Canada BC Light 40 NA 



Nr. 57/636 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Land Råstoff (handelsnavn) API Svovel (vektprosent) 

Canada Boundary 39 NA 

Canada Albian Heavy 21 NA 

Canada Koch Alberta 34 NA 

Canada Terra Nova 32,3 NA 

Canada Echo Blend 20,6 3,15 

Canada Western Canadian Blend 19,8 3 

Canada Western Canadian Select 20,5 3,33 

Canada White Rose 31,0 0,31 

Canada Access 22 NA 

Canada Premium Albian Synthetic Heavy 20,9 NA 

Canada Albian Residuum Blend (ARB) 20,03 2,62 

Canada Christina Lake 20,5 3 

Canada CNRL 34 NA 

Canada Husky Synthetic Blend 31,91 0,11 

Canada Premium Albian Synthetic (PAS) 35,5 0,04 

Canada Seal Heavy (SH) 19,89 4,54 

Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33,61 0 178 

Canada Suncor Synthetic H (OSH) 19,53 3 079 

Canada Peace Sour 33 NA 

Canada Western Canadian Resid 20,7 NA 

Canada Christina Dilbit Blend 21,0 NA 

Canada Christina Lake Dilbit 38,08 3,80 

Tsjad Doba Blend (Early Production) 24,8 0,14 

Tsjad Doba Blend (Later Production) 20,8 0,17 

Chile Chile Miscellaneous NA NA 

Kina Taching (Daqing) 33 0,1 

Kina Shengli 24,2 1 

Kina Beibu NA NA 

Kina Chengbei 17 NA 
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Kina Lufeng 34,4 NA 

Kina Xijiang 28 NA 

Kina Wei Zhou 39,9 NA 

Kina Liu Hua 21 NA 

Kina Boz Hong 17 0 282 

Kina Peng Lai 21,8 0,29 

Kina Xi Xiang 32,18 0,09 

Colombia Onto 35,3 0,5 

Colombia Putamayo 35 0,5 

Colombia Rio Zulia 40,4 0,3 

Colombia Orito 34,9 0,5 

Colombia Cano-Limon 30,8 0,5 

Colombia Lasmo 30 NA 

Colombia Cano Duya-1 28 NA 

Colombia Corocora-1 31,6 NA 

Colombia Suria Sur-1 32 NA 

Colombia Tunane-1 29 NA 

Colombia Casanare 23 NA 

Colombia Cusiana 44,4 0,2 

Colombia Vasconia 27,3 0,6 

Colombia Castilla Blend 20,8 1,72 

Colombia Cupiaga 43,11 0 082 

Colombia South Blend 28,6 0,72 

Kongo (Brazzaville) Emeraude 23,6 0,5 

Kongo (Brazzaville) Djeno Blend 26,9 0,3 

Kongo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26,5 NA 

Kongo (Brazzaville) Nkossa 47 0,03 

Kongo (Kinshasa) Muanda 34 0,1 

Kongo (Kinshasa) Congo/Zaire 31,7 0,1 
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Kongo (Kinshasa) Coco 30,4 0,15 

Elfenbenskysten Espoir 31,4 0,3 

Elfenbenskysten Lion Cote 41,1 0 101 

Danmark Dan 30,4 0,3 

Danmark Gorm 33,9 0,2 

Danmark Danish North Sea 34,5 0,26 

Dubai Dubai (Fateh) 31,1 2 

Dubai Margham Light 50,3 0 

Ecuador Oriente 29,2 1 

Ecuador Quito 29,5 0,7 

Ecuador Santa Elena 35 0,1 

Ecuador Limoncoha-1 28 NA 

Ecuador Frontera-1 30,7 NA 

Ecuador Bogi-1 21,2 NA 

Ecuador Napo 19 2 

Ecuador Napo Light 19,3 NA 

Egypt Belayim 27,5 2,2 

Egypt El Morgan 29,4 1,7 

Egypt Rhas Gharib 24,3 3,3 

Egypt Gulf of Suez Mix 31,9 1,5 

Egypt Geysum 19,5 NA 

Egypt East Gharib (J-1) 37,9 NA 

Egypt Mango-1 35,1 NA 

Egypt Rhas Budran 25 NA 

Egypt Zeit Bay 34,1 0,1 

Egypt East Zeit Mix 39 0,87 

Ekvatorial-Guinea Zafiro 30,3 NA 

Ekvatorial-Guinea Alba Condensate 55 NA 

Ekvatorial-Guinea Ceiba 30,1 0,42 
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Gabon Gamba 31,8 0,1 

Gabon Mandji 30,5 1,1 

Gabon Lucina Marine 39,5 0,1 

Gabon Oguendjo 35 NA 

Gabon Rabi-Kouanga 34 0,6 

Gabon T’Catamba 44,3 0,21 

Gabon Rabi 33,4 0,06 

Gabon Rabi Blend 34 NA 

Gabon Rabi Light 37,7 0,15 

Gabon Etame Marin 36 NA 

Gabon Olende 17,6 1,54 

Gabon Gabonian Miscellaneous NA NA 

Georgia Georgian Miscellaneous NA NA 

Ghana Bonsu 32 0,1 

Ghana Salt Pond 37,4 0,1 

Guatemala Coban 27,7 NA 

Guatemala Rubelsanto 27 NA 

India Bombay High 39,4 0,2 

Indonesia Minas (Sumatron Light) 34,5 0,1 

Indonesia Ardjuna 35,2 0,1 

Indonesia Attaka 42,3 0,1 

Indonesia Suri 18,4 0,2 

Indonesia Sanga Sanga 25,7 0,2 

Indonesia Sepinggan 37,9 0,9 

Indonesia Walio 34,1 0,7 

Indonesia Arimbi 31,8 0,2 

Indonesia Poleng 43,2 0,2 

Indonesia Handil 32,8 0,1 

Indonesia Jatibarang 29 0,1 
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Indonesia Cinta 33,4 0,1 

Indonesia Bekapai 40 0,1 

Indonesia Katapa 52 0,1 

Indonesia Salawati 38 0,5 

Indonesia Duri (Sumatran Heavy) 21,1 0,2 

Indonesia Sembakung 37,5 0,1 

Indonesia Badak 41,3 0,1 

Indonesia Arun Condensate 54,5 NA 

Indonesia Udang 38 0,1 

Indonesia Klamono 18,7 1 

Indonesia Bunya 31,7 0,1 

Indonesia Pamusian 18,1 0,2 

Indonesia Kerindigan 21,6 0,3 

Indonesia Melahin 24,7 0,3 

Indonesia Bunyu 31,7 0,1 

Indonesia Camar 36,3 NA 

Indonesia Cinta Heavy 27 NA 

Indonesia Lalang 40,4 NA 

Indonesia Kakap 46,6 NA 

Indonesia Sisi-1 40 NA 

Indonesia Giti-1 33,6 NA 

Indonesia Ayu-1 34,3 NA 

Indonesia Bima 22,5 NA 

Indonesia Padang Isle 34,7 NA 

Indonesia Intan 32,8 NA 

Indonesia Sepinggan — Yakin Mixed 31,7 0,1 

Indonesia Widuri 32 0,1 

Indonesia Belida 45,9 0 

Indonesia Senipah 51,9 0,03 
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Iran Iranian Light 33,8 1,4 

Iran Iranian Heavy 31 1,7 

Iran Soroosh (Cyrus) 18,1 3,3 

Iran Dorrood (Darius) 33,6 2,4 

Iran Rostam 35,9 1,55 

Iran Salmon (Sassan) 33,9 1,9 

Iran Foroozan (Fereidoon) 31,3 2,5 

Iran Aboozar (Ardeshir) 26,9 2,5 

Iran Sirri 30,9 2,3 

Iran Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27,1 2,5 

Iran Bahr/Nowruz 25,0 2,5 

Iran Iranian Miscellaneous NA NA 

Irak Basrah Light (Pers. Gulf) 33,7 2 

Irak Kirkuk (Pers. Gulf) 35,1 1,9 

Irak Mishrif (Pers. Gulf) 28 NA 

Irak Bai Hasson (Pers. Gulf) 34,1 2,4 

Irak Basrah Medium (Pers. Gulf) 31,1 2,6 

Irak Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24,7 3,5 

Irak Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35,1 2 

Irak N. Rumalia (Pers. Gulf) 34,3 2 

Irak Ras el Behar 33 NA 

Irak Basrah Light (Red Sea) 33,7 2 

Irak Kirkuk (Red Sea) 36,1 1,9 

Irak Mishrif (Red Sea) 28 NA 

Irak Bai Hasson (Red Sea) 34,1 2,4 

Irak Basrah Medium (Red Sea) 31,1 2,6 

Irak Basrah Heavy (Red Sea) 24,7 3,5 

Irak Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1,9 

Irak N. Rumalia (Red Sea) 34,3 2 
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Irak Ratawi 23,5 4,1 

Irak Basrah Light (Turkey) 33,7 2 

Irak Kirkuk (Turkey) 36,1 1,9 

Irak Mishrif (Turkey) 28 NA 

Irak Bai Hasson (Turkey) 34,1 2,4 

Irak Basrah Medium (Turkey) 31,1 2,6 

Irak Basrah Heavy (Turkey) 24,7 3,5 

Irak Kirkuk Blend (Turkey) 34 1,9 

Irak N. Rumalia (Turkey) 34,3 2 

Irak FAO Blend 27,7 3,6 

Kasakhstan Kumkol 42,5 0,07 

Kasakhstan CPC Blend 44,2 0,54 

Kuwait Mina al Ahmadi (Kuwait Export) 31,4 2,5 

Kuwait Magwa (Lower Jurassic) 38 NA 

Kuwait Burgan (Wafra) 23,3 3,4 

Libya Bu Attifel 43,6 0 

Libya Amna (high pour) 36,1 0,2 

Libya Brega 40,4 0,2 

Libya Sirtica 43,3 0,43 

Libya Zueitina 41,3 0,3 

Libya Bunker Hunt 37,6 0,2 

Libya El Hofra 42,3 0,3 

Libya Dahra 41 0,4 

Libya Sarir 38,3 0,2 

Libya Zueitina Condensate 65 0,1 

Libya El Sharara 42,1 0,07 

Malaysia Miri Light 36,3 0,1 

Malaysia Tembungo 37,5 NA 

Malaysia Labuan Blend 33,2 0,1 
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Malaysia Tapis 44,3 0,1 

Malaysia Tembungo 37,4 0 

Malaysia Bintulu 26,5 0,1 

Malaysia Bekok 49 NA 

Malaysia Pulai 42,6 NA 

Malaysia Dulang 39 0 037 

Mauritania Chinguetti 28,2 0,51 

Mexico Isthmus 32,8 1,5 

Mexico Maya 22 3,3 

Mexico Olmeca 39 NA 

Mexico Altamira 16 NA 

Mexico Topped Isthmus 26,1 1,72 

Nederland Alba 19,59 NA 

Neutral Zone Eocene (Wafra) 18,6 4,6 

Neutral Zone Hout 32,8 1,9 

Neutral Zone Khafji 28,5 2,9 

Neutral Zone Burgan (Wafra) 23,3 3,4 

Neutral Zone Ratawi 23,5 4,1 

Neutral Zone Neutral Zone Mix 23,1 NA 

Neutral Zone Khafji Blend 23,4 3,8 

Nigeria Forcados Blend 29,7 0,3 

Nigeria Escravos 36,2 0,1 

Nigeria Brass River 40,9 0,1 

Nigeria Qua Iboe 35,8 0,1 

Nigeria Bonny Medium 25,2 0,2 

Nigeria Pennington 36,6 0,1 

Nigeria Bomu 33 0,2 

Nigeria Bonny Light 36,7 0,1 

Nigeria Brass Blend 40,9 0,1 
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Nigeria Gilli Gilli 47,3 NA 

Nigeria Adanga 35,1 NA 

Nigeria Iyak-3 36 NA 

Nigeria Antan 35,2 NA 

Nigeria OSO 47 0,06 

Nigeria Ukpokiti 42,3 0,01 

Nigeria Yoho 39,6 NA 

Nigeria Okwori 36,9 NA 

Nigeria Bonga 28,1 NA 

Nigeria ERHA 31,7 0,21 

Nigeria Amenam Blend 39 0,09 

Nigeria Akpo 45,17 0,06 

Nigeria EA 38 NA 

Nigeria Agbami 47,2 0 044 

Norge Ekofisk 43,4 0,2 

Norge Tor 42 0,1 

Norge Statfjord 38,4 0,3 

Norge Heidrun 29 NA 

Norge Norwegian Forties 37,1 NA 

Norge Gullfaks 28,6 0,4 

Norge Oseberg 32,5 0,2 

Norge Norne 33,1 0,19 

Norge Troll 28,3 0,31 

Norge Draugen 39,6 NA 

Norge Sleipner Condensate 62 0,02 

Oman Oman Export 36,3 0,8 

Papua Ny-Guinea Kutubu 44 0,04 

Peru Loreto 34 0,3 

Peru Talara 32,7 0,1 

Peru High Cold Test 37,5 NA 
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Peru Bayovar 22,6 NA 

Peru Low Cold Test 34,3 NA 

Peru Carmen Central-5 20,7 NA 

Peru Shiviyacu-23 20,8 NA 

Peru Mayna 25,7 NA 

Filippinene Nido 26,5 NA 

Filippinene Philippines Miscellaneous NA NA 

Qatar Dukhan 41,7 1,3 

Qatar Qatar Marine 35,3 1,6 

Qatar Qatar Land 41,4 NA 

Ras Al Khaimah Rak Condensate 54,1 NA 

Ras Al Khaimah Ras Al Khaimah Miscellaneous NA NA 

Russland Urals 31 2 

Russland Russian Export Blend 32,5 1,4 

Russland M100 17,6 2,02 

Russland M100 Heavy 16,67 2,09 

Russland Siberian Light 37,8 0,4 

Russland E4 (Gravenshon) 19,84 1,95 

Russland E4 Heavy 18 2,35 

Russland Purovsky Condensate 64,1 0,01 

Russland Sokol 39,7 0,18 

Saudi-Arabia Light (Pers. Gulf) 33,4 1,8 

Saudi-Arabia Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27,9 2,8 

Saudi-Arabia Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 30,8 2,4 

Saudi-Arabia Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37,8 1,1 

Saudi-Arabia Light (Yanbu) 33,4 1,2 

Saudi-Arabia Heavy (Yanbu) 27,9 2,8 

Saudi-Arabia Medium (Yanbu) 30,8 2,4 

Saudi-Arabia Berri (Yanbu) 37,8 1,1 
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Saudi-Arabia Medium (Zuluf/Marjan) 31,1 2,5 

Sharjah Mubarek Sharjah 37 0,6 

Sharjah Sharjah Condensate 49,7 0,1 

Singapore Rantau 50,5 0,1 

Spania Amposta Marina North 37 NA 

Spania Casablanca 34 NA 

Spania El Dorado 26,6 NA 

Syria Syrian Straight 15 NA 

Syria Thayyem 35 NA 

Syria Omar Blend 38 NA 

Syria Omar 36,5 0,1 

Syria Syrian Light 36 0,6 

Syria Souedie 24,9 3,8 

Thailand Erawan Condensate 54,1 NA 

Thailand Sirikit 41 NA 

Thailand Nang Nuan 30 NA 

Thailand Bualuang 27 NA 

Thailand Benchamas 42,4 0,12 

Trinidad og Tobago Galeota Mix 32,8 0,3 

Trinidad og Tobago Trintopec 24,8 NA 

Trinidad og Tobago Land/Trinmar 23,4 1,2 

Trinidad og Tobago Calypso Miscellaneous 30,84 0,59 

Tunis Zarzaitine 41,9 0,1 

Tunis Ashtart 29 1 

Tunis El Borma 43,3 0,1 

Tunis Ezzaouia-2 41,5 NA 

Tyrkia Turkish Miscellaneous NA NA 

Ukraina Ukraine Miscellaneous NA NA 

Det forente kongerike Auk 37,2 0,5 
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Det forente kongerike Beatrice 38,7 0,05 

Det forente kongerike Brae 33,6 0,7 

Det forente kongerike Buchan 33,7 0,8 

Det forente kongerike Claymore 30,5 1,6 

Det forente kongerike S.V. (Brent) 36,7 0,3 

Det forente kongerike Tartan 41,7 0,6 

Det forente kongerike Tern 35 0,7 

Det forente kongerike Magnus 39,3 0,3 

Det forente kongerike Dunlin 34,9 0,4 

Det forente kongerike Fulmar 40 0,3 

Det forente kongerike Hutton 30,5 0,7 

Det forente kongerike N.W. Hutton 36,2 0,3 

Det forente kongerike Maureen 35,5 0,6 

Det forente kongerike Murchison 38,8 0,3 

Det forente kongerike Ninian Blend 35,6 0,4 

Det forente kongerike Montrose 40,1 0,2 

Det forente kongerike Beryl 36,5 0,4 

Det forente kongerike Piper 35,6 0,9 

Det forente kongerike Forties 36,6 0,3 

Det forente kongerike Brent Blend 38 0,4 

Det forente kongerike Flotta 35,7 1,1 

Det forente kongerike Thistle 37 0,3 

Det forente kongerike S.V. (Ninian) 38 0,3 

Det forente kongerike Argyle 38,6 0,2 

Det forente kongerike Heather 33,8 0,7 

Det forente kongerike South Birch 38,6 NA 

Det forente kongerike Wytch Farm 41,5 NA 

Det forente kongerike Cormorant North 34,9 0,7 

Det forente kongerike Cormorant South (Cormorant ‘A’) 35,7 0,6 
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Det forente kongerike Alba 19,2 NA 

Det forente kongerike Foinhaven 26,3 0,38 

Det forente kongerike Schiehallion 25,8 NA 

Det forente kongerike Captain 19,1 0,7 

Det forente kongerike Harding 20,7 0,59 

USA — Alaska ANS NA NA 

USA — Colorado Niobrara NA NA 

USA — New Mexico Four Corners NA NA 

USA — North Dakota Bakken NA NA 

USA — North Dakota North Dakota Sweet NA NA 

USA — Texas WTI NA NA 

USA — Texas Eagle Ford NA NA 

USA — Utah Covenant NA NA 

US Federal OCS Beta NA NA 

US Federal OCS Carpinteria NA NA 

US Federal OCS Dos Cuadras NA NA 

US Federal OCS Hondo NA NA 

US Federal OCS Hueneme NA NA 

US Federal OCS Pescado NA NA 

US Federal OCS Point Arguello NA NA 

US Federal OCS Point Pedernales NA NA 

US Federal OCS Sacate NA NA 

US Federal OCS Santa Clara NA NA 

US Federal OCS Sockeye NA NA 

Usbekistan Uzbekistan Miscellaneous NA NA 

Venezuela Jobo (Monagas) 12,6 2 

Venezuela Lama Lamar 36,7 1 

Venezuela Mariago 27 1,5 

Venezuela Ruiz 32,4 1,3 
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Venezuela Tucipido 36 0,3 

Venezuela Venez Lot 17 36,3 0,9 

Venezuela Mara 16/18 16,5 3,5 

Venezuela Tia Juana Light 32,1 1,1 

Venezuela Tia Juana Med 26 24,8 1,6 

Venezuela Officina 35,1 0,7 

Venezuela Bachaquero 16,8 2,4 

Venezuela Cento Lago 36,9 1,1 

Venezuela Lagunillas 17,8 2,2 

Venezuela La Rosa Medium 25,3 1,7 

Venezuela San Joaquin 42 0,2 

Venezuela Lagotreco 29,5 1,3 

Venezuela Lagocinco 36 1,1 

Venezuela Boscan 10,1 5,5 

Venezuela Leona 24,1 1,5 

Venezuela Barinas 26,2 1,8 

Venezuela Sylvestre 28,4 1 

Venezuela Mesa 29,2 1,2 

Venezuela Ceuta 31,8 1,2 

Venezuela Lago Medio 31,5 1,2 

Venezuela Tigre 24,5 NA 

Venezuela Anaco Wax 41,5 0,2 

Venezuela Santa Rosa 49 0,1 

Venezuela Bombai 19,6 1,6 

Venezuela Aguasay 41,1 0,3 

Venezuela Anaco 43,4 0,1 

Venezuela BCF-Bach/Lag17 16,8 2,4 

Venezuela BCF-Bach/Lag21 20,4 2,1 

Venezuela BCF-21,9 21,9 NA 
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Venezuela RC-24 23,5 1,9 

Venezuela BCF-31 31 1,2 

Venezuela BCF Blend 34 1 

Venezuela Bolival Coast 23,5 1,8 

Venezuela Ceuta/Bach 18 18,5 2,3 

Venezuela Corridor Block 26,9 1,6 

Venezuela Cretaceous 42 0,4 

Venezuela Guanipa 30 0,7 

Venezuela Lago Mix Med. 23,4 1,9 

Venezuela Larosa/Lagun 23,8 1,8 

Venezuela Menemoto 19,3 2,2 

Venezuela Cabimas 20,8 1,8 

Venezuela BCF-23 23 1,9 

Venezuela Oficina/Mesa 32,2 0,9 

Venezuela Pilon 13,8 2 

Venezuela Recon (Venez) 34 NA 

Venezuela 102 Tj (25) 25 1,6 

Venezuela Tjl Cretaceous 39 0,6 

Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12,1 2,7 

Venezuela Mesa-Recon 28,4 1,3 

Venezuela Oritupano 19 2 

Venezuela Hombre Pintado 29,7 0,3 

Venezuela Merey 17,4 2,2 

Venezuela Lago Light 41,2 0,4 

Venezuela Laguna 11,2 0,3 

Venezuela Bach/Cueta Mix 24 1,2 

Venezuela Bachaquero 13 13 2,7 

Venezuela Ceuta — 28 28 1,6 

Venezuela Temblador 23,1 0,8 
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Venezuela Lagomar 32 1,2 

Venezuela Taparito 17 NA 

Venezuela BCF-Heavy 16,7 NA 

Venezuela BCF-Medium 22 NA 

Venezuela Caripito Blend 17,8 NA 

Venezuela Laguna/Ceuta Mix 18,1 NA 

Venezuela Morichal 10,6 NA 

Venezuela Pedenales 20,1 NA 

Venezuela Quiriquire 16,3 NA 

Venezuela Tucupita 17 NA 

Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 NA 

Venezuela Curazao Blend 18 NA 

Venezuela Santa Barbara 36,5 NA 

Venezuela Cerro Negro 15 NA 

Venezuela BCF22 21,1 2,11 

Venezuela Hamaca 26 1,55 

Venezuela Zuata 10 15 NA 

Venezuela Zuata 20 25 NA 

Venezuela Zuata 30 35 NA 

Venezuela Monogas 15,9 3,3 

Venezuela Corocoro 24 NA 

Venezuela Petrozuata 19,5 2,69 

Venezuela Morichal 16 16 NA 

Venezuela Guafita 28,6 0,73 

Vietnam Bach Ho (White Tiger) 38,6 0 

Vietnam Dai Hung (Big Bear) 36,9 0,1 

Vietnam Rang Dong 37,7 0,5 

Vietnam Ruby 35,6 0,08 

Vietnam Su Tu Den (Black Lion) 36,8 0,05 
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Jemen North Yemeni Blend 40,5 NA 

Jemen Alif 40,4 0,1 

Jemen Maarib Lt. 49 0,2 

Jemen Masila Blend 30-31 0,6 

Jemen Shabwa Blend 34,6 0,6 

Alle Oljeskifer NA NA 

Alle Skiferolje NA NA 

Alle Naturgass: via rørledning fra kilden NA NA 

Alle Naturgass fra LNG NA NA 

Alle Skifergass: via rørledning fra kilden NA NA 

Alle Kull NA NA 
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VEDLEGG II 

BEREGNING AV DEN LAVESTE STANDARDEN FOR FOSSILE DRIVSTOFFER 

Beregningsmetode 

a)  Den laveste standarden for drivstoff beregnes på grunnlag av Unionens gjennomsnittlige forbruk av fossile drivstoffer for 

bensin, diesel, gassolje, LPG og CNG, som følger: 

Laveste standard for drivstoff =  

 der 

 «x» er de ulike drivstoffene og energibærerne som omfattes av dette direktiv, og som er definert i tabellen nedenfor. 

 «GHGix» er klimagassintensiteten for den årlige leveransen som er solgt på markedet av drivstoffet «x», eller energi som 

omfattes av dette direktiv, uttrykt i gCO2eq/MJ. De verdiene for fossile drivstoffer som er angitt i nr. 5 i del 2 i vedlegg I, 

skal brukes,  

 «MJx» er den samlede energien som leveres, og som omregnes fra de rapporterte mengdene av drivstoff «x» uttrykt i 

megajoule. 

b)  Forbruksdata 

 De forbruksdataene som brukes til beregning av verdien, er som følger: 

Drivstoff Energiforbruk (MJ) Kilde 

diesel 7894969 × 106 

Medlemsstatenes rapportering til UNFCCC for 2010 

gassolje til ikke-veigående 

maskiner 

240763 × 106 

bensin 3844356 × 106 

LPG 217563 × 106 

CNG 51037 × 106 

 Klimagassintensitet 

 Den laveste standarden for drivstoff for 2010 skal være: (gCO2eq/MJ) 

 _____  
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VEDLEGG III 

MEDLEMSSTATENES RAPPORTERING TIL KOMMISJONEN 

1.  Senest 31. desember hvert år skal medlemsstatene rapportere dataene oppført i nr. 3. Disse dataene skal rapporteres for alle 

drivstoffer og all energi som bringes i omsetning i hver medlemsstat. Dersom flere biodrivstoffer blandes med fossile 

drivstoffer, skal det angis data for hvert biodrivstoff. 

2.  De dataene som er oppført i nr. 3, skal rapporteres separat for drivstoff eller energi som bringes i omsetning av leverandører 

i en gitt medlemsstat (herunder fellesleverandører som driver virksomhet i en enkelt medlemsstat). 

3.  For hvert drivstoff og hver energi skal medlemsstatene rapportere følgende data til Kommisjonen, gruppert i henhold til  

nr. 2 og som definert i vedlegg I: 

a)  drivstoff- eller energitype, 

b)  volum eller mengde drivstoff eller elektrisitet, 

c)  klimagassintensitet, 

d)  UER-er, 

e)  opprinnelse, 

f)  innkjøpssted. 

 _____ 
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VEDLEGG IV 

MAL FOR RAPPORTERING AV OPPLYSNINGER OM SAMSVAR MELLOM RAPPORTE DATA 

Drivstoff — enkeltleverandør 

Post: 

Felles 

rapportering 

(JA/NEI) 

Land Leverandør1 
Drivstoff-

type7 

Drivstoffets 

KN-kode7 

Mengde2 Gjennom-

snittlig 

klimagass-

intensitet 

Oppstrøms-

utslipps-

reduksjon5 

Reduksjon i 

forhold til 

2010-

gjennomsnitt 
i liter i energi 

1 

          

 KN-kode 
Klimagass-

intensitet4 
Råstoff KN-kode 

Klimagass-

intensitet4 

bære-

kraftig 

(JA/NEI) 

   

Komponent F.1 (fossilt drivstoff) Komponent B.1 (biodrivstoffkomponent)    

          

Komponent F.n (fossilt drivstoff) Komponent B.m (biodrivstoffkomponent)    

          

          

k 

          

 KN-kode2 
Klimagass-

intensitet4 
Råstoff KN-kode2 

Klimagass-

intensitet4 

bære-

kraftig 

(JA/NEI) 

   

Komponent F.1 (fossilt drivstoff) Komponent B.1 (biodrivstoffkomponent)    

          

Komponent F.n (fossilt drivstoff) Komponent B.m (biodrivstoffkomponent)    
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Drivstoff — fellesleverandører 

Post: 

Felles 

rapporte-

ring 

(JA/NEI) 

Land Leverandør1 
Drivstoff-

type7 

Drivstoffets 

KN-kode7 

Mengde2 Gjennom-

snittlig 

klimagass-

intensitet 

Oppstrøms-

utslipps-

reduksjon5 

Reduksjon i 

forhold til 

2010-

gjennomsnitt 
i liter i energi 

I 

JA          

JA          

Delsum      

 KN-kode 
Klimagass-

intensitet4 
Råstoff KN-kode 

Klimagass-

intensitet4 

bære-

kraftig 

(JA/NEI) 

   

Komponent F.1 (fossilt drivstoff) Komponent B.1 (biodrivstoffkomponent)    

          

Komponent F.n (fossilt drivstoff) Komponent B.m (biodrivstoffkomponent)    

          

          

x 

JA          

JA          

Delsum      

 KN-kode2 
Klimagass-

intensitet4 
Råstoff KN-kode2 

Klimagass-

intensitet4 

bære-

kraftig 

(JA/NEI) 

   

Komponent F.1 (fossilt drivstoff) Komponent B.1 (biodrivstoffkomponent)    

          

Komponent F.n (fossilt drivstoff) Komponent B.m (biodrivstoffkomponent)    

          

          

Elektrisitet 

Felles raportering Land Leverandør1 Energitype7 

Mengde6 

Klimagassintensitet 

Reduksjon i forhold 

til 2010-

gjennomsnitt i energi 

NEI       
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Fellesleverandører — opplysninger 

 Land Leverandør1 Energitype7 

Mengde6 

Klimagassintensitet 

Reduksjon i forhold 

til 2010-

gjennomsnitt i energi 

JA       

JA       

 Delsum      

Opprinnelse — enkeltleverandører8 

Post 1 Komponent F.1 Post 1 Komponent F.n Post k Komponent F.1 Post k Komponent F.n 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handelsnavn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-densitet3 Tonn 
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Post 1 Komponent F.1 Post 1 Komponent F.n Post k Komponent F.1 Post k Komponent F.n 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handelsnavn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-densitet3 Tonn 

            

            

            

            

 

Post 1 Komponent B.1 Post 1 Komponent B.m Post k Komponent B.1 Post k Komponent B.m 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 
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Post 1 Komponent B.1 Post 1 Komponent B.m Post k Komponent B.1 Post k Komponent B.m 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

            

            

            

            

Opprinnelse — fellesleverandører8 

Post l Komponent F.1 Post l Komponent F.n Post X Komponent F.1 Post X Komponent F.n 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 
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Post l Komponent F.1 Post l Komponent F.n Post X Komponent F.1 Post X Komponent F.n 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

Råstoff 

(handels-

navn) 

API-

densitet3 
Tonn 

            

            

            

            

 

Post l Komponent B.1 Post l Komponent B.m Post X Komponent B.1 Post X Komponent B.m 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 

Bioenergi-

kilde 

API-

densitet3 
Tonn 
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Innkjøpssted9 

Post: 
Kompo-

nent 

Navn på 

raffineri/ 

behand-

lingsan-

legg 

Land 

Navn på 

raffineri/ 

behand-

lingsan-

legg 

Land 

Navn på 

raffineri/ 

behand-

lingsan-

legg 

Land 

Navn på 

raffineri/ 

behand-

lingsan-

legg 

Land 

Navn på 

raffineri/ 

behand-

lingsan-

legg 

Land 

Navn på 

raffineri/ 

behand-

lingsan-

legg 

Land 

1 F.1             

1 F.n             

1 B.1             

1 B.m             

k F.1             

k F.n             

k B.1             

k B.m             

l F.1             

l F.n             

l B.1             

l B.m             

X F.1             

X F.n             

X B.1             

X B.m             

Samlet rapportert energi og oppnådd reduksjon per medlemsstat 

Volum (i energi)10 Klimagassintensitet Reduksjon i forhold til 2010-gjennomsnitt 

   

Merknader om formatet 

Malen for leverandørenes rapportering er identisk med malen for medlemsstatenes rapportering. 

Grå felter behøver ikke utfylles. 

1.  Identifikasjon av leverandøren er definert i nr. 3 bokstav a) i del 1 i vedlegg I. 

2.  Mengden drivstoff er definert i nr. 3 bokstav c) i del 1 i vedlegg I. 

3.  API-densitet er definert i henhold til prøvingsmetode ASTM D287. 

4.  Klimagassintensiteten er definert i nr. 3 bokstav e) i del 1 i vedlegg I.  
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5.  UER er definert i nr. 3 bokstav d) i del 1 i vedlegg I. Rapporteringsspesifikasjoner er definert i nr. 1 i del 2 i vedlegg I. 

6.  Mengden elektrisitet er definert i nr. 6 i del 2 i vedlegg I. 

7.  Drivstofftyper og tilsvarende KN-koder er definert i nr. 3 bokstav b) i del 1 i vedlegg I. 

8.  Opprinnelse er definert i nr. 2 og 4 i del 2 i vedlegg I. 

9.  Innkjøpssted er definert i nr. 3 og 4 i del 2 i vedlegg I. 

10.  Samlet mengde forbrukt energi (drivstoff og elektrisitet). 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/959 

av 24. februar 2017 

om ytelsesklassifisering av varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) med hensyn til 

horisontal setning og korttidsvannabsorpsjon i samsvar med EN 15101-1 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 305/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dersom Kommisjonen ikke har fastsatt ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper, kan de i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011 fastsettes av de europeiske standardiseringsorganene, men 

bare på grunnlag av et revidert mandat. 

2) Den europeiske produktstandarden EN 15101-1 om varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose 

(LFCI) inneholder ytelsesklassifiseringer av to av deres vesentlige egenskaper: setning ved bruk i horisontale flater, loft 

og gulv samt korttidsvannabsorpsjon. Disse klassifiseringene utgjør et framskritt i konsolideringen av det indre marked 

for de aktuelle produktene. 

3) Det er ikke utstedt et nytt mandat for disse nye klassifiseringene. 

4) Det bør derfor fastsettes nye klassifiseringssystemer for produkter som omfattes av EN 15101-1 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ytelsen til varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) når det gjelder deres vesentlige egenskaper 

setning ved bruk i horisontale flater, loft og gulv samt korttidsvannabsorpsjon, skal klassifiseres i samsvar med 

klassifiseringssystemene angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 8.6.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2018/EØS/57/63 
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Artikkel 2 

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 24. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Klasser for setning ved bruk i horisontale flater, loft og gulv 

Klasse  

SH 0 Ingen målbar setning (≤ 1 %) 

SH 5 ≤ 5 % 

SH 10 ≤ 10 % 

SH 15 ≤ 15 % 

SH 20 ≤ 20 % 

SH 25 ≤ 25 % 

SH 30 > 25 % 

Tabell 2 

Klasser for korttidsvannabsorpsjon 

Klasse  

WS 1 ≤ 1,0 kg/m2 

WS 2 ≤ 2,0 kg/m2 

WS 3 > 2,0 kg/m2 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1475 

av 26. januar 2017 

om ytelsesklassifisering av takstein av tegl med hensyn til frostbestandighet i samsvar med EN 1304 og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dersom Kommisjonen ikke har fastsatt ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper, kan de i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 305/2011 fastsettes av de europeiske standardiseringsorganene, men 

bare på grunnlag av et revidert mandat. 

2) Den europeiske produktstandarden EN 1304 om takstein og tilbehørstein av tegl er en standard som er harmonisert i 

henhold til rådsdirektiv 89/106/EØF(2) siden 2005. 

3) I den nye utgaven av standarden EN 1304 er det oppført en ny ytelsesklassifisering med hensyn til frostbestandighet for 

takstein av tegl beregnet på utendørs bruk. Denne klassifiseringen er basert på en gradvis utvikling av harmoniserte 

vurderingsmetoder og utgjør dermed et framskritt i konsolideringen av det indre marked for de aktuelle produktene. 

4) Det er ikke utstedt et nytt mandat for denne nye klassifiseringen. 

5) Det bør derfor fastsettes et nytt klassifiseringssystem for produkter beregnet på utendørs bruk som omfattes av 

EN 1304 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ytelsen til takstein av tegl beregnet på utendørs bruk skal når det gjelder den vesentlige egenskapen frostbestandighet, 

klassifiseres i samsvar med klassifiseringssystemet angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 17.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer (EFT L 40 av 

11.2.1989, s. 12). 

2018/EØS/57/64 
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Artikkel 2 

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 26. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

 

VEDLEGG 

For produkter som omfattes av standarden EN 1304 «Takstein og tilbehørstein av tegl – Produktkrav og definisjoner», og som 

er beregnet på utendørs bruk, skal en ny klassifisering når det gjelder den vesentlige egenskapen «frostbestandighet», fastsettes 

slik: 

Klasse 1 (150 sykluser): minst 150 sykluser. Dersom ingen takstein etter 150 sykluser viser noen av skadene beskrevet som 

uakseptable i henhold til EN 539-2:2013, tabell 1. 

Klasse 2 (90 sykluser): 90–149 sykluser. Dersom ingen takstein etter 90 sykluser viser noen av skadene beskrevet som 

uakseptable i henhold til EN 539-2:2013, tabell 1. 

Klasse 3 (30 sykluser): 30–89 sykluser. Dersom ingen takstein etter 30 sykluser viser noen av skadene beskrevet som 

uakseptable i henhold til EN 539-2:2013, tabell 1. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1227 

av 20. mars 2017 

om vilkåra for klassifisering utan prøving av limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden 

EN 14080, og fingerskøytt konstruksjonsvirke som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15497, 

med omsyn til brannpåverknaden deira, og om endring av vedtak 2005/610/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår 

for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særleg artikkel 27 nr. 5, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364(2) vart det vedteke eit system for klassifisering av byggjevarer når 

det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad. Limtrevarer og fingerskøytt konstruksjonsvirke er byggjevarer som kjem inn 

under den nemnde delegerte forordninga. 

2) I tabell 1 i vedlegget til kommisjonsvedtak 2005/610/EF(3) vart limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte 

standarden EN 14080, delte inn i klassar etter ytinga deira ved brannpåverknad. Ytterlegare prøving av desse varene har 

vist at det er god grunn til å justere dei vilkåra som er oppførte for desse varene i det nemnde vedtaket. 

3) Prøvingar har vist at limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, og fingerskøytt 

konstruksjonsvirke som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15497, har ei stabil og føreseieleg yting med 

omsyn til brannpåverknad dersom dei oppfyller visse vilkår når det gjeld den lågaste gjennomsnittstettleiken til treverket 

og den minste gjennomsnittlege tjukkleiken til vara. 

4) Limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, og fingerskøytt konstruksjonsvirke som er 

omfatta av den harmoniserte standarden EN 15497, bør difor reknast for å oppfylle ei viss klasse for yting ved 

brannpåverknad som er fastsett i delegert forordning (EU) 2016/364, når desse vilkåra er stetta, utan at det krevst 

ytterlegare prøving. 

5) Av omsyn til rettstryggleiken bør tabell 1 i vedlegget til vedtak 2005/610/EF gå ut, og i staden bør vedlegget til denne 

forordninga nyttast på limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) TEU L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 (TEU L 68 av 15.3.2016, s. 4). 

(3) Kommisjonsvedtak 2005/610/EF av 9. august 2005 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad 

(TEU L 208 av 11.8.2005, s. 21). 

2018/EØS/57/65 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, og fingerskøytt konstruksjonsvirke som er omfatta av 

den harmoniserte standarden EN 15497, som oppfyller vilkåra i vedlegget, skal reknast for å oppfylle dei ytingsklassane som er 

nemnde i vedlegget, utan prøving. 

Artikkel 2 

I vedlegget til vedtak 2005/610/EF går tabell 1 ut. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 20. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Varer(1) 

Lågaste 

gjennomsnittstettleik(2) 

(i kg/m3) 

Minste samla 

tjukkleik 

(i mm) 

Klasse(3) 

Limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 

14080, og fingerskøytt konstruksjonsvirke som er omfatta av 

den harmoniserte standarden EN 15497 

380 22 D-s2, d0 

(1) Gjeld for alle typar tre og lim som kjem inn under varestandardane. 

(2) Handsama i samsvar med standard EN 13238. 

(3) Klasse i samsvar med tabell 1 i vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/364. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1228 

av 20. mars 2017 

om vilkåra for klassifisering utan prøving av utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel som er 

omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, og utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av den 

harmoniserte standarden EN 998-1, med omsyn til brannpåverknaden deira(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår 

for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særleg artikkel 27 nr. 5, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364(2) vart det vedteke eit system for klassifisering av byggjevarer når 

det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad. Utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel og utvendig og 

innvendig pussmørtel er byggjevarer som kjem inn under den nemnde delegerte forordninga. 

2) Prøvingar har vist at utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel som er omfatta av den harmoniserte 

standarden EN 15824, og utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 998-1, 

har ei stabil og føreseieleg yting med omsyn til brannpåverknad dersom dei oppfyller visse vilkår når det gjeld høgste 

tillatne innhald av organiske stoff i vara, største masse per flateeining påført underlaget og ytinga til underlaget ved 

brannpåverknad. 

3) Utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, 

og utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 998-1, bør difor reknast for å 

oppfylle ei viss klasse for yting ved brannpåverknad som er fastsett i delegert forordning (EU) 2016/364, når desse 

vilkåra er stetta, utan at det krevst ytterlegare prøving — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, og 

utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 998-1, som oppfyller vilkåra i vedlegget, 

skal reknast for å oppfylle dei ytingsklassane som er nemnde i vedlegget, utan prøving. 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel 20. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) TEU L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 (TEU L 68 av 15.3.2016, s. 4). 
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VEDLEGG 

Varer(1) 

Høgste tillatne innhald av organiske 

stoff(2) 

(vektprosent) 

Største masse per flateeining(3) 

(kg/m2) 
Klasse(4) 

Utvendig og innvendig puss basert på 

organiske bindemiddel som er omfatta av 

den harmoniserte standarden EN 15824 

≤ 9,0 ≤ 4,0 B - s2, d0 

Utvendig og innvendig puss basert på 

organiske bindemiddel som er omfatta av 

den harmoniserte standarden EN 15824 

og 

utvendig og innvendig pussmørtel som er 

omfatta av den harmoniserte standarden 

EN 998-1 

≤ 2,5 ≤ 6,0 

A2 - s1, d0 

≤ 4,0 ≤ 4,0 

≤ 5,0 ≤ 2,0 

(1) Varer som vert leverte i pasta- eller pulverform til kledning av utvendige og innvendige vegger, søyler, skiljevegger og himlingar. Ytinga 

til underlaget skal minst vere klasse A2 - s1, d0, og tettleiken skal ikkje vere under 525 kg/m3. 

(2) I høve til tørrstoffinnhaldet (som kan samanliknast med heilt tørka utvendig/innvendig puss påført underlaget). 

(3) I høve til våt vare (klar til bruk). 

(4) Klasse i samsvar med tabell 1 i vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/364. 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2016/22 

av 7. januar 2016 

om forebygging og reduksjon av etylkarbamatforurensning i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av 

steinfrukt og om oppheving av rekommandasjon 2010/133/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden ved Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) vedtok 20. september 2007 en vitenskapelig uttalelse om etylkarbamat og hydrogencyanid i 

næringsmidler og drikker(1). Gruppen konkluderte med at etylkarbamat i alkoholholdige drikker representerer et 

helseproblem, særlig med hensyn til brennevin av steinfrukt, og anbefalte at det bør treffes tiltak for å redusere 

etylkarbamatinnholdet i nevnte drikker. Ettersom hydrogencyanid er et utgangsstoff for dannelse av etylkarbamat i 

brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt, konkluderte gruppen med at slike tiltak bør ha fokus 

på hydrogencyanid og andre utgangsstoffer for etylkarbamat for å unngå dannelse av etylkarbamat i løpet av disse 

produktenes holdbarhetstid. 

2) Grenseverdiene for hydrogencyanid i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008(2). Ved nevnte forordning fastsettes det at grenseverdien for 

hydrogencyanid i brennevin av steinfrukter og brennevin av pressrester av steinfrukter skal være 7 gram per hektoliter 

100 volumprosent alkohol (70 mg/l). 

3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008(3) fastsettes en grenseverdi for hydrogencyanid på  

35 mg/kg i alkoholholdige drikker. Denne grenseverdien berører ikke anvendelsen av forordning (EF) nr. 110/2008. 

4) Ved kommisjonsrekommandasjon 2010/133/EU(4) er det fastsatt regler for god praksis for forebygging og reduksjon av 

etylkarbamatforurensning i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt, og det anbefales å treffe 

nødvendige tiltak for å sikre at dette regelverket gjennomføres av alle berørte driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 

Videre måtte det sikres at alle egnede tiltak treffes for å oppnå så lave nivåer som mulig av etylkarbamat i brennevin av 

steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt, der målet er 1 mg/l. Det ble videre anbefalt å overvåke 

etylkarbamatinnholdet i brennevin av steinfrukter og brennevin av pressrester av steinfrukt i perioden 2010–2012 for å 

vurdere effekten av reglene for god praksis. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 9.1.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Europakommisjonen, om etylkarbamat 

og hydrogencyanid i næringsmidler og drikker, EFSA Journal (2007) 551, s. 1–44. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/Contam_ 

ej551_ethyl_carbamate_en_rev.1,3.pdf 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og 

beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1576/899 (EUT L 39 av 

13.2.2008, s. 16). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonsrekommandasjon 2010/133/EU av 2. mars 2010 om forebygging og reduksjon av etylkarbamatforurensning i brennevin av 

steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt og om overvåking av etylkarbamatinnholdet i nevnte drikker (EUT L 52 av 3.3.2010, 

s. 53). 
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5) Disse overvåkingsresultater ble rapportert i EFSAs tekniske rapport «Evaluation of monitoring data on levels of ethyl 

carbamate in the years 2010–2012(1)», vedtatt 28. mars 2014. Rapporten gir en oversikt over etylkarbamatinnholdet i 

«brennevin av steinfrukt» og «brennevin framstilt av annen frukt enn steinfrukt» for de tre prøvetakingsårene  

2010–2012. I etylkarbamatdatasettet for 2010–2012 lå over 80 % av analyseresultatene for brennevin av steinfrukt og 

over 95 % av analyseresultatene for brennevin framstilt av annen frukt enn steinfrukt generelt under målverdien på  

1 mg/l. Den gjennomsnittlige forekomsten for samme næringsmiddelgruppe lå også under målet (ca. to tredeler av målet 

for brennevin av steinfrukt og en tredel av målet for brennevin framstilt av annen frukt enn steinfrukt). 

6) Det er hensiktsmessig å beholde reglene for god praksis med en målverdi for etylkarbamat på 1 mg/l, men ajourføre 

reglene med de erfaringene som er gjort og delvis tilpasse dem til «Codex Alimentarius Code of Practice for the 

prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit distillates (CAC/RCP 70-2011)», vedtatt i  

2011 – 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

Medlemsstatene anbefales å 

1) treffe nødvendige tiltak for å sikre at reglene for god praksis for forebygging og reduksjon av etylkarbamatforurensning i 

brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt, som angitt i vedlegget til denne rekommandasjon, 

gjennomføres av alle som er involvert i framstilling, emballering, transport, oppbevaring og lagring av brennevin av 

steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt, 

2) sikre at alle egnede tiltak treffes for å oppnå så lave nivåer som mulig av etylkarbamat i brennevin av steinfrukt og 

brennevin av pressrester av steinfrukt, der målet er 1 mg/l. 

Rekommandasjon 2010/133/EU oppheves. 

Utferdiget i Brussel 7. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014: «Evaluation of monitoring data on levels of ethyl carbamate in the years 

2010–2012». EFSA supporting publication 2014:EN-578, 22 s. tilgjengelig på: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/578e.pdf 
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VEDLEGG 

INNLEDNING 

1. Etylkarbamat er en forbindelse som opptrer naturlig i gjærede næringsmidler og alkoholholdige drikker som brød, yoghurt, 

soyasaus, vin, øl, og særlig i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt, hovedsakelig det som er 

framstilt av kirsebær, plomme, mirabell og aprikos. 

2. Etylkarbamat kan dannes av ulike stoffer i næringsmidler og drikker, herunder hydrogencyanid, urea, citrullin og andre  

N-karbamylforbindelser. Utgangsstoffet er sannsynligvis i de fleste tilfeller cyanat, som reagerer med etanol og danner 

etylkarbamat. 

3. I destillater av steinfrukt (brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt) kan etylkarbamat dannes av 

glykosider av blåsyre, som er naturlige bestanddeler i steinene. Når frukten moses kan steinene gå i stykker og glykosider 

av blåsyre fra steinene komme i kontakt med enzymer i fruktmosen. Glykosider av blåsyre brytes da ned til 

hydrogencyanid/cyanider. Hydrogencyanid kan også frigjøres fra intakte steiner ved lengre tids lagring av den gjærede 

mosen. Under destillasjonen kan hydrogencyanid anrikes i alle fraksjoner. Ved lyseksponering oksiderer cyanid til cyanat, 

som reagerer med etanol og danner etylkarbamat. Når reaksjonen har startet, kan den ikke stoppes. Visse 

omgivelsesforhold slik som eksponering for lys, høye temperaturer og forekomsten av kobberioner fremmer dannelsen av 

etylkarbamat i destillatet. 

4. En vesentlig reduksjon i konsentrasjonen av etylkarbamat kan oppnås på to måter: enten ved å redusere konsentrasjonen 

av de viktigste utgangsstoffene, eller ved å redusere disse stoffenes tendens til å reagere og danne cyanat. De viktigste 

faktorene som påvirker dette, er konsentrasjonen av utgangsstoffer (f.eks. hydrogencyanid og cyanider) og 

lagringsforhold, som lyseksponering og temperatur. 

5. Selv om det hittil ikke er påvist en sterk forbindelse mellom hydrogencyanidinnhold og etylkarbamat, er det åpenbart at 

høye konsentrasjoner av hydrogencyanid under visse forhold fører til høyere etylkarbamatinnhold. En mulig økning i 

dannelsen av etylkarbamat er blitt knyttet til nivåer på eller over 1 mg/l hydrogencyanid i det endelige destillatet(1)(2). På 

grunnlag av praktiske erfaringer kan det antas at fra 1 mg hydrogencyanid kan det høyst dannes 0,4 mg etylkarbamat i et 

ikke-ekvimolært forhold. 

6. Del I inneholder nærmere opplysninger om framstillingsprosessen. Del II inneholder særlige anbefalinger på grunnlag av 

god framstillingspraksis (GMP). 

I. BESKRIVELSE AV FRAMSTILLINGSPROSESSEN 

7. Framstillingsprosessen for brennevin av frukt og brennevin av pressrester av frukt omfatter mosing og gjæring av hele 

frukten etterfulgt av destillasjon. Framgangsmåten omfatter vanligvis følgende trinn: 

— mosing av hel, moden frukt, 

— gjæring av mos i rustfrie ståltanker eller andre egnede beholdere for gjæring, 

— overføring av gjæret mos til destillasjonsapparatet, ofte en kobberkjele, 

— oppvarming av den gjærede mosen ved hjelp av en egnet oppvarmingsmetode slik at alkoholen langsomt fordamper, 

— avkjøling av alkoholdampen i en egnet beholder (f.eks. rustfritt stål), der den kondenserer og samles opp, 

— separering til tre ulike alkoholfraksjoner: «hode» «hjerte» og «hale». 

8. Under destillasjonen fordamper hodet først. Det gjenkjennes vanligvis ved lukten av løsemiddel eller lakk. Denne delen er 

vanligvis ikke egnet til konsum og bør kasseres. 

9. Det andre destillatet (hjertet) inneholder etylalkohol (etanol), som er den viktigste alkoholen i all brennevin. Dette 

destillatet, som har det laveste innholdet av andre flyktige stoffer enn etanol og de reneste fruktaromaene, tas alltid  

vare på.  

  

(1) Christoph, N., Bauer-Christoph C., Maßnahmen zur Reduzierung des Ethylcarbamatgehaltes bei der Herstellung von Steinobst-bränden 

(I), Kleinbrennerei 1998, 11: 9–13. 

(2) Christoph, N., Bauer-Christoph C., Maßnahmen zur Reduzierung des Ethylcarbamatgehaltes bei der Herstellung von Steinobst-bränden 

(II), Kleinbrennerei 1999 1: 5–13. 
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10. Halen i destillasjonen omfatter eddiksyre og fuselolje, som ofte kjennetegnes av ubehagelig eddik- eller plantelukt. Halen 

kasseres, men kan destilleres på nytt ettersom den alltid inneholder en viss mengde etanol. 

II. ANBEFALT PRAKSIS PÅ GRUNNLAG AV GOD FRAMSTILLINGSPRAKSIS 

Råvarer og framstilling av fruktmos 

11. Råvarene og framstillingen av fruktmos bør være hensiktsmessig for å unngå å frigjøre hydrogencyanid, som er et 

utgangsstoff for etylkarbamat. 

12. Steinfrukten må være av god kvalitet, ikke mekanisk skadet og ikke mikrobiologisk fordervet, ettersom skadet og kassert 

frukt kan inneholde mer fritt cyanid. 

13. Fruktsteinene bør fortrinnsvis være fjernet. 

14. Dersom steinene ikke er tatt ut, bør frukten moses forsiktig for å unngå at steinene knuses. Dersom det er mulig, bør 

steiner fjernes fra mosen. 

Gjæring 

15. Utvalgte gjærstammer til framstilling av alkohol bør tilsettes den moste frukten, i tråd med brukerveiledningen. 

16. Det bør stilles strenge hygienekrav til behandling av most, gjæret frukt, og lyseksponering bør holdes på et minimum. Den 

gjærede fruktmosen bør lagres så kort tid som mulig før destillasjon ettersom hydrogencyanid også kan frigjøres fra 

intakte steiner dersom mosen lagres i lengre tid. 

Destillasjonsutstyr 

17. Destillasjonsutstyr og destillasjonsprosessen bør sikre at hydrogencyanid ikke overføres til destillatet. 

18. Destillasjonsutstyret bør omfatte automatisk skylleutstyr og kobberkatalysatorer. Det automatiske skylleutstyret holder 

destillasjonsapparatene rene, mens kobberkatalysatorene binder hydrogencyanid før det frigjøres i destillatet. 

19. Automatisk skylleutstyr er ikke nødvendig ved diskontinuerlig destillasjon. Destillasjonsutstyret bør rengjøres gjennom 

systematiske og grundige rengjøringsrutiner. 

20. I visse tilfeller, når det ikke benyttes kobberkatalysatorer eller annet utstyr beregnet på utskilling av cyanid, bør 

kobberagens tilsettes den gjærede frukten før destillasjon. Hensikten med kobberagens er å binde hydrogencyanid. 

Kobberagens selges i spesialforretninger og bør brukes svært varsomt og i tråd med produsentens veiledning. Disse 

preparatene inneholder kobber(I)ioner som binder hydrogencyanid. Kobber(II)ioner har ingen virkning, og bør ikke 

brukes. 

21. Selv om kobberioner kan hindre etylkarbamatdannende stoffer i mosen og i destillasjonsutstyret, kan de fremme dannelse 

av etylkarbamat i destillatet. Derfor vil bruken av en kondensator av rustfritt stål i enden av destillasjonsapparatet i stedet 

for en kondensator av kobber begrense forekomst av kobber i destillatet og redusere dannelsen av etylkarbamat. 

Destillasjonsprosess 

22. Steiner i den gjærede mosen bør ikke pumpes inn i destillasjonsapparatet. 

23. Destillasjonen bør foregå på en slik måte at alkoholen fordamper langsomt (f.eks. ved bruk av damp som varmekilde 

istedenfor åpen flamme). 

24. Den første delen av destillatet (hodet) bør skilles ut forsiktig. 

25. Den midterste delen (hjertet) bør deretter samles opp og lagres mørkt. Når alkoholinnholdet når 50 volumprosent i 

beholderen, bør oppsamlingen av «halen» starte, slik at eventuell etylkarbamat som er blitt dannet, skilles ut i halen. 
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26. Halen kan inneholde etylkarbamat og bør samles opp, og dersom den skal destilleres på nytt, bør destilleringen skje 

separat. For å redusere etylkarbamatinnholdet er det best å kassere halen. 

Kontroller av destillat, redestillasjon og lagring 

Hydrogencyanid 

27. Hydrogencyanidinnholdet i destillatene bør kontrolleres regelmessig. Innholdet bør bestemmes ved hjelp av en egnet 

prøve, enten med utstyr for hurtigprøver av hydrogencyanidinnhold eller i et spesialisert laboratorium. 

28. Dersom konsentrasjonen av hydrogencyanid i destillatet overskrider 1 mg/l, anbefales redestillasjon med katalysatorer 

eller kobberagens (jf. punkt 18 og 20). 

29. Destillater som har et hydrogencyanidinnhold på inntil 1 mg/l bør ideelt sett også redestilleres eller, dersom dette ikke er 

mulig, lagres i lystette flasker eller kasser så kort tid som mulig for å unngå at det dannes etylkarbamat. 

Etylkarbamat 

30. Prøving av etylkarbamat anbefales for destillater der forbindelsen allerede kan være dannet (f.eks. destillater med ukjent 

framstillingshistorie, høyere cyanidinnhold eller lagring i lys eller ved høye temperaturer). Etylkarbamatinnholdet kan bare 

prøves i et spesialisert laboratorium. 

31. Dersom etylkarbamatnivået i destillatet er over målnivået på 1 mg/l, bør destillatet destilleres på nytt dersom dette er 

hensiktsmessig. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/983 

av 24. juni 2015 

om framgangsmåten for utstedelse av det europeiske profesjonskortet og anvendelsen av varslingsordningen i henhold 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifi-

kasjoner(1), særlig artikkel 4a nr. 7, 4b nr. 4, 4e nr. 7 og 56a nr. 8, 

etter samråd med EUs datatilsyn og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort og anvendelsen av varslingsordningen fastsatt i direktiv 

2005/36/EF skal understøttes av informasjonssystemet for det indre marked (IMI), som er opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(2). Det bør derfor fastsettes regler for framgangsmåten for 

utstedelse av europeisk profesjonskort og for anvendelsen av varslingsordningen i samme gjennomføringsrettsakt. 

2)  Kommisjonen har gjennomført en vurdering som de berørte parter og medlemsstatene har deltatt i, om 

hensiktsmessigheten av å innføre det europeiske profesjonskortet for leger, sykepleiere, farmasøyter, fysioterapeuter, 

fjellførere, eiendomsmeglere og ingeniører. Etter denne vurderingen har Kommisjonen valgt ut fem yrker (sykepleiere, 

farmasøyter, fysioterapeuter, fjellførere og eiendomsmeglere) som det bør innføres et europeisk profesjonskort for. De 

utvalgte yrkene oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4a nr. 7 i direktiv 2005/36/EF når det gjelder hvor mange personer 

dette gjelder eller kan gjelde, regulering i medlemsstatene og interesse uttrykt av berørte parter. Innføringen av et 

europeisk profesjonskort for leger, ingeniører, sykepleiere med spesialistutdanning og farmasøyter med 

spesialistutdanning må utredes ytterligere med hensyn til hvordan de oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4a nr. 7 i 

direktiv 2005/36/EF. 

3)  I henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 1024/2012 bør nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF 

være atskilt fra IMI og bør ikke gjøre det mulig for eksterne aktører å få tilgang til IMI. Derfor er det nødvendig å 

fastsette nærmere regler for framgangsmåten for å søke om europeisk profesjonskort via dette nettverktøyet, og regler 

for hvordan vedkommende myndigheter skal ta imot søknadene om europeisk profesjonskort som sendes via IMI. 

4)  For å sikre åpenhet om hvilke krav som gjelder, er det viktig å angi tydelig hvilke vilkår som gjelder for å anmode 

søkerne om underlagsdokumenter og -informasjon innenfor rammen av framgangsmåten for utstedelse av europeisk 

profesjonskort, samtidig som det tas hensyn til hvilke dokumenter vedkommende myndigheter i vertsstaten kan kreve i 

henhold til artikkel 7, artikkel 50 nr. 1 og vedlegg VII til direktiv 2005/36/EF. Det er derfor nødvendig å sette opp en 

liste over de dokumenter og opplysninger som skal kreves, herunder de dokumenter som bør utstedes direkte av 

vedkommende myndigheter i hjemstaten, og fastsette framgangsmåtene som vedkommende myndighet i hjemstaten skal 

benytte for å kontrollere dokumentenes ekthet og gyldighet, samt vilkårene for å kreve bekreftede kopier og 

oversettelser. For å legge til rette for behandlingen av søknader om europeisk profesjonskort vil det være hensiktsmessig 

å definere rollene til alle aktørene som deltar i framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort, det vil si 

søkerne, vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, herunder de vedkommende myndigheter som har i 

oppgave å fordele søknadene om europeisk profesjonskort.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 25.6.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det 

indre marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen») (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1). 

2018/EØS/57/68 
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5)  I henhold til artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF kan hjemstaten også tillate skriftlige søknader om europeisk 

profesjonskort. Det er derfor nødvendig å fastsette framgangsmåtene som vedkommende myndigheter i hjemstaten bør 

innføre når det gjelder skriftlige søknader. 

6)  For å sikre at arbeidsflyten i IMI ikke avbrytes eller forstyrres og behandlingen av søknader ikke forsinkes, er det 

nødvendig å klargjøre framgangsmåtene for betaling i forbindelse med behandlingen av en søknad om europeisk 

profesjonskort. Det bør derfor fastsettes at søkeren skal betale vedkommende myndigheter i hjemstaten og/eller 

vertsstaten hver for seg, og bare dersom de berørte vedkommende myndigheter krever at søkeren gjør det. 

7)  For at søkeren skal ha mulighet til å få dokumentasjon på utfallet av søknaden om europeisk profesjonskort, er det 

nødvendig å angi formatet på det dokumentet søkeren vil kunne generere via nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i 

direktiv 2005/36/EF, og gi garantier for at det elektroniske dokumentet er utstedt av den berørte vedkommende 

myndighet og ikke har blitt endret av eksterne aktører. For å sikre at det europeiske profesjonskortet ikke forveksles 

med dokumenter ved etablering gir automatisk tillatelse til å utøve et yrke i vertsstaten, bør det europeiske 

profesjonskortet som utstedes, inneholde en erklæring om dette. 

8)  Framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort kan føre til at vedkommende myndighet i hjemstaten eller 

vertsstaten treffer ulike typer beslutninger. Det er derfor nødvendig å fastsette hvilke utfall en framgangsmåte for 

utstedelse av europeisk profesjonskort kan få, og angi hvilke opplysninger som i påkommende tilfeller skal tas med i det 

elektroniske dokumentet som opplyser om utfallet av framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort. 

9)  For å lette arbeidet for vedkommende myndighet i vertsstaten og sikre at det er enkelt og greit for berørte tredjeparter å 

kontrollere et europeisk profesjonskort, bør det opprettes et sentralisert nettbasert system der ektheten og gyldigheten av 

europeiske profesjonskort kan kontrolleres av berørte tredjeparter som ikke har tilgang til IMI. Dette kontrollsystemet 

bør være frittstående fra nettverktøyet det vises til i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF. Slik kontroll av europeiske 

profesjonskort bør ikke gi berørte tredjeparter tilgang til IMI. 

10)  For å sikre personvernet i forbindelse med anvendelsen av varslingsordningen er det nødvendig å definere 

vedkommende myndigheters rolle i håndteringen av innkommende og utgående varsler og funksjonene i IMI for å 

tilbakekalle, endre og oppheve varsler og ivareta sikkerheten ved databehandling. 

11)  For å gjøre det lettere å begrense tilgangen til personopplysninger til bare de myndigheter som trenger å være informert, 

bør medlemsstatene utpeke myndigheter som har i oppgave å samordne innkommende varsler. Medlemsstatene bør gi 

tilgang til varslingsordningen bare til de myndigheter som er direkte berørt av varselet. For å sikre at varsler sendes ut 

bare i de tilfeller der det er nødvendig, bør medlemsstatene kunne utpeke myndigheter som har i oppgave å samordne 

utgående varsler. 

12)  Behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 45/2001(3). 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner —  

  

(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 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG FRAMGANGSMÅTE FOR UTSTEDELSE AV EUROPEISK PROFESJONSKORT 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort i henhold til artikkel 4a–4e i direktiv 

2005/36/EF for yrkene oppført i vedlegg I til denne forordning, og for anvendelse av varslingsordningen fastsatt i artikkel 56a i 

nevnte direktiv. 

Artikkel 2 

Vedkommende myndigheter som deltar i framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort 

1. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for søknadene om europeisk profesjonskort 

for hvert av de yrkene som er oppført i vedlegg I for hele sitt territorium eller eventuelt deler av dette. 

Med henblikk på gjennomføringen av artikkel 7 skal hver medlemsstat utpeke en eller flere vedkommende myndigheter som 

skal ha i oppgave å fordele søknadene om europeisk profesjonskort til den berørte vedkommende myndighet på dens 

territorium. 

2. Medlemsstatene skal registrere i informasjonssystemet for det indre marked (IMI), opprettet ved forordning (EU)  

nr. 1024/2012, minst én vedkommende myndighet for hvert av de yrkene som er oppført i vedlegg I til denne forordning, og 

minst én vedkommende myndighet som skal ha i oppgave å fordele søknadene om europeisk profesjonskort på deres 

territorium, innen 18. januar 2016. 

3. Samme vedkommende myndighet kan utpekes som vedkommende myndighet med ansvar for søknadene om europeisk 

profesjonskort og som vedkommende myndighet som har i oppgave å fordele søknadene om europeisk profesjonskort. 

Artikkel 3 

Innsending av elektronisk søknad om europeisk profesjonskort 

1. En søker må opprette en sikker personlig konto i nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF for å sende 

inn en elektronisk søknad om europeisk profesjonskort. Nettverktøyet skal gi opplysninger om databehandlingens formål, 

omfang og art, herunder om søkernes rettigheter som registrerte. Nettverktøyet skal be søkeren gi sitt uttrykkelige samtykke til 

at hans eller hennes personopplysninger behandles i IMI. 

2. Nettverktøyet det vises til i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF, skal gi søkeren mulighet til å fylle ut alle nødvendige 

opplysninger i tilknytning til søknaden om europeisk profesjonskort nevnt i artikkel 4 i denne forordning, til å laste opp kopier 

av dokumentene som kreves for å få utstedt det europeiske profesjonskortet i henhold til artikkel 10 nr. 1 i denne forordning, og 

til å motta informasjon om hvor langt behandlingen av den elektroniske søknaden om europeisk profesjonskort er kommet, 

herunder om beløp som skal betales. 

3. Nettverktøyet skal også gi søkeren mulighet til å sende inn ytterligere opplysninger og dokumenter og til å anmode om 

retting, sletting eller sperring av personopplysninger i den nettbaserte IMI-mappen. 

Artikkel 4 

Opplysninger som skal gis i søknader om europeisk profesjonskort 

I sin søknad om europeisk profesjonskort skal søkeren legge fram følgende opplysninger: 

a)  Sin identitet. 

b)  Yrket søknaden gjelder.  
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c)  Den medlemsstaten søkeren har til hensikt å etablere seg i, eller den medlemsstaten der søkeren har til hensikt å yte 

tjenester midlertidig og leilighetsvis. 

d)  Den medlemsstaten søkeren er lovlig etablert i på søknadstidspunktet, med det formål å utøve den aktuelle virksomheten. 

e)  Formålet med den planlagte yrkesvirksomheten: 

i)  Etablering. 

ii)  Midlertidig og leilighetsvis tjenesteyting. 

f)  Valg av en av følgende ordninger: 

i)  Ved etablering valg mellom 

— automatisk godkjenning i henhold til avdeling III kapittel III i direktiv 2005/36/EF, 

— den generelle godkjenningsordningen i henhold til avdeling III kapittel I i direktiv 2005/36/EF, 

ii)  ved midlertidig og leilighetsvis tjenesteyting valg mellom 

— fri tjenesteyting med forhåndskontroll av kvalifikasjoner i henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, 

— fri tjenesteyting uten forhåndskontroll av kvalifikasjoner som nevnt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, 

g)  andre særskilte opplysninger om ordningen nevnt i bokstav f). 

Når det gjelder første ledd bokstav d), skal søkeren, dersom han eller hun på søknadstidspunktet ikke er lovlig etablert, angi den 

medlemsstaten der den påkrevde yrkeskvalifikasjonen er oppnådd. Dersom søkeren har oppnådd sine yrkeskvalifikasjoner i mer 

enn én medlemsstat, skal han eller hun velge den medlemsstaten som skal motta søknaden om europeisk profesjonskort, blant 

de medlemsstatene som har utstedt en kvalifikasjon. 

Når det gjelder første ledd bokstav f), skal vedkommende myndighet i hjemstaten innen én uke etter at den har mottatt 

søknaden om europeisk profesjonskort, dersom søkeren ikke har angitt riktig ordning, råde søkeren til å sende søknaden inn på 

nytt i henhold til den den relevante ordningen. I relevante tilfeller skal vedkommende myndighet i hjemstaten først rådføre seg 

med vedkommende myndighet i vertsstaten. 

Artikkel 5 

Opplysninger i søknader om europeisk profesjonskort 

Opplysninger om søkerens identitet og dokumentene nevnt i artikkel 10 nr. 1 skal lagres i søkerens IMI-mappe. Disse 

opplysningene skal kunne brukes på nytt i senere søknader, forutsatt at søkeren tillater slik gjenbruk og opplysningene fortsatt 

gjelder. 

Artikkel 6 

Overføring av søknader om europeisk profesjonskort til berørt vedkommende myndighet i hjemstaten 

1. Nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF skal overføre søknaden om europeisk profesjonskort til IMI 

på en sikker måte slik at den kan behandles av den berørte vedkommende myndigheten i hjemstaten nevnt i nr. 2 og 3 i denne 

artikkel. 

2. Dersom søkeren på søknadstidspunktet er lovlig etablert i en medlemsstat, skal IMI overføre søknaden om europeisk 

profesjonskort til vedkommende myndighet i den medlemsstaten søkeren er lovlig etablert i. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal kontrollere om søkeren er lovlig etablert i denne medlemsstaten, og bekrefte lovlig 

etablering i IMI-mappen. Den skal også laste opp relevant dokumentasjon på at søkeren er lovlig etablert, eller legge inn en 

henvisning til det relevante nasjonale registeret.  
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Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten ikke er i stand til å bekrefte på annen måte at søkeren er lovlig etablert på dens 

territorium, skal den innen én uke etter å ha mottatt søknaden om europeisk profesjonskort nevnt i artikkel 4b nr. 3 i direktiv 

2005/36/EF, be søkeren legge fram dokumentasjon på lovlig etablering. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal anse disse 

dokumentene som manglende dokumenter i henhold til artikkel 4b nr. 3 og artikkel 4c nr. 1 eller artikkel 4d nr. 1 i direktiv 

2005/36/EF. 

3. I tilfellene nevnt i artikkel 4 annet ledd i denne forordning skal IMI overføre søknaden om europeisk profesjonskort til 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har utstedt den påkrevde yrkeskvalifikasjonen. 

4. Vedkommende myndigheter i andre medlemsstater som har utstedt kvalifikasjonsbeviser, skal samarbeide og under 

framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort besvare alle anmodninger om opplysninger fra vedkommende 

myndighet i hjemstaten eller fra vedkommende myndighet i vertsstaten når det gjelder søknaden om europeisk profesjonskort. 

Artikkel 7 

Vedkommende myndigheters rolle i fordelingen av søknader om europeisk profesjonskort 

1. I tilfeller der en medlemsstat utpeker mer enn én vedkommende myndighet som ansvarlig for søknader om europeisk 

profesjonskort for et gitt yrke på dens territorium eller deler av det, skal en vedkommende myndighet som har i oppgave å 

fordele søknadene om europeisk profesjonskort, sørge for at søknaden sendes uten unødig opphold til den berørte 

vedkommende myndighet på medlemsstatens territorium. 

2. Dersom søkeren har inngitt søknaden til en annen medlemsstat enn sin hjemstat i henhold til artikkel 6 nr. 2 eller 3, kan 

den vedkommende myndigheten som har i oppgave å fordele søknader om europeisk profesjonskort i medlemsstaten som 

mottok søknaden, innen én uke etter at den har mottatt søknaden, avslå å behandle søknaden om europeisk profesjonskort og 

underrette søkeren om dette. 

Artikkel 8 

Behandling av skriftlige søknader av vedkommende myndigheter i hjemstaten 

1. Dersom en medlemsstat tillater innsending av skriftlige søknader om europeisk profesjonskort og ved mottak av en 

skriftlig søknad finner at den i henhold til artikkel 6 nr. 2 eller 3 ikke har kompetanse til å behandle den, kan den innen én uke 

etter at den har mottatt søknaden, avslå å behandle søknaden og underrette søkeren om dette. 

2. Ved skriftlige søknader om europeisk profesjonskort skal vedkommende myndighet i hjemstaten fylle ut søknaden ved 

hjelp av nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF på vegne av søkeren på grunnlag av den skriftlige 

søknaden søkeren har inngitt. 

3. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal holde søkeren jevnlig oppdatert om behandlingen av den skriftlige søknaden 

om europeisk profesjonskort, herunder ved å sende ham eller henne påminnelser i henhold til artikkel 4e nr. 5 i direktiv 

2005/36/EF eller annen relevant informasjon utenfor rammen av IMI i henhold til nasjonale administrative framgangsmåter. 

Den skal sende søkeren dokumentasjon på utfallet av framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort nevnt i 

artikkel 21 så snart framgangsmåten er avsluttet. 

Artikkel 9 

Framgangsmåter for betaling 

1. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten krever betaling for å behandle søknader om europeisk profesjonskort, skal 

den innen én uke etter at den har mottatt søknaden, informere søkeren via nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 

2005/36/EF om det beløp som skal betales, betalingsmåte, eventuelle referanser som skal oppgis, og hvordan betalingen skal 

dokumenteres, og fastsette en rimelig betalingsfrist. 

2. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten krever betaling for å behandle søknader om europeisk profesjonskort, skal 

den via nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF gi søkeren opplysningene det vises til i nr. 1, så snart 

søknaden om europeisk profesjonskort er oversendt til den av vedkommende myndighet i hjemstaten, og fastsette en rimelig 

betalingsfrist.  
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Artikkel 10 

Dokumenter som kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort 

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan bare kreve følgende dokumenter for å utstede europeisk profesjonskort 

for etablering: 

a)  Ved automatisk godkjenning i henhold til avdeling III kapittel III i direktiv 2005/36/EF dokumentene oppført i del A nr. 1 i 

vedlegg II til denne forordning. 

b)  Ved en generell godkjenningsordning i henhold til avdeling III kapittel I i direktiv 2005/36/EF dokumentene oppført i del A 

nr. 2 i vedlegg II til denne forordning. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstaten kan bare kreve dokumentene oppført i del B i vedlegg II for å utstede europeisk 

profesjonskort for midlertidig og leilighetsvis tjenesteyting. 

Søkeren skal bare anmodes om å sende inn dokumentene nevnt i del A nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav g) og del B bokstav a), 

c) og d) i vedlegg II dersom dette kreves av vedkommende myndighet i vertsstaten. 

2. Medlemsstatene skal angi hvilke dokumenter som kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort, og skal oversende 

disse opplysningene til de andre medlemsstatene via IMI. 

3. Dokumentene som kreves i henhold til nr. 1 og 2, skal anses som manglende dokumenter i henhold til artikkel 4b nr. 3 og 

artikkel 4c nr. 1 eller artikkel 4d nr. 1 i direktiv 2005/36/EF. 

Artikkel 11 

Håndtering av dokumenter utstedt av vedkommende myndighet i hjemstaten 

1. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til nasjonal rett er utpekt som ansvarlig for utstedelse av noen av 

dokumentene som kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort i henhold til artikkel 10, skal den laste opp disse 

dokumentene direkte i IMI. 

2. Som unntak fra artikkel 10 nr. 3 skal vedkommende myndighet i hjemstaten ikke anse dokumenter nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel som manglende dokumenter i henhold til artikkel 4b nr. 3 og 4c nr. 1 eller 4d nr. 1 i direktiv 2005/36/EF dersom disse 

dokumentene ikke er lastet opp i IMI i henhold til nr. 1. 

3. Nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF skal gi søkeren mulighet til å laste opp kopier av eventuelt 

påkrevde underlagsdokumenter som er utstedt av vedkommende myndigheter i hjemstaten. 

Artikkel 12 

Håndtering av dokumenter som ikke er utstedt av vedkommende myndighet i hjemstaten 

1. Som unntak fra artikkel 10 nr. 3 i denne forordning, dersom søkeren unnlater å sende inn noen av dokumentene nevnt i del 

A nr. 2 bokstav c) og d) eller del B bokstav d) i vedlegg II til denne forordning, skal vedkommende myndighet i hjemstaten 

ikke anse disse dokumentene som manglende dokumenter i henhold til artikkel 4b nr. 3 og 4d nr. 1 i direktiv 2005/36/EF. 

2. Vedkommende myndighet i vertsstaten kan be om dokumentene nevnt i nr. 1 i denne artikkel direkte fra søkeren eller fra 

hjemstaten i henhold til artikkel 4d nr. 3 i direktiv 2005/36/EF. 

3. Dersom søkeren etter anmodning fra vertsstaten ikke sender inn dokumentene nevnt i nr. 2, skal vedkommende myndighet 

i vertsstaten treffe beslutning om utstedelse av europeisk profesjonskort på grunnlag av tilgjengelige opplysninger.  
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Artikkel 13 

Dokumentasjon på språkkunnskaper 

1. Nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF skal gi søkeren mulighet til å sende inn dokumentasjon på de 

språkkunnskapene vertsstaten måtte kreve i henhold til artikkel 53 i nevnte direktiv, etter at det europeiske profesjonskortet er 

utstedt. 

2. Dokumentasjon på språkkunnskaper skal ikke være et av dokumentene som kreves for utstedelse av europeisk 

profesjonskort. 

3. Vedkommende myndighet i vertsstaten kan ikke avslå å utstede et europeisk profesjonskort på grunnlag av manglende 

dokumentasjon på språkkunnskaper som nevnt i artikkel 53 i direktiv 2005/36/EF. 

Artikkel 14 

Kontroll av ekthet og gyldighet av dokumentene som kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort 

1. I tilfeller der vedkommende myndighet i hjemstaten har utstedt et dokument som kreves for utstedelse av europeisk 

profesjonskort i henhold til artikkel 10, skal den bekrefte i IMI-mappen at dokumentet er gyldig og ekte. 

2. Ved skjellig grunn til tvil dersom det nødvendige dokumentet er utstedt av et annet nasjonalt organ i hjemstaten, skal 

vedkommende myndighet i hjemstaten be det aktuelle nasjonale organet om å bekrefte dokumentets gyldighet og ekthet. Etter å 

ha mottatt bekreftelsen skal den bekrefte i IMI at dokumentet er gyldig og ekte. 

3. Dersom et dokument er utstedt i en annen medlemsstat, skal vedkommende myndighet i hjemstaten via IMI kontakte den 

vedkommende myndigheten i den andre medlemsstaten som har ansvar for søknadene om europeisk profesjonskort (eller et 

annet relevant nasjonalt organ i den andre medlemsstaten som er registrert i IMI), for å kontrollere dokumentets gyldighet og 

ekthet. Når kontrollen er avsluttet, skal den bekrefte i IMI at vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten har bekreftet 

at dokumentet er gyldig og ekte. 

I tilfellene nevnt i første ledd skal vedkommende myndigheter i den andre medlemsstaten som har ansvar for søknader om 

europeisk profesjonskort (eller andre relevante nasjonale organer i den andre medlemsstaten som er registrert i IMI), 

samarbeide og uten opphold besvare alle anmodninger om opplysninger fra vedkommende myndighet i hjemstaten. 

4. Før vedkommende myndighet i hjemstaten bekrefter ektheten og gyldigheten av dokumenter som er utstedt og lastet opp i 

IMI i henhold til artikkel 11 nr. 1, skal den beskrive innholdet i hvert av dokumentene i de forhåndsdefinerte feltene i IMI. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal i påkommende tilfeller sikre at opplysningene som beskriver de dokumentene 

søkeren har inngitt via nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF, er korrekte. 

Artikkel 15 

Vilkår for å anmode om bekreftede kopier 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal underrette søkeren innen fristene fastsatt i artikkel 4c nr. 1 og 4d nr. 1 i 

direktiv 2005/36/EF om at det er nødvendig å sende inn bekreftede kopier, bare dersom det berørte nasjonale organet i 

hjemstaten eller vedkommende myndighet eller et berørt nasjonalt organ i en annen medlemsstat ikke har bekreftet gyldigheten 

og ektheten av et nødvendig dokument i henhold til kontrollen fastsatt i artikkel 14 i denne forordning, og dersom vertsstaten 

krever slike bekreftede kopier i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

I tilfellene nevnt i artikkel 6 nr. 2 tredje ledd i denne forordning og ved skjellig grunn til tvil kan vedkommende myndighet i 

hjemstaten kreve at søkeren sender inn bekreftet kopi av dokumentasjon på at han eller hun er lovlig etablert, innen fristen 

fastsatt i artikkel 4c nr. 1 og 4d nr. 1 i direktiv 2005/36/EF. 

2. Medlemsstatene skal angi i IMI hvilke dokumenter de krever at søkeren sender inn bekreftede kopier av i henhold til nr. 1, 

og skal oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene via IMI.  
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3. Nr. 1 og 2 i denne artikkel berører ikke den rett vedkommende myndighet i vertsstaten har i henhold til artikkel 4d nr. 2 og 

3 i direktiv 2005/36/EF til i tilfeller av skjellig grunn til tvil å anmode vedkommende myndighet i hjemstaten om å legge fram 

ytterligere opplysninger eller sende inn bekreftet kopi. 

4. I tilfeller av skjellig grunn til tvil kan vedkommende myndighet i vertsstaten anmode søkeren om å sende inn en bekreftet 

kopi, og kan fastsette en rimelig svarfrist. 

Artikkel 16 

Håndtering av bekreftede kopier 

1. Medlemsstatene skal angi i IMI hvilke typer bekreftede kopier som godtas på deres territorium i henhold til 

medlemsstatens lover og forskrifter, og skal oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene via IMI. 

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal godta bekreftede kopier utstedt i en annen medlemsstat i henhold til 

medlemsstatens lover og forskrifter. 

3. Ved skjellig grunn til tvil om gyldigheten og ektheten av en kopi bekreftet i en annen medlemsstat skal vedkommende 

myndigheter sende en anmodning om ytterligere opplysninger til de berørte vedkommende myndigheter i den andre 

medlemsstaten via IMI. Vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene skal samarbeide og besvare anmodningen uten 

unødig opphold. 

4. Når vedkommende myndighet mottar en bekreftet kopi fra søkeren, skal den laste opp en elektronisk versjon av det 

bekreftede dokumentet og bekrefte i IMI-mappen at kopien er ekte. 

5. Søkeren kan legge fram originaleksemplaret av dokumentet i stedet for en bekreftet kopi for vedkommende myndighet i 

hjemstaten, som deretter skal bekrefte i IMI-mappen at den elektroniske kopien av originaldokumentet er ekte. 

6. Dersom søkeren ikke sender inn en bekreftet kopi av et nødvendig dokument innen fristen fastsatt i artikkel 4d nr. 1 i 

direktiv 2005/36/EF, skal dette ikke medføre noen utsettelse av fristene for overføring av søknaden til vedkommende 

myndighet i vertsstaten. Dokumentet skal markeres som under behandling i IMI, i påvente av bekreftelse på ekthet og 

gyldighet, til bekreftet kopi er mottatt og lastet opp av vedkommende myndighet i hjemstaten. 

7. Dersom søkeren ikke sender inn en bekreftet kopi av et nødvendig dokument innen fristen fastsatt i artikkel 4c nr. 1 i 

direktiv 2005/36/EF, kan vedkommende myndighet i hjemstaten nekte å utstede europeisk profesjonskort for midlertidig og 

leilighetsvis yting av andre tjenester enn dem som er omfattet av artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF. 

8. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten ikke mottar en bekreftet kopi av et nødvendig dokument, enten fra 

vedkommende myndighet i hjemstaten eller fra søkeren, kan den treffe en beslutning på grunnlag av de opplysninger som 

foreligger innen fristen fastsatt i artikkel 4d nr. 2, 3 og 5 annet ledd i direktiv 2005/36/EF. 

Artikkel 17 

Anmodninger om oversettelse fra vedkommende myndighet i hjemstaten 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten kan anmode om ordinær eller bekreftet oversettelse av følgende 

underlagsdokumenter for en søknad om europeisk profesjonskort bare på særskilt anmodning fra vedkommende myndighet i 

vertsstaten i henhold til artikkel 18 nr. 1: 

a)  Bevis på søkerens nasjonalitet. 

b)  Kvalifikasjonsbevisene som nevnt i vedlegg II del A nr. 1 bokstav b) utstedt i hjemstaten.  
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c)  Attestene nevnt i vedlegg II del A nr. 1 bokstav c) og nr. 2 bokstav f) utstedt av vedkommende myndigheter med ansvar for 

søknader om europeisk profesjonskort eller andre berørte nasjonale organer i hjemstaten. 

d)  Dokumentasjon på lovlig etablering som nevnt i vedlegg II del B bokstav b) og artikkel 6 nr. 2 tredje ledd i denne 

forordning, samt de dokumentene som kan være nødvendige i henhold til vedlegg VII nr. 1 bokstav d) og artikkel 7 nr. 2 

bokstav b) og e) i direktiv 2005/36/EF, utstedt av vedkommende myndigheter med ansvar for søknader om europeisk 

profesjonskort eller andre berørte nasjonale organer i hjemstaten. 

2. Hver medlemsstat skal angi i IMI hvilke dokumenter dens vedkommende myndigheter, som fungerer som vedkommende 

myndigheter for vertsstaten, i henhold til nr. 3 og 4 krever at søkeren sender inn ordinære eller bekreftede oversettelser av, samt 

de språk som kan godtas, og skal oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene via IMI. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten anmode søkeren, innen én uke etter at den har mottatt 

søknaden om europeisk profesjonskort i henhold til artikkel 4b nr. 3, 4c nr. 1 eller 4d nr. 1 i direktiv 2005/36/EF, om å sende 

inn oversettelser av de nødvendige dokumentene angitt i vedlegg II, til språk som kan godtas av vedkommende myndighet i 

vertsstaten, dersom oversettelse av disse dokumentene kreves av vedkommende myndighet i vertsstaten i henhold til nr. 2 i 

denne artikkel. 

4. Dersom søkeren sammen med søknaden om europeisk profesjonskort har sendt inn dokumentene nevnt i vedlegg II del A 

nr. 2 bokstav c) og d) eller del B bokstav d), skal vedkommende myndighet i hjemstaten kreve oversettelse av disse 

dokumentene til språk som kan godtas av vedkommende myndighet i vertsstaten. 

5. Dersom søkeren ikke sender inn de nødvendige oversettelsene av dokumentene nevnt i nr. 4, skal vedkommende 

myndighet i hjemstaten ikke anse oversettelsene som manglende dokumenter i henhold til artikkel 4b nr. 3 og 4d nr. 1 i direktiv 

2005/36/EF. 

Artikkel 18 

Anmodninger om oversettelse fra vedkommende myndighet i vertsstaten 

1. Ved skjellig grunn til tvil kan vedkommende myndighet i vertsstaten anmode om ytterligere opplysninger, herunder 

ordinære eller bekreftede oversettelser, fra vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til artikkel 4d nr. 2 og 3 i direktiv 

2005/36/EF. 

2. I tilfellene nevnt i nr. 1 kan vedkommende myndighet i vertsstaten også anmode søkeren om å sende inn ordinære eller 

bekreftede oversettelser, og kan fastsette en rimelig svarfrist. 

3. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten ikke mottar den nødvendige oversettelsen, enten fra vedkommende 

myndighet i hjemstaten eller fra søkeren, kan den treffe en beslutning på grunnlag av de opplysninger som foreligger innen 

fristene fastsatt i artikkel 4d nr. 2, 3 og 5 annet ledd i direktiv 2005/36/EF. 

Artikkel 19 

Håndtering av bekreftede oversettelser hos vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

1. Hver medlemsstat skal angi i IMI hvilke typer bekreftede oversettelser som godtas på dens territorium i henhold til 

medlemsstatens lover og forskrifter, og skal oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene via IMI. 

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal godta bekreftede oversettelser utferdiget i en annen medlemsstat i 

henhold til medlemsstatens lover og forskrifter.  
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3. Ved skjellig grunn til tvil om gyldigheten og ektheten av en oversettelse bekreftet i en annen medlemsstat skal en 

medlemsstats vedkommende myndighet sende en anmodning om ytterligere opplysninger til de berørte vedkommende 

myndighetene i den andre medlemsstaten via IMI. I slike tilfeller skal de berørte myndighetene i andre medlemsstater 

samarbeide og uten opphold besvare anmodningen. 

4. Når en medlemsstats vedkommende myndighet mottar en bekreftet oversettelse fra søkeren, og med forbehold for 

bestemmelsene i nr. 3, skal den laste opp en elektronisk versjon av den bekreftede oversettelsen og bekrefte i IMI-mappen at 

oversettelsen er bekreftet. 

5. Før det anmodes om bekreftede oversettelser, ved skjellig grunn til tvil om noen av dokumentene nevnt i artikkel 17 nr. 1, 

skal vedkommende myndighet i vertsstaten sende en anmodning via IMI om ytterligere opplysninger til vedkommende 

myndighet i hjemstaten eller vedkommende myndighet i andre medlemsstater som har utstedt det aktuelle dokument. 

Artikkel 20 

Beslutninger om europeisk profesjonskort 

1. Når det gjelder etablering og midlertidig og leilighetsvis tjenesteyting i henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, 

skal vedkommende myndighet i vertsstaten treffe en beslutning om enten å utstede europeisk profesjonskort, en beslutning om å 

avslå å utstede europeisk profesjonskort eller en beslutning om å anvende utligningstiltak i samsvar med artikkel 14 eller 

artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, alternativt en beslutning om å forlenge det europeiske profesjonskortets gyldighet for 

midlertidig og leilighetsvis tjenesteyting i henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF. 

2. Når det gjelder midlertidig og leilighetsvis yting av andre tjenester enn dem som er omfattet av artikkel 7 nr. 4 i direktiv 

2005/36/EF, skal vedkommende myndighet i hjemstaten treffe en beslutning om enten å utstede europeisk profesjonskort, en 

beslutning om å avslå å utstede europeisk profesjonskort eller en beslutning om å forlenge gyldigheten av et europeisk 

profesjonskort som er utstedt. 

3. I tilfeller der en vedkommende myndighet i vertsstaten treffer beslutning om å anvende utligningstiltak på søkeren i 

henhold til artikkel 14 eller artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, skal en slik beslutning også inneholde opplysninger om 

innholdet i utligningstiltakene som pålegges, begrunnelsen for utligningstiltakene og eventuell plikt for søkeren til å underrette 

vedkommende myndighet om utligningstiltak som er fullført. Behandlingen av søknaden om europeisk profesjonskort skal 

utsettes til søkeren har fullført utligningstiltakene. 

Etter at utligningstiltakene er fullført, skal søkeren benytte nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF for å 

underrette vedkommende myndighet i vertsstaten, dersom denne har krevd det. 

I tilfeller der en vedkommende myndighet i vertsstaten treffer beslutning om å anvende utligningstiltak i henhold til artikkel 7 

nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, skal vedkommende myndighet i vertsstaten bekrefte i IMI om den har gitt søkeren mulighet til å ta 

egnethetsprøve innen én måned etter at beslutningen ble truffet. 

Vedkommende myndighet i vertsstaten skal bekrefte i IMI at utligningstiltakene er fullført, og utstede det europeiske 

profesjonskortet. 

4. I tilfeller der en vedkommende myndighet i vertsstaten treffer beslutning om å avslå å utstede europeisk profesjonskort, 

skal beslutningen også inneholde begrunnelsene. Medlemsstatene skal sikre at den berørte personen har adgang til å påklage en 

beslutning om å avslå å utstede europeisk profesjonskort, og skal gi søkeren opplysninger om hvilke klagemuligheter han eller 

hun har i henhold til nasjonal rett. 

5. IMI skal gi vedkommende myndigheter i medlemsstatene mulighet til å treffe beslutning om at et europeisk profesjonskort 

som er utstedt, kan tilbakekalles i behørig begrunnede tilfeller. En slik beslutning skal også angi begrunnelsen for 

tilbakekallingen. Medlemsstatene skal sikre at den berørte personen har adgang til å påklage en beslutning om å tilbakekalle et 

europeisk profesjonskort som er utstedt, og skal gi søkeren opplysninger om hvilke klagemuligheter han eller hun har i henhold 

til rett.  
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Artikkel 21 

Utfall av framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort 

1. Nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF skal gi søkeren mulighet til å generere et elektronisk 

dokument som angir utfallet av framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort, og til å laste ned all dokumentasjon 

om utfallet av framgangsmåten for utstedelse av europeisk profesjonskort. 

2. Når det europeiske profesjonskortet utstedes (herunder i tilfellene nevnt i artikkel 4d nr. 5 første ledd i direktiv 

2005/36/EF), skal det elektroniske dokumentet inneholde opplysningene angitt i artikkel 4e nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, og når 

det gjelder europeisk profesjonskort for etablering, opplysning om at det europeiske profesjonskortet ikke utgjør en tillatelse til 

å utøve yrket i vertsstaten. 

3. Det elektroniske dokumentet skal inneholde sikkerhetselementer som skal sikre følgende: 

a)  Dets ekthet, som garanterer at dokumentet er generert av en vedkommende myndighet som er registrert og operativ 

innenfor IMI, og at innholdet er en korrekt gjengivelse av opplysningene. 

b)  Dets integritet, som bekrefter at mappen som inneholder dokumentet, ikke er endret av en ekstern aktør siden det ble 

opprettet i IMI-systemet på en viss dag og på et visst klokkeslett. 

Artikkel 22 

Berørte tredjeparters kontroll av europeisk profesjonskort 

1. Europakommisjonen skal tilby et nettbasert kontrollsystem som gjør det mulig for berørte tredjeparter som ikke har 

tilgang til IMI, å kontrollere det europeiske profesjonskortets gyldighet og ekthet via nettet. 

2. Ved oppdateringer av IMI-mappen med hensyn til det europeiske profesjonskortets innehavers rett til å utøve 

yrkesvirksomhet i henhold til artikkel 4e nr. 1 i direktiv 2005/36/EF skal det vises en melding med en anbefaling til berørte 

tredjeparter om å kontakte vedkommende myndighet i vertsstaten for ytterligere opplysninger. Meldingen skal være nøytralt 

formulert slik at formodningen om innehaverens uskyld ivaretas. Når det gjelder europeisk profesjonskort for etablering, skal 

det også vises en melding med opplysning om at det europeiske profesjonskortet ikke utgjør en tillatelse til å utøve yrket i 

vertsstaten. 

KAPITTEL II 

FRAMGANGSMÅTER FOR HÅNDTERING AV VARSLER 

Artikkel 23 

Myndigheter som deltar i varslingsordningen 

1. Medlemsstatene skal utpeke de vedkommende myndigheter som skal ha i oppgave å håndtere utgående og innkommende 

varsler i henhold til artikkel 56a nr. 1 eller 3 i direktiv 2005/36/EF. 

2. For å sikre at innkommende varsler bare håndteres av berørte vedkommende myndigheter, skal hver medlemsstat gi en 

eller flere vedkommende myndigheter i oppgave å samordne innkommende varsler. Disse vedkommende myndighetene skal 

sikre at varslene uten unødig opphold sendes videre til berørte vedkommende myndigheter. 

3. Medlemsstatene kan gi oppgaven med å samordne utgående varsler til en eller flere vedkommende myndigheter. 

Artikkel 24 

Opplysninger i varslene 

1. Varslene skal inneholde opplysningene fastsatt i artikkel 56a nr. 2 og 3 i direktiv 2005/36/EF. 

2. Bare vedkommende myndigheter som er utpekt til å håndtere varsler i henhold til artikkel 56a nr. 1 eller 3 i direktiv 

2005/36/EF, skal ha tilgang til opplysningene nevnt i nr. 1.  
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3. Vedkommende myndigheter som har fått i oppgave å samordne innkommende varsler, skal bare ha tilgang til de 

opplysningene som er nevnt i artikkel 56a nr. 2 bokstav b) og d) i direktiv 2005/36/EF, med mindre varselet senere blir sendt 

videre også til dem i egenskap av myndighet som håndterer innkommende varsler. 

4. Dersom en vedkommende myndighet som håndterer innkommende varsler, trenger andre opplysninger enn dem som er 

fastsatt i artikkel 56a nr. 2 eller 3 i direktiv 2005/36/EF, skal den bruke IMI-systemets funksjon for anmodning om 

opplysninger som fastsatt i artikkel 56 nr. 2a i direktiv 2005/36/EF. 

Artikkel 25 

Varsel om en innehaver av et europeisk profesjonskort 

1. Dersom innehaveren av et europeisk profesjonskort er gjenstand for et varsel, skal den vedkommende myndigheten som 

har behandlet søknaden om europeisk profesjonskort i henhold til artikkel 2 nr. 1 i denne forordning, sørge for, i henhold til 

artikkel 4e nr. 1 i direktiv 2005/36/EF, å oppdatere den aktuelle IMI-mappen med de opplysningene varselet inneholder, 

herunder eventuelle følger for utøvelsen av yrkesvirksomheten. 

2. For å sikre at IMI-mappene oppdateres raskt, skal medlemsstatene gi tilgang til innkommende varsler for de 

vedkommende myndigheter som i henhold til artikkel 2 nr. 1 har ansvar for behandlingen av søknader om europeisk 

profesjonskort. 

3. Innehaveren av et europeisk profesjonskort skal underrettes om oppdateringene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, via 

nettverktøyet nevnt i artikkel 4b nr. 1 i direktiv 2005/36/EF eller på annen måte dersom søknaden er sendt inn skriftlig i 

henhold til artikkel 8. 

Artikkel 26 

Tilgang til varsler i IMI 

IMI skal gi vedkommende myndigheter som håndterer innkommende eller utgående varsler, mulighet til å gjennomgå alle 

varsler de har sendt eller mottatt i IMI, der framgangsmåten for oppheving nevnt i artikkel 28 ikke er innledet. 

Artikkel 27 

Varslingsfunksjoner i IMI 

Vedkommende myndigheter som har i oppgave å håndtere innkommende og utgående varsler, skal ha tilgang til følgende 

funksjoner i IMI: 

a)  Sende varsler i henhold til artikkel 56a nr. 1, 2 og 3 i direktiv 2005/36/EF. 

b)  Trekke tilbake varsler som er sendt på grunnlag av en beslutning som senere har blitt tilbakekalt eller opphevet. 

c)  Rette opplysninger i varsler og endre varsler. 

d)  Oppheve og slette varsler i henhold til artikkel 56a nr. 5 og 7 i direktiv 2005/36/EF. 

Artikkel 28 

Oppheving, sletting og endring av varsler 

1. Opplysninger om varsler kan behandles i IMI så lenge de er gyldige, inkludert avslutningen av framgangsmåten for 

oppheving nevnt i artikkel 56a nr. 7 i direktiv 2005/36/EF. 
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2. Dersom varselet ikke lenger er gyldig som følge av at sanksjonen har opphørt å gjelde, i tilfeller som ikke omfattes av  

nr. 5, skal vedkommende myndighet som har sendt varselet i henhold til artikkel 56a nr. 1 i direktiv 2005/36/EF, endre dets 

innhold eller oppheve varselet innen tre dager etter at den aktuelle beslutningen ble truffet, eller etter at de berørte 

opplysningene ble mottatt, i de tilfeller der nasjonal rett ikke krever at det treffes en slik beslutning. Vedkommende 

myndigheter som behandlet det innkommende varselet, og den berørte yrkesutøveren skal umiddelbart informeres om 

eventuelle endringer som gjelder varselet. 

3. IMI skal regelmessig sende påminnelser til de vedkommende myndighetene som behandlet det utgående varselet, for å 

kontrollere om opplysningene i varselet fortsatt er gyldige. 

4. Ved beslutning om tilbakekalling skal varselet umiddelbart oppheves av den vedkommende myndigheten som opprinnelig 

sendte det, og personopplysninger skal slettes fra IMI innen tre dager i henhold til artikkel 56a nr. 7 i direktiv 2005/36/EF. 

5. Ved en sanksjon som har utløpt på datoen fastsatt i artikkel 56a nr. 5 i direktiv 2005/36/EF, skal IMI automatisk oppheve 

varselet, og personopplysninger skal slettes fra systemet innen tre dager som fastsatt i artikkel 56a nr. 7 i direktiv 2005/36/EF. 

KAPITTEL III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 29 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 18. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 24. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Yrker som oppfyller kravene til europeisk profesjonskort 

1.  Sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie 

2.  Farmasøyter (grunnutdanning) 

3.  Fysioterapeuter 

4.  Fjellførere 

5.  Eiendomsmeglere 

 _____  
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VEDLEGG II 

Dokumenter som kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort 

A. GODKJENNING AV KVALIFIKASJONER VED ETABLERING 

1. Automatisk godkjenning (avdeling III kapittel III i direktiv 2005/36/EF) 

Følgende dokumenter kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort i henhold til denne ordningen: 

a)  Bevis på søkerens nasjonalitet (identitetskort, pass eller annen dokumentasjon som godtas i henhold til hjemstatens 

lovgivning) samt dersom beviset på nasjonalitet ikke angir fødested, et dokument som attesterer søkerens fødested, 

og for borgere av stater utenfor EØS et dokument som beviser at en borger av en tredjestat kan omfattes av 

rettighetene fastsatt i direktiv 2005/36/EF i henhold til relevant EU-regelverk, for eksempel europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/38/EF(1), rådsdirektiv 2003/109/EF(2), rådsdirektiv 2004/83/EF(3) eller rådsdirektiv 

2009/50/EF(4), 

b)  Kvalifikasjonsbevis og dersom det er relevant, en attest som ledsager kvalifikasjonsbeviset. 

c)  Én av følgende attester avhengig av søkerens yrke og situasjon: 

i)  En attest som nevnt i vedlegg VII.2 til direktiv 2005/36/EF som bekrefter at kvalifikasjonsbeviset oppfyller 

kravene til nødvendig yrkesutdanning. 

ii)  Attest på endret betegnelse som nevnt i artikkel 23 nr. 6 i direktiv 2005/36/EF der tittelen på 

kvalifikasjonsbeviset ikke er i samsvar med titlene oppført på listen i nr. 5.2.2 eller 5.6.2 i vedlegg V til 

direktiv 2005/36/EF, men der kvalifikasjonen oppfyller kravene til nødvending yrkesutdanning, 

iii)  Attest på ervervede rettigheter som nevnt i artikkel 23, 33 eller 33a i direktiv 2005/36/EF som bekrefter at 

innehaveren av kvalifikasjonen faktisk og rettmessig har utøvd den aktuelle virksomheten i minst 

minsteperioden, og som bekrefter at kravene i nevnte artikler er oppfylt, der yrkesutdanningen begynte før 

referansedatoene angitt i nr. 5.2.2 eller 5.6.2 i vedlegg V til direktiv 2005/36/EF, og kvalifikasjonsbeviset som 

ikke oppfyller alle kravene til nødvendig yrkesutdanning. 

d)  Dokumentene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav d)–g) i vedlegg VII til direktiv 2005/36/EF. 

2. Generell godkjenningsordning (avdeling III kapittel I i direktiv 2005/36/EF) 

Følgende dokumenter kreves for utstedelse av europeisk profesjonskort i henhold til denne ordningen: 

a)  Nasjonalitetsbevis og andre dokumenter som nevnt i nr. 1 bokstav a). 

b)  Kompetanseattest eller kvalifikasjonsbevis der det er relevant i henhold til artikkel 12 i direktiv 2005/36/EF. 

c)  Dokumenter med tilleggsopplysninger om yrkesutdanningen med hensyn til studienes samlede varighet, 

studieemner og deres omfang samt, dersom det er relevant, balansen mellom den teoretiske og den praktiske delen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og 

oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 

64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 

30.4.2004, s. 77-123). 

(2) Rådsdirektiv 2003/109/EF av 25. november 2003 om statusen til tredjestatsborgere som er langtidsbosatte (EUT L 16 av 23.1.2004,  

s. 44–53). 

(3) Rådsdirektiv 2004/83/EF av 29. april 2004 om minstestandarder for anerkjennelse av tredjestatsborgere eller statsløse som flyktninger 

eller som personer som av annen grunn trenger internasjonal beskyttelse, og om innholdet i en slik beskyttelse (EUT L 304 av 30.9.2004,  

s. 12–23). 

(4) Rådsdirektiv 2009/50/EF av 25. mai 2009 om vilkårene for innreise og opphold for tredjestatsborgere med henblikk på tilsetting som høyt 

kvalifisert personale (EUT L 155 av 18.6.2009, s. 17–29). 
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d)  Følgende dokumenter om kvalifikasjoner som kan utligne vesentlige forskjeller mellom kvalifikasjoner og redusere 

risikoen for utligningstiltak: 

i)  Dokumenter med informasjon om videre- og etterutdanning, seminarer, andre typer yrkesutdanning og livslang 

læring i henhold til artikkel 14 nr. 5. 

ii)  Kopi av alle beviser på yrkeserfaring som klart angir den yrkesvirksomheten søkeren har utøvd. 

e)  Eventuelt bevis på yrkeserfaringen nevnt i artikkel 13 nr. 2 første ledd i direktiv 2005/36/EF, forutsatt at 

dokumentene klart angir den aktuelle yrkesvirksomheten. 

f)  For migranter som oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2005/36/EF, en bekreftelse på tre års yrkeserfaring 

utstedt av vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har godkjent kvalifikasjonen fra en tredjestat i 

henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2005/36/EF, eller dersom den berørte vedkommende myndighet ikke kan 

bekrefte søkerens yrkeserfaring, annet bevis på yrkeserfaring som klart angir den aktuelle yrkesvirksomheten. 

g)  Dokumentene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav d)–g) i vedlegg VII til direktiv 2005/36/EF. 

B. MIDLERTIDIG TJENESTEYTING (avdeling II i direktiv 2005/36/EF) 

Følgende dokumenter kreves ved førstegangs tjenesteyting eller dersom søkerens situasjon har endret seg vesentlig i 

henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2005/36/EF: 

a)  Nasjonalitetsbevis og andre dokumenter som nevnt i del A nr. 1 bokstav a). 

b)  Når det gjelder artikkel 6 nr. 2 tredje ledd, dokumentasjon på lovlig etablering i hjemstaten som nevnt i artikkel 7 nr. 2 

bokstav b) i direktiv 2005/36/EF. 

c)  Dokumentene som kreves henhold til artikkel 7 nr. 2 bokstav b) med hensyn til retten til yrkesutøvelse, og andre 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 2 bokstav c)–e) i direktiv 2005/36/EF. 

d)  Dersom vertsstaten anvender forhåndskontroll av kvalifikasjoner i henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2005/36/EF, 

dokumenter med tilleggsopplysninger om yrkesutdanningen som nevnt i del A nr. 2 bokstav c) og d) i dette vedlegg. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING  

(EU) 2017/1438 

av 4. august 2017 

om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi 

[meddelt under nummer K(2017) 5456](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2007/131/EF(2) 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) I samsvar med vedtak nr. 676/2002/EF ga Kommisjonen Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT) et permanent 

mandat til å ajourføre vedlegget til kommisjonsvedtak 2006/771/EF(3) i takt med den teknologiske og markedsmessige 

utviklingen på området kortdistanseutstyr. Den 2. juli 2014, i sitt sjette orienteringsbrev(4) innenfor rammen av dette 

mandatet, oppfordret Kommisjonen CEPT til også å gjennomgå andre eksisterende vedtak og beslutninger som gjelder 

kortdistanseutstyr, for eksempel vedtak 2007/131/EF for kortdistanseutstyr basert på ultrabredbåndsteknologi. 

3) CEPT konkluderte med at enkelte henvisninger til harmoniserte standarder i vedtak 2007/131/EF må ajourføres når det 

gjelder kortdistanseutstyr basert på ultrabredbåndsteknologi. 

4) Vedtak 2007/131/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2007/131/EF skal artikkel 2 nr. 11 lyde: 

«11.  «samlet 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 302 065-4,» 

Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 8.8.2017, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), ennå ikke kunngjort 

(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 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 312 av 

11.11.2006, s. 66). 

(4) RSCOM 13-78rev2. 

2018/EØS/57/69 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegget til vedtak nr. 2007/131/EF gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 5.1 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd første strekpunkt skal annet strekpunkt lyde: 

«— Senderen skal bruke TPC med et dynamisk område på 10 dB, som beskrevet i den harmoniserte standarden ETSI 

EN 302 065-4 for materialdetektorer,» 

b) Annet ledd skal lyde: 

«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 302 065-4).» 

c) Fotnote 1 til tabellen skal lyde: 

«(1) Utstyr med en lytt før tale-mekanisme (Listen Before Talk – LBT) som beskrevet i den harmoniserte standarden 

ETSI EN 302 065-4, 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) I nr. 5.2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«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 

EN 302 065-4.» 

b) Fotnote 1 til tabellen skal lyde: 

«(1) Utstyr med en lytt før tale-mekanisme (Listen Before Talk – LBT) som beskrevet i den harmoniserte standarden 

ETSI EN 302 065-4, 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.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1483 

av 8. august 2017 

om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om 

oppheving av vedtak 2006/804/EF 

[meddelt under nummer K(2017) 5464](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF(2) harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av radiospektrum for en lang rekke 

kortdistanseutstyr, herunder alarmer, utstyr til lokal kommunikasjon, døråpnere, medisinske implantater og intelligente 

transportsystemer. Kortdistanseutstyr er typiske massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som det er enkelt å 

ta med seg og bruke på tvers av landegrensene. Forskjeller i vilkår for spektrumtilgang hindrer fritt varebytte, øker 

produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig interferens med andre radioanvendelser og -tjenester. Rammeregler 

for kortdistanseutstyr fremmer nyskaping på en rekke anvendelsesområder. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning 243/2012/EU(3) skal medlemsstatene, i samarbeid med Kommisjonen 

og når det er hensiktsmessig, fremme kollektiv og delt bruk av spektrum for å øke effektiviteten og fleksibiliteten, og de 

skal sikre tilgangen til spektrum for radiofrekvensidentifikasjon (RFID) og tingenes internett. 

3) Ettersom kortdistanseutstyr blir stadig viktigere for økonomien og endringene innenfor teknologi og samfunnsmessige 

behov skjer raskt, kan det oppstå nye anvendelsesområder for slikt utstyr. Slike anvendelsesområder vil kreve 

regelmessige ajourføringer av de harmoniserte tekniske vilkårene for spektrumbruk. 

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF ga Kommisjonen 5. juli 2006 Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) et permanent mandat til å ajourføre vedlegget til vedtak 2006/771/EF i takt med den 

teknologiske og markedsmessige utviklingen på området kortdistanseutstyr. 

5) Kommisjonsvedtak 2008/432/EF(4) og 2009/381/EF(5), kommisjonsbeslutning 2010/368/EU(6), Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/829/EU(7) og Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/752/EU(8) har allerede 

endret de harmoniserte tekniske vilkårene for kortdistanseutstyr i vedtak 2006/771/EF ved at vedlegget til sistnevnte 

vedtak ble erstattet. 

6) I sin rapport(9) fra juli 2016 som CEPT framla for Kommisjonen innenfor rammen av ovennevnte mandat, informerte 

CEPT om resultatene av undersøkelsen av «andre bruksrestriksjoner» i vedlegget til vedtak 2006/771/EF som de ble 

anmodet om å utføre, og de anbefalte Kommisjonen å endre en rekke tekniske aspekter i vedlegget. 

7) CEPT-analysen viser at når kortdistanseutstyr brukes uten enerett og på delt grunnlag, er det på den ene siden behov for 

rettssikkerhet med hensyn til muligheten for delt bruk av spektrum, noe som kan oppnås gjennom forutsigbare tekniske 

vilkår for delt bruk av harmoniserte frekvensbånd som sikrer pålitelig og effektiv bruk av disse frekvensbåndene. På den 

annen side er det også behov for tilstrekkelig fleksibilitet når det gjelder mulige anvendelsesområder for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 18.8.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

2018/EØS/57/70 
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kortdistanseutstyret for å få størst mulig utbytte av nyskapende trådløs teknologi i Unionen. De fastsatte tekniske 

bruksvilkårene bør derfor harmoniseres for å unngå skadelig interferens og sikre størst mulig fleksibilitet, samtidig som 

pålitelig og effektiv bruk av frekvensbåndene til kortdistanseutstyr fremmes. 

8) Omfanget av kategoriene definert i vedlegget bør gi brukerne mulighet til å forutse hvilket annet kortdistanseutstyr som 

kan bruke samme frekvensbånd uten enerett og på delt grunnlag. Følgelig bør produsentene sikre at kortdistanseutstyr 

effektivt hindrer skadelig interferens med annet kortdistanseutstyr. Utstyr som brukes på vilkårene som er fastsatt i 

denne beslutning, bør også være i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(10). 

9) I de spesifikke frekvensbåndene som omfattes av denne beslutning, kan kombinasjonen av kategoriseringen av 

kortdistanseutstyret og identifiseringen av de tekniske bruksvilkårene (frekvensbånd, grenseverdi for sendeeffekt/ 

feltstyrke/effekttetthet, tilleggsparametrer og andre bruksrestriksjoner) som gjelder for slike kategorier, skape et 

forutsigbart og harmonisert delingsmiljø for kortdistanseutstyr som muliggjør delt bruk av spektrum uten enerett, 

uavhengig av formålet med denne bruken. 

10) For å sikre rettssikkerheten og forutsigbarheten for slike harmoniserte delingsmiljøer bør bruken av harmoniserte 

frekvensbånd til kortdistanseutstyr som ikke inngår i en harmonisert kategori, eller som omfattes av mindre strenge 

tekniske parametrer, tillates bare i den utstrekning det relevante delingsmiljøet ikke svekkes. 

11) Den 2. juli 2014, i dokumentet «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 

13-78rev2), oppfordret Kommisjonen CEPT til å vurdere å samle andre eksisterende vedtak som gjelder 

kortdistanseutstyr, i vedtak 2006/771/EF. I sin rapport(9) fra juli 2016 reviderte CEPT de tekniske parametrene for 

RFID-utstyr og anbefalte Kommisjonen å oppheve vedtak 2006/804/EF(11) og inkludere de reviderte parametrene for 

RFID-utstyr i denne beslutning. 

12) I en tilføyelse til rapporten(12) fra juli 2016, framlagt i mars 2017 innenfor rammen av ovennevnte mandat, informerte 

CEPT Kommisjonen om ytterligere muligheter knyttet til en metode for teknisk harmonisering av radiospektrum for 

bruk av kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 870–876 MHz og 915–921 MHz, idet det også tas hensyn til nye 

muligheter i frekvensbåndet 863–868 MHz som allerede er harmonisert for kortdistanseutstyr. Disse mulighetene 

gjelder hovedsakelig nye typer anvendelser knyttet til maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og tingenes internett i 

nettverk for kortdistanseutstyr der harmonisering på unionsplan kan gi stordriftsfordeler. 

13) Det framgår av CEPTs arbeid med tilføyelsen at de nye mulighetene i frekvensbåndet 863–868 MHz er helt i tråd med 

de harmoniserte delingsmiljøene opprettet ved vedtak 2006/771/EF og ajourføringer av vedtaket, og de bør derfor tas 

med i vedlegget. Frekvensbåndene 870–876 MHz og 915–921 MHz bør ikke tas med i vedlegget til nevnte vedtak på 

grunn av behovet for større fleksibilitet i gjennomføringen. 

14) Reguleringsvilkårene for kortdistanseutstyr kan forenkles med utgangspunkt i de samlede resultatene av CEPTs arbeid, 

f.eks. ved å slå sammen to vedtak som gjelder kortdistanseutstyr, og ved å forbedre de tekniske vilkårene. Ajourføringen 

av harmoniserte vilkår for spektrumtilgang for kortdistanseutstyr bør bidra til oppnåelse av målet fastsatt ved beslutning 

nr. 243/2012/EU om å fremme kollektiv bruk av spektrum i det indre marked for gitte kategorier av kortdistanseutstyr. 

15) Vedlegget til vedtak 2006/771/EF bør derfor endres, og vedtak 2006/804/EF bør oppheves. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2006/771/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning.  
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Artikkel 2 

Vedtak 2006/804/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal senest 2. mai 2018 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 

                                                                 
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 312 av 

11.11.2006, s. 66). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/432/EF av 23. mai 2008 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr (EUT L 151 av 11.6.2008, s. 49). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/381/EF av 13. mai 2009 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr (EUT L 119 av 14.5.2009, s. 32). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/368/EU av 30. juni 2010 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk 

av kortdistanseutstyr (EUT L 166 av 1.7.2010, s. 33). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/829/EU av 8. desember 2011 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av 

radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 329 av 13.12.2011, s. 10). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/752/EU av 11. desember 2013 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av 

radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om oppheving av vedtak 2005/928/EF (EUT L 334 av 13.12.2013, s. 17). 

(9) CEPT-rapport 59, RSCOM 16-24. 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 

(11) Kommisjonsvedtak 2006/804/EF av 23. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for radiofrekvensidentifikasjonsutstyr 

(RFID-utstyr) som brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens) (EUT L 329 av 25.11.2006, s. 64). 

(12) Tilføyelse til CEPT-rapport 59, RSCOM 17-07. 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Harmoniserte frekvensbånd og tekniske parametrer for kortdistanseutstyr 

Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

1 9–59,750 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

2 9–315 kHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

30 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Dette settet med bruksvilkår gjelder  

bare for aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7]. 

1. juli 2014 

3 59,750–60,250 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

4 60,250–74,750 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

5 74,750–75,250 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

6 75,250–77,250 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

7 77,250–77,750 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

8 77,750–90 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

9 90–119 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

10 119–128,6 kHz Induktivt utstyr[14] 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

11 128,6–129,6 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

12 129,6–135 kHz Induktivt utstyr[14] 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

13 135–140 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

14 140–148,5 kHz Induktivt utstyr[14] 37,7 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

15 148,5–5 000 kHz[17] Induktivt utstyr[14] –15 dΒμΑ/m ved 10 meter i 

enhver båndbredde på 10 kHz. 

Dessuten er samlet feltstyrke –

5 dBμA/m ved 10 m for syste-

mer som benytter båndbredder 

over 10 kHz. 

  1. juli 2014 

17 400–600 kHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

–8 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

18 456,9–457,1 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

7 dBμA/m ved 10 meter  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for utstyr til lokalisering av begravde 

personer og verdifulle gjenstander. 

1. juli 2014 

19 984–7 484 kHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

9 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsbegrensning[vi]: 1 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for Eurobalise-overføringer når det er 

tog i nærheten, og ved bruk av 27 MHz-

båndet til datasamband. 

1. juli 2014 

20 3 155–3 400 kHz Induktivt utstyr[14] 13,5 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

21 5 000–30 000 kHz[18] Induktivt utstyr[14] –20 dΒμΑ/m ved 10 meter i 

enhver båndbredde på 10 kHz. 

Dessuten er samlet feltstyrke –

5 dBμA/m ved 10 m for syste-

mer som benytter båndbredder 

over 10 kHz. 

  1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

22 6 765–6 795 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

23 7 300–23 000 kHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

–7 dΒμΑ/m ved 10 meter Det skal benyttes antennerestriksjoner 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for Euroloop-overføringer når det er tog 

i nærheten, og ved bruk av 27 MHz-

båndet til datasamband. 

1. juli 2014 

24 7 400–8 800 kHz Induktivt utstyr[14] 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

25 10 200–11 000 kHz Induktivt utstyr[14] 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

27a 13 553–13 567 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

27b 13 553–13 567 kHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

60 dΒμΑ/m ved 10 meter Kravene til frekvensmasker og 

antenner for alle kombinerte frekvens-

segmenter må gi minst samme ytelse 

som teknikkene beskrevet i de 

harmoniserte standardene vedtatt i 

henhold til direktiv 2014/53/EU. 

 1. juli 2014 

27c 13 553–13 567 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

28 26 957–27 283 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW effektiv utstrålt effekt 

(ERP) 

  1. juli 2014 

29 26 990–27 000 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

30 27 040–27 050 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

31 27 090–27 100 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

32 27 140–27 150 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

33 27 190–27 200 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

34 30–37,5 MHz Aktivt implanterbart medi-

sinsk utstyr[1] 

1 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske membranimplantater 

med ultralav effekt som brukes til blod-

trykksmåling, jf. definisjonen av aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr[7] i 

direktiv 90/385/EØF. 

1. juli 2014 

35 40,66–40,7 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP   1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

36 87,5–108 MHz Utstyr til nær 

kontinuerlig eller 

kontinuerlig 

overføring[8] 

50 nW ERP Kanalavstand opptil 200 kHz. Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for sendere med analog frekvens-

modulasjon (FM) for trådløs strømming 

av lyd og multimedia. 

1. juli 2014 

37a 169,4–169,475 MHz Hørselshjelpemidler[4] 500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz.  1. juli 2014 

37c 169,4–169,475 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz. Sende-

tidsbegrensning[vi]: 1,0 %. For måle-

utstyr[5] er sendetidsbegrensningen[vi] 

10,0 %. 

 1. juli 2014 

38 169,4–169,4875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 %. 

 1. juli 2014 

39a 169,4875–169,5875 MHz Hørselshjelpemidler[4] 500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz.  1. juli 2014 

39b 169,4875–169,5875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,001 %. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

    Mellom kl. 00.00 og 06.00 lokal tid 

kan det benyttes en sendetids-

begrensning[vi] på 0,1 %. 

  

40 169,5875–169,8125 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 %. 

 1. juli 2014 

82 173,965–216 MHz Hørselshjelpemidler[4] 10 mW ERP På grunnlag av avstemmings-

område[25]. Kanalavstand: høyst  

50 kHz. En terskel på 35 dBμV/m 

kreves for å sikre vern av en DAB-

mottaker plassert 1,5 m fra hør-

selshjelpemiddelet, med forbehold for 

målinger av DAB-signalstyrke utført 

på bruksstedet for hørselshjelpemid-

delet. Hørselshjelpemiddelet bør 

under alle omstendigheter sende med 

minst 300 kHz separasjon fra en 

operativ DAB-kanal. 

Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

41 401–402 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Enkeltsendere 

kan kombinere tilstøtende kanaler for 

å øke båndbredden til opptil 100 kHz. 

Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som er særlig utformet for 

digital kommunikasjon (ikke tale) 

mellom aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7], som bæres på/i kroppen eller i 

nærheten av kroppen, og som brukes til 

å overføre ikke-tidskritiske fysiologiske 

opplysninger om den enkelte pasient. 

1. juli 2014 

42 402–405 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Enkeltsendere 

kan kombinere tilstøtende kanaler for 

å øke båndbredden til opptil 300 kHz. 

Det kan benyttes andre teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon, herunder båndbredder over  

300 kHz, forutsatt at de gir minst 

samme ytelse som teknikkene beskre-

vet i de harmoniserte standardene 

vedtatt i henhold til direktiv 

2014/53/EU for å sikre kompatibilitet 

med andre brukere, særlig med meteo-

rologiske radiosonder. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

43 405–406 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Enkeltsendere 

kan kombinere tilstøtende kanaler for 

å øke båndbredden til opptil 100 kHz. 

Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som er særlig utformet for 

digital kommunikasjon (ikke tale) 

mellom aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7], som bæres på/i kroppen eller i 

nærheten av kroppen, og som brukes til 

å overføre ikke-tidskritiske fysiologiske 

opplysninger om den enkelte pasient. 

1. juli 2014 

44a 433,05–434,04 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

1 mW ERP og –13 dBm/ 

10 kHz effekttetthet for bånd-

breddemodulasjon over 

250 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 

44b 433,05–434,04 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Gjelder ikke andre analoge 

lydanvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

45a 434,04–434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

1 mW ERP og –13 dBm/ 

10 kHz effekttetthet for 

båndbreddemodulasjon over 

250 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 

45b 434,04–434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Gjelder ikke andre analoge 

lydanvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

45c 434,04–434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 100 % ved 

kanalavstand på opptil 25 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

83 446,0–446,2 MHz PMR 446[21] 500 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gir minst samme ytelse 

som teknikkene beskrevet i de 

harmoniserte standardene vedtatt i 

henhold til direktiv 2014/53/EU. 

 1. januar 2018 

46a 863–865 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gir minst samme ytelse 

som teknikkene beskrevet i de 

harmoniserte standardene vedtatt i 

henhold til direktiv 2014/53/EU. 

Alternativt kan det benyttes en 

sendetidsbegrensning[vi] på 0,1 %. 

 1. januar 2018 

46b 863–865 MHz Utstyr til nær 

kontinuerlig eller 

kontinuerlig 

overføring[8] 

10 mW ERP  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for utstyr for trådløs strømming av lyd 

og multimedia. 

1. juli 2014 

84 863–868 MHz Bredbåndsutstyr for data-

overføring[16] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Båndbredde: ≤ 1 MHz. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i 

datanett[26]. 

1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

    Sendetid[vi]: ≤ 10 % for nettverks-

tilgangspunkter[26] 

Sendetid[vi]: ≤ 2,8 % i andre tilfeller 

  

47 865–868 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 1 %. 

Gjelder ikke andre analoge 

lydanvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

47a 865–868 MHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

2 W ERP 

Sendinger fra spørresendere 

(interrogatorer) på 2 W ERP er 

tillatt bare i de fire kanalene 

sentrert på 865,7 MHz, 866,3 

MHz, 866,9 MHz og 867,5 

MHz, hver med en største 

båndbredde på 200 kHz. 

RFID-spørresendere som brin-

ges i omsetning før datoen da 

vedtak 2006/804/EF oppheves, 

skal omfattes av de eldre 

bestemmelsene, dvs. at de har 

en løpende tillatelse til bruk i 

samsvar med bestemmelsene 

fastsatt i vedtak 2006/804/EF 

før datoen for oppheving. 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

47b 865–868 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

500 mW ERP 

Sending tillatt bare i frekvens-

båndene 865,6–865,8 MHz, 

866,2–866,4 MHz, 866,8–

867,0 MHz og 867,4–867, 

6 MHz. 

Adaptiv effektstyring (APC) 

kreves. Alternativt kan det 

brukes andre interferensredu-

serende teknikker med minst 

tilsvarende nivå av spektrum-

kompatibilitet. 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Båndbredde: ≤ 200 kHz 

Sendetid[vi]: ≤ 10 % for nettverks-

tilgangspunkter[26] 

Sendetid[vi]: ≤ 2,5 % i andre tilfeller 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for datanett[26]. 

1. januar 2018 

48 868–868,6 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 1 %. 

Gjelder ikke analoge videoanvendelser. 1. juli 2014 

49 868,6–868,7 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Hele frekvens-

båndet kan også brukes som en enkelt 

kanal for høyhastighetsoverføring av 

data. 

Sendetidsbegrensning[vi]: 1,0 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

50 868,7–869,2 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 0,1 %. 

Gjelder ikke analoge videoanvendelser. 1. juli 2014 

51 869,2–869,25 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for trygghetsalarmer[6]. 

1. juli 2014 

52 869,25–869,3 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 

53 869,3–869,4 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 1,0 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 

54 869,4–869,65 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

500 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 10 %. 

Gjelder ikke analoge videoanvendelser. 1. juli 2014 

55 869,65–869,7 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

25 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

56a 869,7–870 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

5 mW ERP Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 

56b 869,7–870 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 1 %. 

Gjelder ikke andre analoge lyd-

anvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

57a 2 400–2 483,5 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ekvivalent isotrop 

utstrålt effekt (EIRP) 

  1. juli 2014 

57b 2 400–2 483,5 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

57c 2 400–2 483,5 MHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring[16] 

100 mW EIRP og 100 mW/ 

100 kHz EIRP-tetthet når det 

brukes modulasjon med fre-

kvenshopping, og 10 mW/ 

MHz EIRP-tetthet når det 

brukes andre typer modu-

lasjon. 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. juli 2014 

58 2 446–2 454 MHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

500 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

59 2 483,5–2 500 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

10 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Kanalavstand: 1 

MHz. Hele frekvensbåndet kan også 

brukes dynamisk som en enkelt kanal 

for høyhastighetsoverføring av data. I 

tillegg gjelder en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7]. 

Perifere hovedenheter er bare til 

innendørs bruk. 

1. juli 2014 

59a 2 483,5–2 500 MHz Innsamling av 

medisinske data[20] 

1 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Modulasjons-

båndbredde: ≤ 3 MHz. I tillegg gjelder 

en sendetidsbegrensning[vi] på ≤ 10 

%. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske kroppsbårne systemer 

(MBANS – Medical Body Area 

Network System)[23] til innendørs bruk i 

helseinstitusjoner. 

1. januar 2018 

59b 2 483,5–2 500 MHz Innsamling av 

medisinske data[20] 

10 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Modulasjons-

båndbredde: ≤ 3 MHz. I tillegg 

gjelder en sendetidsbegrensning[vi] på 

≤ 2 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske kroppsbårne systemer 

(MBANS – Medical Body Area 

Network System)[23] til innendørs bruk i 

pasientens hjem. 

1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

60 4 500–7 000 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

24 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

61 5 725–5 875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

62 5 795–5 815 MHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

2 W EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for innkreving av 

bompenger. 

1. januar 2018 

63 6 000–8 500 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 7 dBm/50 MHz EIRP 

og –33 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt 

radioastronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

64 8 500–10 600 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

30 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

65 17,1–17,3 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

26 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebaserte systemer. 

1. juli 2014 

66 24,05–24,075 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

67 24,05–26,5 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 26 dBm/50 MHz EIRP 

og –14 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt 

radioastronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

68 24,05–27 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

43 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

69a 24,075–24,15 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

100 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Grensene for 

oppholdstid og frekvensmodula-

sjonsområdet er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer. 

1. juli 2014 

69b 24,075–24,15 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

0,1 mW EIRP   1. juli 2014 

70a 24,15–24,25 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

70b 24,15–24,25 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

71 24,25–24,495 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

–11 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensninger[vi] og frekvensmodu-

lasjonsområder er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer som 

brukes i det harmoniserte frekvens-

området 24 GHz. 

1. juli 2014 

72 24,25–24,5 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

20 dBm EIRP (foroverrettet 

radar) 16 dBm EIRP 

(bakoverrettet radar) 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensninger[vi] og frekvensmodula-

sjonsområde er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer som 

brukes i det harmoniserte frekvens-

området 24 GHz. 

1. juli 2014 

73 24,495–24,5 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

–8 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensninger[vi] og frekvensmodu-

lasjonsområde er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer som 

brukes i det harmoniserte frekvens-

området 24 GHz. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

74a 57–64 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP, maksimal 

sendeeffekt på 10 dBm og 

maksimal spektral EIRP-

effekttetthet på 13 dBm/MHz 

  1. juli 2014 

74b 57–64 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

43 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

74c 57–64 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 35 dBm/50 MHz EIRP 

og –2 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

1. juli 2014 

75 57–66 GHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring[16] 

40 dBm EIRP og 

13 dBm/MHz EIRP-tetthet 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Gjelder ikke faste anlegg utendørs. 1. juli 2014 

76 61–61,5 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

77 63–64 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

40 dBm EIRP  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for kommunikasjon fra 

kjøretøy til kjøretøy, fra kjøretøy til 

infrastruktur og fra infrastruktur til 

kjøretøy. 

1. juli 2014 

78a 75–85 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 34 dBm/50 MHz EIRP 

og –3 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt radio-

astronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 

78b 75–85 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

43 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

79a 76–77 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

Høyst 55 dBm EIRP og 

50 dBm gjennomsnittlig EIRP 

og 23,5 dBm gjennomsnittlig 

EIRP for pulsradar 

 Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebaserte kjøretøy- og infrastruk-

tursystemer. 

1. juli 2014 

79b 76–77 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

Høyst 30 dBm EIRP og 

3 dBm/MHz gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

Sendetidsbegrensning[vi]: ≤ 56 %/s Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som oppdager hindringer 

for rotorluftfartøyer[24]. 

1. januar 2018 

80a 122–122,25 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 dBm EIRP/250 MHz, og 

–48 dBm/MHz ved 30° eleva-

sjon 

  1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

80b 122,25–123 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. januar 2018 

81 244–246 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

 

[i] Medlemsstatene skal tillate at tilstøtende frekvensbånd i denne tabellen brukes som et enkelt frekvensbånd, forutsatt at de særlige vilkårene for hvert av disse tilstøtende frekvensbåndene er oppfylt. 

[ii] Som definert i artikkel 2 nr. 3. 

[iii] Medlemsstatene skal tillate bruk av spektrum opptil den sendeeffekten, feltstyrken eller effekttettheten som angis i denne tabellen. I samsvar med artikkel 3 nr. 3 kan de innføre mindre strenge vilkår, dvs. tillate bruk 

av spektrum med høyere sendeeffekt, feltstyrke eller effekttetthet, forutsatt at dette ikke reduserer eller hindrer en hensiktsmessig sameksistens mellom kortdistanseutstyr i frekvensbånd som harmoniseres ved denne 

beslutning. 

[iv] Medlemsstatene kan bare innføre disse «tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)», og skal ikke legge til andre parametrer eller krav til spektrumtilgang og interferensreduksjon. 

Mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, innebærer at medlemsstatene kan utelate «tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)» i en gitt celle eller tillate høyere 

verdier, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

[v] Medlemsstatene kan bare innføre disse «andre bruksrestriksjoner», og skal ikke legge til flere. Ettersom det kan innføres mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, kan medlemsstatene utelate én eller flere 

av disse restriksjonene, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

[vi] Med «sendetid» menes forholdet Σ(Ton)/(Tobs), uttrykt i prosent, der «Ton» er tiden en enkelt sender er på, og «Tobs» er observasjonsperioden. Ton måles i et observasjonsfrekvensbånd («Fobs»). Med mindre annet 

er angitt i dette tekniske vedlegget, er Tobs et sammenhengende tidsrom på én time og Fobs det gjeldende frekvensbåndet i dette tekniske vedlegget. Mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, innebærer at 

medlemsstatene kan tillate en høyere verdi for «sendetid». 

[1] Kategorien aktivt implanterbart medisinsk utstyr omfatter radiodelen av aktivt implanterbart medisinsk utstyr som er bestemt til helt eller delvis å bli implantert i menneskekroppen eller et dyr ved et kirurgisk eller 

medisinsk inngrep, og eventuelt tilleggsutstyr til nevnte utstyr. 

[3] Kategorien uspesifisert kortdistanseutstyr omfatter alle typer radioutstyr, uansett anvendelse eller formål, som oppfyller de tekniske vilkårene som er angitt for et gitt frekvensbånd. Typiske bruksområder er telemetri, 

fjernstyring, alarmer, vanlig dataoverføring og andre lignende anvendelser. 

[4] Kategorien hørselshjelpemidler omfatter radiokommunikasjonssystemer som bedrer hørselshemmedes høreevne. Typiske systeminstallasjoner omfatter én eller flere radiosendere og én eller flere radiomottakere. 

[5] Kategorien måleutstyr omfatter radioutstyr som inngår i toveis radiokommunikasjonssystemer som tillater fjernovervåking, måling og overføring av data i intelligente nett-infrastrukturer, som for eksempel 

elektrisitets-, gass- og vannforsyning. 

[6] «Trygghetsalarmer» er radiokommunikasjonssystemer som sikrer personer i nød pålitelig kommunikasjon innenfor et begrenset område, slik at de kan tilkalle hjelp. Trygghetsalarmer brukes typisk av eldre og 

funksjonshemmede. 

[7] «Aktivt implanterbart medisinsk utstyr», som definert i rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT L 189 av 20.7.1990, 

s. 17). 

[8] Kategorien utstyr til nær kontinuerlig eller kontinuerlig overføring omfatter radioutstyr som er avhengig av lav tidsforsinkelse. Typiske bruksområder er personlige lyd- og multimediesystemer for trådløs strømming 

som brukes til kombinert lyd-/videooverføring og lyd-/videosynkroniseringssignaler, mobiltelefoner, underholdningssystemer i kjøretøyer eller hjemme, trådløse mikrofoner, trådløse høyttalere, trådløse 

hodetelefoner, bærbart radioutstyr, hørselshjelpemidler, trådløse «øresnegler» og trådløse mikrofoner til bruk i forbindelse med konserter eller andre sceneproduksjoner, og analoge FM-sendere med lav effekt (bånd 

nr. 36). 

[9] Kategorien radioutstyr for måling av posisjon, hastighet og andre egenskaper omfatter utstyr som brukes til å bestemme en gjenstands posisjon, hastighet og/eller andre egenskaper, eller til å innhente opplysninger om 

disse parametrene. Utstyret utfører vanligvis målinger for å innhente opplysninger om slike egenskaper. Alle typer radiokommunikasjon som bygger på punkt-til-punkt eller punkt-til-flerpunkt, faller utenfor denne 

definisjonen. 

[10] «Radar for tanknivåmåling» er en viss type utstyr for måling av posisjon, hastighet og andre egenskaper som brukes til måling av tanknivå, og som monteres i tanker av metall eller armert betong eller i lignende 

konstruksjoner av materialer som gir tilsvarende demping. Tanken tjener som beholder. 
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[11] «Utstyr for styring av modeller» er en viss type radioutstyr for fjernstyring og telemetri som brukes til å fjernstyre modeller (hovedsakelig miniatyrmodeller av kjøretøyer) i luften, på land eller på eller under vann. 

[12] Kategorien radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID) omfatter radiokommunikasjonssystemer som bruker brikker/spørresendere med radioutstyr (brikker) festet til dyr, mennesker eller gjenstander, og sender-

/mottakerenheter (spørresendere) som aktiverer brikkene og mottar data som disse sender tilbake. Typiske bruksområder er sporing og identifikasjon av gjenstander, f.eks. ved elektronisk vareovervåking og 

innhenting og overføring av data om gjenstandene som brikkene er festet til, enten brikkene drives uten batteri eller er helt eller delvis batteridrevne. Data fra brikkene valideres av spørresenderen og sendes videre til 

vertssystemet. 

[13] Kategorien transport- og trafikktelematikkutstyr omfatter radioutstyr som brukes på områdene transport (vei, jernbane, sjø og luft, avhengig av relevante tekniske begrensninger), trafikkstyring, navigasjon og 

mobilitetsstyring, og i intelligente transportsystemer (ITS). Typiske bruksområder er grensesnitt mellom ulike transportsystemer, kommunikasjon mellom kjøretøyer (f.eks. bil til bil), mellom kjøretøyer og faste steder 

(f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikasjon til og fra brukere. 

[14] Kategorien induktivt utstyr omfatter radioutstyr som bruker magnetfelter med induksjonssløyfesystemer for nærfeltskommunikasjon. Typiske bruksområder er startsperrer for biler, utstyr for identifikasjon av dyr, 

personer eller varer, alarmsystemer, kabelpåvisning, avfallshåndtering, trådløs lydoverføring, adgangskontroll, avstandssensorer, tyverisikring (herunder radiofrekvens-induktivsystemer), dataoverføring til håndholdte 

innretninger, trådløse styringssystemer og automatisk innkreving av bompenger. 

[15] Kategorien utstyr med kort sendetid / høy grad av pålitelighet omfatter radioutstyr som har lav samlet spektrumutnyttelse og spektrumtilgangsregler for kort sendetid som sikrer svært pålitelig spektrumtilgang og 

sending i delte frekvensbånd. Typiske bruksområder er alarmsystemer som bruker radiokommunikasjon for å varsle om en alarmsituasjon et annet sted, og trygghetsalarmer som sikrer personer i nød pålitelig 

kommunikasjon. 

[16] Kategorien bredbåndsutstyr for dataoverføring omfatter radioutstyr som bruker bredbåndmodulasjonsteknikker for å få tilgang til spektrum. Typiske bruksområder er trådløse tilgangssystemer, f.eks. radiobaserte 

lokalnett (WAS/RLAN) eller bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i datanett. 

[17] I frekvensbånd 20 er feltstyrken høyere og bruksrestriksjonene flere ved induktive anvendelser. 

[18] I frekvensbånd 22, 24, 25, 27a og 28 er feltstyrken høyere og bruksrestriksjonene flere ved induktive anvendelser. 

[19] Effektbegrensningen gjelder inne i en lukket tank og tilsvarer en spektraltetthet på –41,3 dBm/MHz EIRP utenfor en 500-liters prøvetank. 

[20] Kategorien innsamling av medisinske data omfatter overføring av data (ikke tale) til og fra ikke-implanterbart medisinsk utstyr for å overvåke, diagnostisere og behandle pasienter i helseinstitusjoner eller pasientenes 

hjem. 

[21] PMR 446-utstyr er håndholdt (ingen basestasjoner eller forsterkere) og bruker integrerte antenner bare for å gjøre delingen mest mulig effektiv og redusere interferensen til et minimum. PMR 446-utstyr brukes i 

likenett («peer-to-peer») over korte avstander og skal brukes verken som en del av et infrastrukturnett eller som forsterker. 

[22] Et alarmsystem er en innretning som har som hovedfunksjon å bruke støtten for radiokommunikasjon til å varsle et system eller en person et annet sted når et problem eller en bestemt situasjon oppstår. Radioalarmer 

omfatter trygghetsalarmer og sikkerhets- og sikringsalarmer. 

[23] Medisinske kroppsbårne systemer brukes til innsamling av medisinske data og er beregnet til bruk i helseinstitusjoner og pasientenes hjem. De er radiosystemer med lav effekt som brukes til overføring av data (ikke 

tale) til og fra medisinsk utstyr for å overvåke, diagnostisere og behandle pasienter som foreskrevet av godkjent helsepersonell, og er beregnet utelukkende til medisinsk bruk. 

[24] For å verne radioastronomitjenester eller andre tjenester av nasjonal betydning kan medlemsstatene benytte eksklusjonssoner eller andre tilsvarende tiltak for å hindre bruk av systemer som oppdager hindringer for 

rotorluftfartøyer. Rotorluftfartøyer er definert som EASA CS-27 og CS-29 (hhv. JAR-27 og JAR-29 for tidligere sertifiseringer). 

[25] Utstyr skal bruke hele frekvensområdet på grunnlag av avstemmingsområdet. 

[26] Et nettverkstilgangspunkt er et fast jordbasert punkt som fungerer som kopling mellom nettet av utstyr for kortdistansekommunikasjon og tjenesteplattformer som ligger utenfor dette datanettet. Begrepet datanett viser 

til flere kortdistanseenheter, herunder nettverkstilgangspunktet, som nettkomponenter og til de trådløse forbindelsene mellom dem.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1503 

av 25. august 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 om felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige 

for å kunne kople sammen elektroniske registre over sjåførkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen 

veitransport(1), særlig artikkel 31 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 165/2014 pålegger medlemsstatene å kople sammen sine nasjonale elektroniske registre over 

sjåførkort gjennom meldingssystemet TACHOnet. 

2) Felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople sammen elektroniske registre over 

sjåførkort gjennom meldingssystemet TACHOnet, er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/68(2). 

3) Koplingen til meldingssystemet TACHOnet kan foretas enten direkte gjennom en transeuropeisk telematikktjeneste 

mellom myndigheter («Testa») eller indirekte gjennom en medlemsstat som allerede er koplet til Testa. Indirekte 

tilkoplinger har tradisjonelt vært avtalt bilateralt gjennom avtaler underskrevet av representanter for berørte enheter på 

nasjonalt plan uten Kommisjonens innblanding. For å hindre mulig misbruk av koplingen og for å sikre riktig at 

systemet brukes riktig, bør imidlertid Kommisjonen, som forvalter av meldingssystemet TACHOnet, motta behørige og 

rettidige opplysninger om en nasjonal myndighets interesse i å kople seg til meldingssystemet TACHOnet. 

4) I tillegg til medlemsstatene er meldingssystemet TACHOnet i praksis også åpent for tredjestater. Kommisjonen bør 

derfor sikre at tredjestater oppfyller de samme forpliktelsene som medlemsstatene med hensyn til meldingssystemet 

TACHOnet. 

5) Noen mindre endringer av gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 bør foretas for å behandle følgende aspekter på en 

mer nøyaktig og tydelig måte: framgangsmåten for tilkopling til meldingssystemet TACHOnet, de innledende testene 

som skal utføres og følgene av feil, innholdet i noen XML-meldinger, bestemmelse av opptrappingsprosedyren som 

medlemsstatene skal følge i tilfelle av systemfeil samt det tidsrommet personopplysninger kan lagres i loggen i 

sentralenheten. 

6) Den nye versjonen av meldingssystemet TACHOnet vil få anvendelse fra 2. mars 2018. For at visse forberedende tiltak 

skal kunne treffes, bør imidlertid bestemmelsene om tredjestaters tilkopling, innledende tester og indirekte tilgang få 

anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av denne forordning. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for veitransport — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye bokstaver k), l) og m) lyde: 

«k) «transeuropeisk telematikktjeneste for forvaltninger («Testa»)» en plattform for sammenkopling av telekom-

munikasjon for sikker informasjonsutveksling mellom offentlige forvaltninger i Unionen,  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 26.8.2017, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 av 21. januar 2016 om felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er 

nødvendige for å kunne kople sammen elektroniske registre over sjåførkort (EUT L 15 av 22.1.2016, s. 51). 

2018/EØS/57/71 
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l) «direkte tilgang til meldingssystemet TACHOnet» et nasjonalt elektronisk registers tilkopling til meldingssystemet 

TACHOnet via en Testa-forbindelse som forvaltes av den medlemsstaten som drifter registeret, 

m) «indirekte tilgang til meldingssystemet TACHOnet» et nasjonalt elektronisk registers tilkopling til meldingssystemet 

TACHOnet via en Testa-forbindelse som forvaltes av en medlemsstat som ikke drifter registeret.» 

2) Nye artikler 3a og 3b skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Tilkopling av tredjestater 

Med forbehold for godkjenning fra Kommisjonen kan tredjestatene kople sine elektroniske registre til meldingssystemet 

TACHOnet dersom de oppfyller kravene i denne forordning. 

Artikkel 3b 

Innledende tester 

Tilkopling av et nasjonalt elektronisk register til meldingssystemet TACHOnet, enten gjennom direkte eller indirekte 

tilgang, skal opprettes etter vellykket gjennomføring av tilkopling, integrasjon og ytelsestester i samsvar med instruksene 

fra og under tilsyn av Kommisjonen. 

Ved svikt i de innledende testene kan Kommisjonen midlertidig stille testperioden i bero. Testene skal gjenopptas så snart 

den ansvarlige nasjonale myndigheten har underrettet Kommisjonen om at den har vedtatt de tekniske forbedringene på 

nasjonalt plan som er nødvendige for at de innledende testene skal kunne gjennomføres på en vellykket måte. 

De innledende testene skal vare i høyst seks måneder.» 

3) Ny artikkel 5a skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Indirekte tilgang til TACHOnet 

1. En nasjonal myndighet som anmoder om indirekte tilgang til TACHOnet, skal framlegge følgende dokumenter for 

Kommisjonen: 

a) Et brev underskrevet av en representant for den nasjonale myndigheten som anmoder Kommisjonen om å starte 

testfasen for å gi indirekte tilgang til TACHOnet. 

b) En søknad om indirekte tilgang til TACHOnet i det formatet som er angitt i vedlegg IX. 

c) Den bilaterale avtalen mellom den nasjonale myndigheten som anmoder om indirekte tilgang og den nasjonale 

myndigheten som gir tilgang gjennom sin Testa-forbindelse, underskrevet av representanter for begge de nasjonale 

myndighetene. 

2. Senest to måneder etter framlegging av dokumentene nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen anmode den berørte nasjonale 

myndigheten om å framlegge de tekniske opplysningene som er nødvendige for å starte de innledende testene nevnt i 

artikkel 3b. 

3. Indirekte tilgang til TACHOnet skal ikke gis før kravene i nr. 1 og 2 er oppfylt.» 

4) Vedlegg I, II, III, VI, VII og XIII endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5) Nytt vedlegg IX tilføyes som fastsatt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 4 får anvendelse fra 2. mars 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I, II, III, VI, VII og VIII til gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1 skal annet ledd lyde: 

Alle TACHOnet-meldinger skal rutes gjennom sentralenheten.» 

b) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2. Sentralenheten skal ikke lagre data i mer enn seks måneder, unntatt data til loggføring og statistikk samt 

rutingdata som fastsatt i vedlegg VII.» 

c) Nr. 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.1. Kontaktforvaltningsfunksjonen skal gi hver medlemsstat mulighet til å forvalte kontaktopplysningene innenfor 

kategoriene politikk, økonomi, drift og teknikk i den medlemsstaten, og vedkommende myndighet i hver 

medlemsstat har ansvaret for å ajourføre opplysninger om egne kontakter. Det skal være mulig å se, men ikke 

redigere, andre medlemsstaters kontaktopplysninger.» 

d) Nr. 2.6.2 oppheves. 

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. «Modify Card Status (MCS)» (endring av kortstatus): gjør det mulig for den anmodende medlemsstaten å 

underrette mottakermedlemsstaten, gjennom en MCS-anmodning, om at status for et kort som sistnevnte har 

utstedt, er endret. Mottakermedlemsstaten skal svare på MCS-anmodningen ved å sende et MCS-svar så snart 

registeret er blitt oppdatert eller meldingen er blitt avvist, og gi resultatet av oppdateringen og nåværende 

kortstatus (som angitt i fartsskriverkortregisteret). Svaret skal sendes senest ti kalenderdager etter at 

meldingsanmodningen er sendt. I alle tilfeller skal en MCS-anmodning eller -svar bekreftes med en MCS-

bekreftelse.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Kortstatusene som er oppført i tillegget til dette vedlegg, skal ikke benyttes til å avgjøre om et sjåførkort er gyldig 

for kjøring. Når en medlemsstat sender en anmodning til den kortutstedende medlemsstatens register via CCS- 

eller CIC-funksjonen, skal svaret inneholde feltet «valid for driving» (gyldig for kjøring). Den nasjonale 

administrative framgangsmåten skal være slik at CCS- eller CIC-svarene alltid inneholder riktig verdi i feltet 

«valid for driving». 

3) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Nasjonale systemer skal kunne sende, motta og behandle alle meldinger som tilsvarer funksjonene i vedlegg II.» 

b) Tillegget skal erstattes med følgende: 

«Tillegg 

Minstekrav til innholdet i XML-meldinger 

Felles overskrift Obligatorisk 

Versjon XML-spesifikasjonenes offisielle versjon angis i navneområdet 

som er definert i meldingens XSD, og i attributtet version i 

overskriftselementet i alle XML-meldinger. Versjonsnummeret 

(«n.m») defineres som en fast verdi i hver versjon av XML-

skjemadefinisjonsfilen (xsd). 

Ja 
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Felles overskrift Obligatorisk 

«Test Identifier» (prøve-

identifikator) 

Valgfri ID til prøving. Initiativtakeren skal fylle ut identifikator 

og alle som deltar i arbeidsflyten, skal videresende/svare med 

samme identifikator. I produksjon skal det ikke tas i betraktning, 

og skal ikke brukes dersom den forekommer. 

Nei 

«Technical Identifier» 

(teknisk identifikator) 

En UUID som identifiserer hver enkelt melding som unik. 

Senderen skal generere en UUID og fylle ut dette attributtet. 

Denne opplysningen skal ikke brukes i forretningsøyemed. 

Ja 

«Workflow Identifier» 

(arbeidsflytidentifikator) 

Attributtet «workflowId» er en UUID og skal genereres av den 

anmodende medlemsstaten. Denne ID-en skal deretter brukes i 

alle meldinger for å korrelere arbeidsflyten. 

Ja 

«Sent At» (tidspunkt for 

sending) 
Dato og klokkeslett (i UTC-format) da meldingen ble sendt. 

Ja 

«Timeout» (tidsavbrudd) Dette er et valgfritt attributt for dato og klokkeslett (i UTC-

format). Denne verdien skal bare fastsettes av sentralenheten for 

videresendte anmodninger, og beregnes på grunnlag av 

dato/klokkeslett da den første anmodningen ble mottatt av 

sentralenheten. Dette skal informere mottakermedlemsstaten om 

det tidspunktet anmodningen blir gjenstand for tidsavbrudd. 

Denne verdien kreves ikke i de første anmodningene til 

sentralenheten eller i svarmeldinger. 

Nei 

Fra ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som sender 

meldingen, eller «EU». 

Ja 

Til ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som meldingen 

sendes til, eller «EU». 

Ja 

 

«Check Issued Cards Request» (CIC-anmodning) Obligatorisk 

«Family Name» 

(etternavn) 
Førers etternavn. 

Ja 

«First Name» (fornavn) Førers fornavn. Nei 

«Date of Birth» 

(fødselsdato) 
Førers fødselsdato. 

Ja 

«Place of Birth» 

(fødested) 
Førers fødested. 

Nei 

«Driving Licence 

Number» 

(førerkortnummer) 

Nummeret på førerens førerkort. 

Nei 

«Driving Licence Issuing 

Country» 

(førerkortutstedende stat) 

Staten som har utstedt førerens førerkort. 

Nei 
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«Check Issued Cards Response» (CIC-svar) Obligatorisk 

«Status Code» 

(statuskode) 
Svarets statuskode. Ja 

«Status Message» 

(statusmelding) 
En forklarende statusbeskrivelse. Nei 

«Search Mechanism» 

(søkefunksjon) 
Ble kortet funnet med et NYSIIS-søk eller et tilpasset søk? Ja 

«Found Driver Details» (opplysninger om funnet fører) 
Ja, dersom føreren er 

funnet. 

«Family Name» 

(etternavn) 

Etternavn til alle funne førere. 
Ja 

«First Name» (fornavn) Fornavn til alle funne førere. Nei 

«Date of Birth» 

(fødselsdato) 

Fødselsdato for alle funne førere. 
Ja 

«Place of Birth» 

(fødested) 

Fødested for alle funne førere. 
Nei 

«Card Details» (kortopplysninger) Ja, dersom føreren er 

funnet. 

«Card Number» 

(kortnummer) 

Nummer på det funne kortet. 
Ja 

«Card Status» (kortstatus) Status for det funne kortet. Ja 

«Valid for Driving» 

(gyldig for kjøring) 

Det funne kortet er / er ikke gyldig for kjøring. 
Ja 

«Card Issuing Authority» 

(kortutstedende 

myndighet) 

Navnet på myndigheten som har utstedt det funne kortet. 

Ja 

«Card Start of Validity 

Date» (kortets første 

gyldighetsdato) 

Første gyldighetsdato for det funne kortet. 

Ja 

«Card Expiry Date» 

(kortets utløpsdato) 

Utløpsdatoen for det funne kortet. 
Ja 

«Card Status Modified 

Date» (endringsdato for 

kortstatus) 

Datoen da det funne kortet sist ble endret. 

Ja 

«Temporary Card» 

(midlertidig kort) 

Det funne kortet er et midlertidig kort. 
Nei 

«Driving Licence Details» (førerkortopplysninger) Ja, dersom et sjåførkort 

er funnet. 

«Driving Licence 

Number» (førerkort-

nummer) 

Nummeret på den funne førerens førerkort. 

Ja 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/727 

 

«Check Issued Cards Request» (CIC-anmodning) Obligatorisk 

«Driving Licence Issuing 

Country» (førerkortut-

stedende stat) 

Staten som har utstedt den funne førerens førerkort. Ja 

«Driving Licence Status» 

(førerkortstatus) 

Status for den funne førerens førerkort. Nei 

«Driving Licence Issuing 

Date» (førerkortets 

utstedelsesdato) 

Utstedelsesdato for den funne førerens førerkort. Nei 

«Driving Licence Expiry 

Date» (førerkortets 

utløpsdato) 

Utløpsdato for den funne førerens førerkort. Nei 

«Workshop Card Details» (Verkstedkortopplysninger) Ja, dersom et 

verkstedkort er funnet. 

Verkstedets navn Navnet på verkstedet som det funne verkstedkortet er utstedt til. Ja 

Verkstedets adresse Adressen til verkstedet som det funne verkstedkortet er utstedt 

til. 

Ja 

«Check Card Status Request» (CCS-anmodning) Obligatorisk 

«Card Number» (kort-

nummer) 

Nummeret på kortet det bes om opplysninger om. Ja 

 

«Check Card Status Response» (CCS-svar) Obligatorisk 

«Status Code» (status-

kode) 

Svarets statuskode. Ja 

«Status Message» (status-

melding) 

En forklarende statusbeskrivelse. Nei 

«Requested Card Details» (opplysninger om kort anmodningen gjelder) Ja, dersom kortet 

anmodningen gjelder, er 

funnet. 

«Card number» (kort-

nummer) 

Nummeret på kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Status» (kortstatus) Status for kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Valid for Driving» 

(gyldig for kjøring) 

Kortet anmodningen gjelder er / er ikke gyldig for kjøring. Ja 

«Card Issuing Authority» 

(kortutstedende 

myndighet) 

Navnet på myndigheten som har utstedt kortet anmodningen 

gjelder. 

Ja 

«Card Start of Validity 

Date» (kortets første 

gyldighetsdato) 

Første gyldighetsdato for kortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Expiry Date» 

(kortets utløpsdato) 

Utløpsdato for kortet anmodningen gjelder. Ja 
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«Check Card Status Response» (CCS-svar) Obligatorisk 

«Card Status Modified 

Date» (endringsdato for 

kortstatus) 

Datoen da kortet anmodningen gjelder, sist ble endret. Ja 

«Temporary Card» 

(midlertidig kort) 

Kortet anmodningen gjelder, er et midlertidig kort. Nei 

«Workshop Card Details» (Verkstedkortopplysninger) Ja, dersom et 

verkstedkort er funnet. 

«Workshop Name» 

(verkstedets navn) 

Navnet på verkstedet som kortet er utstedt til. Ja 

«Workshop Address» 

(verkstedets adresse) 

Adressen til verkstedet som kortet er utstedt til. Ja 

«Card Holder Details» (opplysninger om kortinnehaveren)  

«Family Name» 

(etternavn) 

Etternavnet til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«First Name» (fornavn) Fornavnet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Date of Birth» 

(fødselsdato) 

Fødselsdatoen til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«Place of Birth» 

(fødested) 

Fødested for føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Driving Licence Details» (førerkortopplysninger) Ja, dersom et sjåførkort 

er funnet. 

«Driving Licence 

Number» (førerkort-

nummer) 

Førerkortnummeret til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«Driving Licence Issuing 

Country» (førerkortutste-

dende stat) 

Staten som har utstedt førerkortnummeret for føreren som kortet 

er utstedt til. 

Ja 

«Driving Licence Status» 

(førerkortstatus) 

Status for førerkortet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Driving Licence Issuing 

Date» (førerkortets 

utstedelsesdato) 

Utstedelsesdato for førerkortet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Driving Licence Expiry 

Date» (førerkortets 

utløpsdato) 

Utløpsdato for førerkortet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

 

«Modify Card Status Request» (MCS-anmodning) Obligatorisk 

«Card Number» 

(kortnummer) 

Nummeret på kortet der statusen er endret. Ja 

«New Card Status» (ny 

kortstatus) 

Kortets status etter endring. Ja 

«Card Status Modified 

Date» (endringsdato for 

kortstatus) 

Dato og klokkeslett da kortets status ble endret. Ja 
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«Modify Card Status Request» (MCS-anmodning) Obligatorisk 

«Declared By» (erklæring avgitt av)  

«Authority» (myndighet) Navnet på myndigheten som har endret kortets status. Ja 

«Authority address» 

(myndighetens adresse) 

Adressen til myndigheten som har endret kortets status. Ja 

«Family Name» 

(etternavn) 

Etternavnet til personen som har endret kortets status. Nei 

«First Name» (fornavn) Fornavnet til personen som har endret kortets status. Nei 

«Phone» (telefon) Telefonnummeret til personen som har endret kortets status. Nei 

«Email» (E-post) E-postadressen til personen som har endret kortets status. Nei 

 

«Modify Card Status Acknowledgement» (MCS-bekreftelse) Obligatorisk 

«Status Code» 

(statuskode) 

Bekreftelsens statuskode. Ja 

«Status Message» 

(statusmelding) 

En forklarende statusbeskrivelse. Nei 

«Acknowledgement type» 

(type bekreftelse) 

Type bekreftelse: på anmodning eller svar. Ja 

 

«Modify Card Status Response» (MCS-svar) Obligatorisk 

«Status Code» 

(statuskode) 

Svarets statuskode. Ja 

«Status Message» 

(statusmelding) 

En forklarende statusbeskrivelse. Nei 

«Card Number» 

(kortnummer) 

Nummeret på sjåførkortet anmodningen gjelder. Ja 

«Card Status» (kortstatus) Status for kortet anmodningen gjelder slik den foreligger i 

fartsskriverkortregisteret. 

Ja 

 

«Issued Card Driving Licence Request» (ICDL-anmodning) Obligatorisk 

«Card Number» 

(kortnummer) 

Nummeret på det utstedte kortet. Ja 

«Driving Licence 

Number» 

(førerkortnummer) 

Nummeret på det utenlandske førerkortet som ble brukt til å søke 

om sjåførkort. 

Ja 

«Family Name» 

(etternavn) 

Etternavnet til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«First Name» (fornavn) Fornavnet til føreren som kortet er utstedt til. Nei 

«Date of Birth» (fødsels-

dato) 

Fødselsdatoen til føreren som kortet er utstedt til. Ja 

«Place of Birth» 

(fødested) 

Fødested for føreren som kortet er utstedt til. Nei 
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«Issued Card Driving Licence Request» (ICDL-anmodning) Obligatorisk 

«Status Code» 

(statuskode) 

Svarets statuskode. Ja 

«Status Message» 

(statusmelding) 

En forklarende statusbeskrivelse. Nei 

4) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.4 til 1.8 skal lyde: 

«1.4. De skal besvare minst 98 % av anmodningene som overføres til dem i løpet av en kalendermåned og kunne 

behandle seks meldinger i sekundet. 

1.5. Når de sender CIC-, CCS- og ICDL-svar og MCS-bekreftelser i samsvar med vedlegg VIII, skal de besvare 

anmodninger innen ti sekunder. 

Den samlede tiden før tidsavbrudd for en anmodning (den tiden den som sender anmodningen, kan vente på et 

svar) skal ikke overstige 20 sekunder. 

1.6. MCS-svar skal sendes innen ti kalenderdager etter at MCS-anmodningen er sendt. 

1.7. Nasjonale systemer skal ikke sende mer enn to anmodninger i sekundet til TACHOnet. 

1.8. Alle nasjonale systemer skal kunne håndtere eventuelle tekniske problemer med sentralenheten eller nasjonale 

systemer i andre medlemsstater. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a) Tap av forbindelse til sentralenheten. 

b) Uteblitt svar på en anmodning. 

c) Mottak av svar etter tidsavbrudd for meldingen. 

d) Mottak av uønskede meldinger. 

e) Mottak av ugyldige meldinger.» 

b) Nr. 1.9 oppheves. 

c) I nr. 2.2 tilføyes følgende punktum: 

«Opptrappingsprosedyren skal på anmodning beskrives for Kommisjonen.» 

5) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) Følgende ledd innsettes etter overskriften til vedlegget: 

«Dette vedlegg inneholder opplysninger om data til loggføring og statistikk samt rutingdata som er innsamlet i 

sentralenheten, ikke hos medlemsstatene.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Personopplysninger skal lagres i loggen i høyst seks måneder etter at overføringen er fullført. Statistiske og 

anonymiserte rutingdata skal lagres på ubestemt tid.» 

c) I nr. 4 skal innledende tekst lyde: 

«Statistiske data som brukes til rapportering, kan blant annet omfatte» 

6) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Når den som søker om et sjåførkort har et førerkort utstedt i medlemsstaten som mottar søknaden, skal nevnte 

medlemsstat kontrollere om en ICDL-melding allerede er registrert i det nasjonale registeret. Denne kontrollen 

skal foretas ved søking i meldingene, først på førerkortnummeret og deretter på NYSIIS-nøkkelen og 

fødselsdato. Dersom meldingen er funnet, skal medlemsstaten enten gjøre et CIC-enkeltsøk eller et CCS-søk 

rettet til den medlemsstaten som sendte ICDL-meldingen.»  
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b) Nr. 1.6 skal lyde: 

«1.6. Medlemsstatene kan velge ikke å registrere i det nasjonale registeret ICDL-meldinger som er mottatt i samsvar 

med nr. 1.3, 1.4 og 1.5. I så fall skal de gjøre et generelt CIC-søk for hver mottatt søknad.» 

c) Nr. 2.1 bokstav a) skal lyde: 

«a) kontrollere kortets faktiske status ved å sende en CCS-anmodning til den utstedende medlemsstaten. Dersom 

kortnummeret er ukjent, skal det gjøres et CIC-enkeltsøk i stedet.» 

d) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Når sjåførkortets status er kontrollert og kortet kan skiftes ut på gyldig måte, skal vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der søknaden er inngitt, sende en MCS-melding via meldingssystemet TACHOnet til den 

utstedende medlemsstaten.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

Nytt vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

Søknad om indirekte tilgang til TACHOnet 

[Navnet (kortform) på den nasjonale myndigheten som anmoder om indirekte tilgang til TACHOnet] i [navnet på staten som 

anmoder om indirekte tilgang til TACHOnet] har underskrevet en avtale med [navnet (kortform) på den nasjonale myndigheten 

som gir indirekte tilgang til TACHOnet] for å få indirekte tilgang til TACHOnet gjennom [navn på staten som gir indirekte 

tilgang til TACHOnet]. 

Avtalen som [navn på staten som gir indirekte tilgang til TACHOnet] gir indirekte tilgang til TACHOnet til [navnet på staten 

som anmoder om indirekte tilgang til TACHOnet], er vedlagt denne søknaden. 

Følgende opplysninger gis: 

a) Nasjonal myndighet med ansvar for tilgang til TACHOnet i [navn på staten som anmoder om indirekte tilgang til 

TACHOnet]. 

b) Kontaktperson for TACHOnet i [nasjonal myndighet nevnt i bokstav a)] (navn, funksjon, e-postadresse, telefonnummer og 

postadresse). 

c) Navn og funksjon til andre ansvarlige enheter med hensyn til TACHOnet. 

d) Kontaktpersoner i de ansvarlige enhetene nevnt i bokstav c) (navn, funksjon, e-postadresse, telefonnummer). 

Underskrift 

[Representanten for den nasjonale myndigheten som anmoder om indirekte tilgang til TACHOnet]» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1013 

av 30. mars 2017 

om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 561/2006 

[meddelt under nummer K(2017) 1927](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse 

bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF)  

nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85(1), særlig artikkel 25 nr. 2, 

under henvisning til uttalelse fra Komiteen for veitransport nedsatt ved artikkel 42 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 

om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om 

harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Standardskjemaet nevnt i artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 561/2006 bør benyttes når medlemsstatene annethvert år 

skal oversende Kommisjonen de opplysningene den trenger for å utarbeide en rapport om gjennomføringen av nevnte 

forordning og forordning (EU) nr. 165/2014 samt om utviklingen på de områdene som omfattes av rettsaktene. 

2) Standardskjemaet fastsatt ved kommisjonsvedtak 2009/810/EF(3) bør derfor oppheves, og en ny beslutning bør vedtas 

for å ta hensyn til blant annet utviklingen innenfor Unionen, som for eksempel Kroatias tiltredelse, og de nye reglene 

om kjøretider og hvileperioder siden vedtakelsen av nevnte vedtak. 

3) Rapporteringskravene fastsatt ved forordning (EF) nr. 561/2006 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF(4), 

som fastsetter minstekrav for gjennomføring av den, omfatter særlig opplysninger om nasjonale unntak gitt av 

medlemsstatene i henhold til artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 561/2006 og mer nøyaktige opplysninger om kontroll 

av kjøretøyer. 

4) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF(5) suppleres bestemmelsene om kjøretid, pauser og hvileperioder 

fastsatt i forordning (EF) nr. 561/2006. 

5) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2002/15/EF skal medlemsstatene annethvert år utarbeide en rapport om 

gjennomføringen av nevnte direktiv. Denne toårsperioden faller sammen med perioden fastsatt i artikkel 17 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 561/2006. For å lette administrasjonen, og med sikte på en effektiv overvåking av virkningen av 

Unionens regler på dette området, bør derfor standardskjemaet inneholde de nevnte opplysningene — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 16.6.2017, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 

(2) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1. 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/810/EF av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 (EUT l 289 av 5.11, s. 9).  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2006/22 av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF)  

nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om oppheving av rådsdirektiv 

88/599/EØF (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt arbeid 

innanfor vegtransport (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35). 

2018/EØS/57/72 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Standardskjemaet nevnt i artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 561/2006 skal utarbeides i samsvar med malen i vedlegget til 

denne beslutning. 

Artikkel 2 

1. Vedtak 2009/810/EF oppheves. 

2. Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som henvisninger til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

Standardskjema for rapportering om medlemsstatenes gjennomføring av forordning (EF) nr. 561/2006, 

forordning (EU) nr. 165/2014 og direktiv 2002/15/EF i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF)  

nr. 561/2006 og artikkel 13 i direktiv 2002/15/EF 

1. MEDLEMSSTAT 

2. REFERANSEPERIODE 

(Artikkel 17 i forordning (EF) nr. 561/2006) 

Fra (dato): 

Til (dato): 

3. BEREGNING AV DET MINSTE ANTALLET KONTROLLER SOM SKAL GJENNOMFØRES 

(Artikkel 2 i direktiv 2006/22/EF) 

a) Antall arbeidsdager per fører i referanseperioden:  ...........................................................................................................  

b) Samlet antall kjøretøyer som omfattes av forordning (EF) nr. 561/2006:  ........................................................................  

c) Samlet antall arbeidsdager [(a) * (b)]: ..............................................................................................................................  

d) Minste antall kontroller [3 % fra januar 2010]:  ................................................................................................................  

4. KONTROLLER VED VEIEN 

4.1. Antall førere som kontrolleres ved veien fordelt på registreringsland og hovedtransporttype 

Hovedtransporttype 

EU/EØS/SVEITS 

Tredjestater 

Egne borgere Andre borgere 

Persontransport    

Godstransport    

I alt    

4.2. Antall kjøretøyer stoppet for kontroll ved veien, fordelt på type vei og registreringsland 

Type vei A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H HR I IRL 

Motorvei                  

Hovedvei                  

Mindre 

vei 
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Type vei L LT LV M NL P PL RO S SK SLO FL IS N CH Annet I alt 

Motorvei                  

Hovedvei                  

Mindre 

vei 

                 

4.3. Antall kjøretøyer stoppet for kontroll ved veien, fordelt på type fartsskriver 

Type fartsskriver 

EU/EØS/SVEITS 

Tredjestater 

Egne borgere Andre borgere 

Analog    

Digital    

Smart (1)    

I alt    

(1) Obligatorisk fra og med datoen vedlegg IC til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 (EUT L 139 av 26.5.2016, 

s. 1) får anvendelse. 

Dersom nasjonal statistikk gjør det mulig, fylles også tabellen nedenfor ut, og det oppgis nøyaktige tall for kjøretøyer som 

er utstyrt med digital fartsskriver: 

a) Antall kjøretøyer med digital fartsskriver  

b) Andel kjøretøyer med digital fartsskriver i forhold til den samlede vognparken som omfattes av 

forordningene 

 

4.4. Antall arbeidsdager med kontroll ved veien fordelt på hovedtransporttype og registreringsland 

Hovedtransporttype 

EU/EØS/SVEITS 

Tredjestater 

Egne borgere Andre borgere 

Persontransport    

Godstransport    

I alt    
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4.5. Overtredelser — antall og type overtredelser oppdaget ved veien 

(R — overtredelse av forordning (EF) nr. 561/2006, D — overtredelse av direktiv 2006/22/EF) 

Artikkel Type overtredelse 

Persontransport Godstransport 

EU/EØS/SVEITS 

Tredjestater 

EU/EØS/SVEITS 

Tredjestater 

Egne borgere Andre borgere 
Egne 

borgere 

Andre 

borgere 

R 6 Kjøretid: 

— daglig kjøretid 

— ukentlig kjøretid 

— kjøretid i løpet av en 

14-dagersperiode 

      

R 6 Manglende registrering av 

annet arbeid og/eller 

tilgjengelighet 

      

R 7 Pauser i kjøretiden (kjøring 

i mer enn 4,5 timer uten 

pause eller for kort pause) 

      

R 8 Hvileperioder 

— døgnhvil 

— ukehvil 

      

R 10 & 26 Registrering av kjøretid: 

— gjennomført i løpet av 

de siste 28 dagene: 

      

D vedlegg 

I A 

Fartsskriver: 

— funksjonsfeil 

— misbruk eller mani-

pulering av farts-

skriveren 

      

5. KONTROLL PÅ FORETAKETS OMRÅDE 

5.1. Antall førere kontrollert og antall arbeidsdager med kontroll på foretakets område 

Type transport Antall førere kontrollert 
Antall arbeidsdager med 

kontroll 

I. Type 

Persontransport   

Godstransport   
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Type transport Antall førere kontrollert 
Antall arbeidsdager med 

kontroll 

II. Type 

Leietransport   

Egentransport   

5.2. Overtredelser — antall og type overtredelser oppdaget på foretakenes område 

(R — overtredelse av forordning (EF) nr. 561/2006, D — overtredelse av direktiv 2006/22/EF) 

Artikkel Type overtredelse Persontransport Godstransport 

R 6 Kjøretid: 

— daglig kjøretid 

— ukentlig kjøretid 

— kjøretid i løpet av en 14-dagersperiode 

  

R 6 Manglende registrering av annet arbeid og/eller tilgjengelighet   

R 7 Pauser i kjøretiden (kjøring i mer enn 4,5 timer uten pause eller for 

kort pause) 

  

R 8 Hvileperioder 

— døgnhvil 

— ukehvil 

  

R 10 & 26 Registrering av kjøretid: 

— lagring av data i ett år 

  

D vedlegg I A Fartsskriver: 

— funksjonsfeil 

— misbruk eller manipulering av fartsskriveren 

  

5.3. Antall foretak og førere kontrollert på foretakets område inndelt etter størrelsen på foretakets vognpark 

Størrelse på vognpark Antall foretak kontrollert Antall førere kontrollert 
Antall overtredelser 

oppdaget 

1    

2-5    

6-10    

11-20    

21-50    
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Størrelse på vognpark Antall foretak kontrollert Antall førere kontrollert 
Antall overtredelser 

oppdaget 

51-200    

201-500    

Over 500    

6. NASJONAL HÅNDHEVINGSKAPASITET 

a) Antall kontrollører involvert i kontroller ved veien og på foretakenes 

område: 
 ..............................................................  

b) Antall kontrollører opplært til å analysere data fra digitale fartsskrivere både 

ved veien og på foretakenes område: 
 ..............................................................  

c) Antall tilgjengelige utstyrsenheter for kontrollørene med sikte på å laste ned, 

lese og analysere data fra digitale fartsskrivere ved veien og på foretakenes 

område: 
 ..............................................................  

7. NASJONALE OG INTERNASJONALE INITIATIVER 

7.1. Nasjonalt 

a) Lovgivningsmessige (herunder ajourføring med hensyn til omfanget av unntak i henhold til artikkel 13 nr. 1) 

b) Administrative 

c) Annet 

7.2. Internasjonal transport 

a) Samordnede kontroller: antall per år, samarbeidende land 

b) Utveksling av erfaringer, data, personale: antall initiativer, personer, arbeidsområder, samarbeidende land 

8. SANKSJONER 

8.1. Skalaer i referanseåret 

8.2. Endringer 

a) Dato for de seneste endringene samt type endringer (basert på referanseåret) 

b) Administrative eller juridiske referanser 

9. KONKLUSJONER OG KOMMENTARER, HERUNDER EVENTUELL UTVIKLING PÅ DET AKTUELLE OMRÅDET 

10. RAPPORT OM GJENNOMFØRINGEN AV ARBEIDSTIDSDIREKTIVET 2002/15/EF 

Dette avsnittet bør generelt omfatte opplysninger om 

— hvordan rapporten ble utarbeidet, hvilke interessenter som er rådspurt, 

— gjennomføring [rettslig stilling, hvordan innarbeidingen i nasjonal lovgivning endret den tidligere rettslige stillingen 

med hensyn til arbeidstid, eventuelle særlige vanskeligheter knyttet til anvendelsen av direktivet, tiltak truffet for å 

overvinne disse vanskelighetene, eventuelle ledsagende tiltak for å lette den praktiske gjennomføringen av 

lovgivningen],  
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— overvåking av gjennomføringen [organer med ansvar for å overvåke at gjennomføringen skjer i samsvar med 

reglene, overvåkingsmetoder, konstaterte problemer og anvendte løsninger], 

— rettslig fortolkning [angi eventuelle rettsavgjørelser på nasjonalt plan der direktivet er fortolket eller anvendt på 

viktige områder, og de viktigste juridiske poengene i saken], 

— vurdering av effektivitet [data brukt til å vurdere effektiviteten av tiltak for innarbeiding i nasjonal lovgivning, 

positive og negative sider ved den praktiske gjennomføringen av lovgivningen], 

— framtidsutsikter [eventuelle prioriteringer på området, foreslå tilpasninger eller endringer av direktivet og begrunn 

forslagene, angi eventuelle nødvendige endringer med hensyn til den tekniske utvikling, foreslå eventuelle ledsagende 

tiltak på EU-plan]. 

11. ANSVARLIG PERSON FOR UTARBEIDING AV DENNE RAPPORTEN 

Navn:  .....................................................................................................................................................................................  

Stilling:  ..................................................................................................................................................................................  

Organisasjon:  .........................................................................................................................................................................  

Kontoradresse:  .......................................................................................................................................................................  

Telefon/telefaks:  ....................................................................................................................................................................  

E-post:  ....................................................................................................................................................................................  

Dato:  ......................................................................................................................................................................................  

 __________  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/741 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1239 

av 6. juli 2017 

om godkjenning av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk 

[meddelt under nummer K(2017) 4555](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(1), særlig artikkel 19 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2008/106/EF kan medlemsstatene beslutte ved påtegning å godkjenne behørige kompetanse- eller 

ferdighetssertifikater for sjøfolk som er utstedt av tredjestater, forutsatt at den berørte tredjestaten er godkjent av 

Kommisjonen. Disse tredjestatene må oppfylle kravene i Den internasjonale sjøfartsorganisasjons konvensjon av 1978 

om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk («STCW-konvensjonen»). 

2) Henholdsvis Luxembourg og Kypros anmodet i brev av 9. januar 2014 og 5. november 2014 om at Etiopia skulle 

godkjennes. Som følge av disse anmodningene tok Kommisjonen kontakt med de etiopiske myndighetene med sikte på 

å vurdere deres systemer for opplæring og sertifisering for å kontrollere om Etiopia oppfyller alle kravene i STCW-

konvensjonen, og om det er truffet hensiktsmessige tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med sertifikater. Det ble 

forklart at vurderingen skulle bygge på resultatene av en inspeksjon utført av sakkyndige fra Det europeiske 

sjøsikkerhetsbyrå («Byrået») i Etiopia. 

3) På grunnlag av resultatene av en inspeksjon som fant sted i oktober 2015, foretok Kommisjonen en vurdering av 

systemet for opplæring og sertifisering i Etiopia. Ved denne vurderingen avdekket Kommisjonen flere områder der det 

var behov for egnede tiltak fra de etiopiske myndighetene, herunder mangler ved program- og kursgodkjenning, 

opplæring om bord og sertisering og påtegning. 

4) En frivillig handlingsplan for korrigerende tiltak ble framlagt av de etiopiske myndighetene i mai 2016 og supplert i juli, 

oktober og desember 2016. 

5) Særlig har Etiopia vedtatt ny lovgivning for å utbedre de påviste manglene i de nasjonale bestemmelsene som 

Kommisjonen påviste i sin vurdering, og har oppdatert kvalitetssikringsprosedyrene i sin forvaltning og sine maritime 

utdanningsinstitusjoner og disse institusjonenes undervisningsplaner og opplæringsprogrammer. 

6) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger fastslo Kommisjonen at de etiopiske myndighetene har truffet tiltak for å 

bringe det etiopiske systemet for opplæring og sertifisering av sjøfolk i samsvar med kravene i STCW-konvensjonen, 

herunder framlegging av relevant dokumentasjon. 

7) I april 2017 forela Kommisjonen de etiopiske myndigheter en vurderingsrapport som var basert på resultatene av 

inspeksjonen i oktober 2016, og der det var tatt hensyn til den oppdaterte planen for korrigerende tiltak. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2017, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 323 av 3.12.2008 s. 33. 

2018/EØS/57/73 
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8) Sluttresultatet av vurderingen viser at Etiopia oppfyller kravene i STCW-konvensjonen og har utbedret alle påviste 

mangler og truffet nødvendige tiltak for å hindre bedrageri i forbindelse med sertifikater. 

9) Medlemsstatene har mottatt en rapport om resultatene av vurderingen. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Etiopia godkjennes i henhold til artikkel 19 i direktiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av 

sjøfolk. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1505 

av 28. august 2017 

om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særleg artikkel 48, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Føremålet med EMAS er å fremje ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen til organisasjonar ved at organisasjonane 

utarbeider og gjennomfører ei miljøstyringsordning, vurderer resultata av ei slik ordning, informerer om 

miljøprestasjonar, har ein open dialog med ålmenta og andre partar som det gjeld, og syter for at arbeidstakarane tek 

aktivt del i ordninga. For å nå dette målet er det i vedlegg I–IV til forordning (EF) nr. 1221/2009 definert særlege krav 

som dei organisasjonane som ønskjer å gjennomføre EMAS og oppnå EMAS-registrering, må oppfylle. 

2) Del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1221/2009 omfattar dei krava som er fastsette i standarden EN ISO 

14001:2004, som utgjer grunnlaget for krava til miljøstyringsordninga i den nemnde forordninga. 

3) I del B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1221/2009 er det oppført ei liste over andre faktorar som organisasjonar som 

er registrerte i fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), må ta omsyn til, og som er direkte knytte 

til visse delar av standarden EN ISO 14001:2004. 

4) ISO har seinare gjeve ut ein ny versjon av den internasjonale standarden ISO 14001. Den andre utgåva av standarden 

(EN ISO 14001:2004) er difor vorten bytt ut med ei tredje utgåve (ISO 14001:2015). 

5) For å sikre konsekvens mellom dei ulike vedlegga bør det i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1221/2009, der krava til 

miljøgjennomgåinga er fastsette, og i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1221/2009 der krava til den interne 

miljørevisjonen er fastsette, òg takast omsyn til dei relevante nye føresegnene i den internasjonale standarden ISO 

14001:2015. 

6) Forordning (EF) nr. 1221/2009 bør difor endrast. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 29.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 245/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

2018/EØS/57/74 
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7) Organisasjonar som ønskjer å oppnå eller halde ved lag både EMAS-registreringa og ISO 14001-sertifiseringa, nyttar 

ofte ein integrert kontroll- og sertifiseringsprosess. For å sikre samanheng mellom krava i dei to instrumenta bør ikkje 

organisasjonar vere plikta til å gjennomføre dei reviderte vedlegga til forordning (EF) nr. 1221/2009 før dei tek i bruk 

den nye utgåva av den internasjonale standarden ISO 14001. Difor er det naudsynt med overgangsordningar. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II og III til forordning (EF) nr. 1221/2009 vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne forordninga. 

Artikkel 2 

Etterlevinga av krava i forordning (EF) nr. 1221/2009 slik dei er endra ved denne forordninga, skal granskast samstundes med 

at organisasjonen vert kontrollert i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Dersom ei EMAS-registrering skal fornyast, og den neste kontrollen skal utførast innan 14. mars 2018, kan neste kontroll 

utsetjast med seks månader etter avtale med miljøkontrolløren og dei rette organa. 

Etter avtale med miljøkontrolløren kan kontrollen likevel utførast før 14. september 2018 i samsvar med krava i forordning 

(EF) nr. 1221/2009, endra ved rådsforordning (EU) nr. 517/2013(1). Dersom ein slik kontroll finn stad, vil fråsegna frå 

miljøkontrolløren og registreringsprovet berre vere gyldige fram til 14. september 2018. 

Artikkel 3 

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

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

Utferda i Brussel 28. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

  

(1) Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 om tilpasning av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt 

varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelse-

politikk, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, transeuropeiske nett, rettsvesen og grunnleggende rettigheter, rettferdighet, frihet 

og sikkerhet, miljø, tollunion, forbindelser med tredjestater, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt institusjoner som følge av 

Republikken Kroatias tiltredelse (TEU L 158 av 10.6.2013, s. 1). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

MILJØGJENNOMGÅING 

Miljøgjennomgåinga skal omfatte dei følgjande områda: 

1. Fastsetjing av rammene til organisasjonen 

Organisasjonen skal peike ut dei eksterne og interne faktorane som kan ha ein positiv eller negativ innverknad på evna 

hans til å oppnå dei tiltenkte resultata av miljøstyringsordninga. 

Slike faktorar kan omfatte relevante miljøtilhøve som til dømes klima, luftkvalitet, vasskvalitet, tilgang til naturressursar 

og biologisk mangfald. 

Dei kan òg omfatte, men er ikkje avgrensa til, følgjande tilhøve: 

— Eksterne tilhøve (til dømes kulturelle, sosiale, politiske, rettslege, lovgjevingsmessige, finansielle, teknologiske og 

økonomiske tilhøve, og natur- og konkurransetilhøve). 

— Interne tilhøve som er knytte til eigenskapane til organisasjonen (til dømes verksemda, produkta og tenestene til 

organisasjonen og den strategiske retninga, kulturen og kvalifikasjonane hans). 

2. Identifisering av dei partane som det gjeld, og fastsetjing av dei relevante behova og forventingane deira 

Organisasjonen skal identifisere dei partane som det gjeld, og som er relevante for miljøstyringsordninga, dei relevante 

behova og forventingane deira, og kva behov og forventingar organisasjonen har oppfylt eller vel å oppfylle. 

Dersom organisasjonen går inn for frivillig å oppfylle eller godta relevante behov eller forventingar til partar som det 

gjeld, men som ikkje er underlagde lovfesta krav, vert desse ein del av samsvarsforpliktingane til organisasjonen. 

3. Fastsetjing av gjeldande lovfesta miljøkrav 

I tillegg til å utarbeide eit register over gjeldande lovfesta krav, skal organisasjonen vise korleis det kan provast at han 

oppfyller dei ulike lovfesta krava. 

4. Utpeiking av direkte og indirekte miljøaspekt og fastsetjing av kva aspekt som er vesentlege 

Organisasjonen skal peike ut alle direkte og indirekte miljøaspekt som har positive eller negative miljøverknader, og gje 

opplysningar om eigenskapar og kvantitet, alt etter kva som høver, og utarbeide eit register over alle utpeikte miljøaspekt. 

Organisasjonen skal òg fastsetje kva aspekt som er vesentlege, på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i samsvar med 

nr. 5 i dette vedlegget. 

Når organisasjonar peikar ut direkte og indirekte miljøaspekt, er det særleg viktig at dei òg vurderer dei miljøaspekta som 

er knytte til kjerneverksemda deira. Det er ikkje tilstrekkeleg med ei innhaldsliste som er avgrensa til miljøaspekta til 

området og anlegga til ein organisasjon. 

Organisasjonen skal peike ut direkte og indirekte miljøaspekt ved verksemda, produkta og tenestene sine i eit 

livssyklusperspektiv gjennom å ta omsyn til dei stadia i livssyklusen som han kan kontrollere eller påverke. Slike stadium 

omfattar vanlegvis framskaffing av råstoff, innkjøp og tildeling av kontraktar, utforming, produksjon, transport, bruk, 

kassering og slutthandsaming, alt etter kva type verksemd organisasjonen driv. 

4.1. Direkte miljøaspekt 

Direkte miljøaspekt er knytte til verksemda, produkta og tenestene til sjølve organisasjonen, som han har direkte 

styringskontroll over.  
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Alle organisasjonar må gjere ei vurdering av dei direkte aspekta ved verksemda si. 

Direkte miljøaspekt omfattar, men er ikkje avgrensa til, følgjande: 

1) Utslepp til atmosfæren. 

2) Utslepp til vatn (medrekna inntrenging til grunnvatnet). 

3) Produksjon, materialattvinning, ombruk, transport og slutthandsaming av fast avfall og andre avfallstypar, særleg 

farleg avfall. 

4) Bruk og ureining av jord. 

5) Bruk av energi, naturressursar (medrekna vatn, fauna og flora) og råstoff. 

6) Bruk av tilsetjingsstoff, hjelpestoff og halvfabrikat. 

7) Lokale aspekt (støy, vibrasjon, lukt, støv, utsjånad osv.). 

Ved utpeikinga av miljøaspekta bør det òg takast omsyn til følgjande: 

— Risiko for miljøulukker og andre naudssituasjonar som kan ha ein mogleg miljøverknad (t.d. kjemiske ulukker), og 

eventuelle unormale situasjonar som kan føre til ein mogleg miljøverknad. 

— Transportspørsmål som gjeld varer og tenester og personale på tenestereise. 

4.2. Indirekte miljøaspekt 

Indirekte miljøaspekt kan vere eit resultat av samhandlinga mellom ein organisasjon og tredjemann, og kan i rimeleg grad 

påverkast av organisasjonen. 

Desse aspekta omfattar, men er ikkje avgrensa til, følgjande: 

1) Faktorar som organisasjonen kan påverke med omsyn til livssyklusen til produkt og tenester (framskaffing av råstoff, 

utforming, innkjøp og tildeling av kontraktar, produksjon, transport, bruk, kassering og slutthandsaming). 

2) Kapitalinvesteringar, yting av lån og forsikringstenester. 

3) Nye marknader. 

4) Val og samansetnad av tenester (t.d. transport eller catering). 

5) Avgjerder knytte til forvalting og planlegging. 

6) Samansetnad av produktutval. 

7) Miljøprestasjon og miljøpraksis hjå entreprenørar, underentreprenørar, leverandørar og underleverandørar. 

Organisasjonane må kunne dokumentere at dei vesentlege miljøaspekta og miljøverknadene som er knytte til desse 

aspekta, vert tekne omsyn til innanfor styringsordninga. 

Organisasjonen bør leggje vinn på å sikre at leverandørane og dei som handlar på vegner av organisasjonen, følgjer opp 

miljøpolitikken til organisasjonen når dei utfører verksemd som høyrer inn under kontrakten. 

Ein organisasjon skal vurdere kor stor innverknad han kan ha på desse indirekte miljøaspekta, og kva tiltak han kan gjere 

for å redusere miljøverknaden eller auke dei miljømessige føremonene. 

5. Vurdering av kor vesentlege miljøaspekta er 

Ein organisasjon skal definere kriterium for å vurdere kor vesentlege miljøaspekta ved verksemda, produkta og tenestene 

hans er, og nytte desse kriteria til å fastsetje kva for aspekt som har ein vesentleg miljøverknad i eit livssyklusperspektiv. 
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Dei kriteria som organisasjonen utarbeider, skal ta omsyn til regelverket og vere omfattande, kunne kontrollerast på ein 

uavhengig måte, kunne reproduserast og kunne gjerast offentleg tilgjengelege. 

Når ein organisasjon definerer desse kriteria, skal han ta omsyn til følgjande: 

1) Potensiell skade eller føremon for miljøet, medrekna det biologiske mangfaldet. 

2) Tilstanden til miljøet (til dømes kor sårbart det lokale, regionale eller globale miljøet er). 

3) Omfanget av, talet på, frekvensen til og reversibiliteten til aspektet eller verknaden. 

4) Førekomsten av og krava i det relevante miljøregelverket. 

5) Synspunkta til dei partane som det gjeld, medrekna arbeidstakarane i organisasjonen. 

Det kan takast omsyn til ytterlegare relevante faktorar ut ifrå typen verksemd, produkt og tenester som organisasjonen står 

for. 

På grunnlag av dei kriteria som er fastsette, skal organisasjonen vurdere kor vesentlege miljøaspekta og miljøverknadene 

hans er. I samband med dette skal organisasjonen ta omsyn til vurderingar som kan omfatte, men ikkje er avgrensa til, 

følgjande: 

1) Data som organisasjonen har om material- og energiinnsats, utslepp og avfall sett i høve til risiko. 

2) Kva delar av verksemda til organisasjonen som er regulerte i miljøregelverket. 

3) Innkjøpsverksemd. 

4) Utforming, utarbeiding, framstilling, distribusjon, tenesteyting, bruk, ombruk, materialattvinning og slutthandsaming 

av produkta til organisasjonen. 

5) Den verksemda til organisasjonen som har dei største miljøkostnadene og dei største miljømessige føremonene. 

Ved vurderinga av vesentlege miljøverknader av verksemda si skal organisasjonen ta omsyn til tilhøve ved vanleg drift, 

oppstart og stenging, og ved naudssituasjonar som er rimeleg sannsynlege. Det skal takast omsyn til tidlegare, noverande 

og planlagd verksemd. 

6. Vurdering av tilbakemeldingar frå gransking av tidlegare hendingar 

Organisasjonen skal ta omsyn til tilbakemeldingar frå gransking av tidlegare hendingar som kan påverke evna hans til å 

oppnå dei tilsikta resultata av miljøstyringsordninga. 

7. Fastsetjing og dokumentasjon av risiko og moglegheiter 

Organisasjonen skal fastsetje og dokumentere risikoar og moglegheiter knytte til miljøaspekt, samsvarsforpliktingar og 

andre faktorar og krav som er oppførte i nr. 1–4. 

Organisasjonen skal leggje vekt på dei risikoane og moglegheitene som han bør ta omsyn til for å sikre at han oppnår det 

tilsikta resultatet med miljøstyringsordninga, unngår uønskte verknader eller ulukker og oppnår ei kontinuerleg betring av 

miljøprestasjonen sin. 

8. Gransking av eksisterande prosessar, praksis og prosedyrar 

Organisasjonen skal granske eksisterande prosessar, praksis og prosedyrar og peike ut dei som er naudsynte for å sikre at 

miljøstyringa vert vidareført på lang sikt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRAV TIL EI MILJØSTYRINGSORDNING OG ANDRE FAKTORAR SOM ORGANISASJONAR SOM GJENNOMFØRER 

EMAS, BØR TA OMSYN TIL 

Krava til miljøstyringsordninga i medhald av EMAS er dei som er fastsette i del 4–10 i standarden EN ISO 14001:2015. Desse 

krava er attgjevne i del A. 

Tilvisingane i artikkel 4 til spesifikke nummer i dette vedlegget skal forståast på følgjande måte: 

Tilvising til A.3.1. skal forståast som tilvising til del A.6.1. 

Tilvising til A.5.5 skal forståast som tilvising til del A.9.2. 

I tillegg skal organisasjonar som gjennomfører EMAS, ta stilling til ein del andre faktorar som er direkte knytte til fleire av 

punkta i del 4 i standarden EN ISO 14001:2015. Desse tilleggskrava er oppførte i del B i dette vedlegget. 

DEL A 

Krav til ei miljøstyringsordning i medhald av EN ISO 14001:2015 

DEL B 

Tilleggskrav for organisasjonar som gjennomfører EMAS 

Organisasjonar som tek del i ordninga for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS), skal gjennomføre krava i EN ISO 14001:2015(1), som er 

attgjevne nedanfor. 

A.4 Rammene til organisasjonen 

A.4.1 Forståing av organisasjonen og rammene hans 

Organisasjonen skal peike ut eksterne og interne faktorar som er 

relevante for føremålet hans, og som påverkar evna hans til å oppnå dei 

tiltenkte resultata av miljøstyringsordninga. Slike faktorar skal omfatte 

miljøtilhøve som organisasjonen påverkar eller kan verte påverka av. 

A.4.2 Forståing av behova og forventingane til dei partane som det 

gjeld 

Organisasjonen skal peike ut 

a) dei partane som det gjeld som er relevante for miljøstyringsordninga, 

b) dei relevante behova og forventingane (dvs. krava) til desse partane, 

c) kva for nokre av desse behova og forventingane som vert 

samsvarsforpliktingar for organisasjonen. 

A.4.3 Fastsetjing av omfanget av miljøstyringsordninga 

For å fastsetje omfanget av miljøstyringsordninga, skal organisasjonen 

avgrense og fastleggje bruksområdet hennar. 

Når organisasjonen fastset omfanget, skal han ta omsyn til 

a) dei eksterne og interne faktorane som er nemnde i A.4.1, 

b) dei samsvarsforpliktingane som er nemnde i A.4.2, 

c) organisasjonseiningane, funksjonane og dei fysiske avgrensingane 

sine, 

d) verksemda si, og produkta og tenestene sine, 

e) avgjerdsmakta si og evna til å styre og påverke. 
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DEL A 

Krav til ei miljøstyringsordning i medhald av EN ISO 14001:2015 

DEL B 

Tilleggskrav for organisasjonar som gjennomfører EMAS 

Når omfanget er definert, skal all verksemda og alle produkta og 

tenestene til organisasjonen innanfor dette omfanget takast med i 

miljøstyringsordninga. 

Omfanget skal haldast ved lag som dokumentert informasjon og vere 

tilgjengeleg for dei partane som det gjeld. 

A.4.4 Miljøstyringsordning 

For å oppnå dei tiltenkte resultata, medrekna betring av miljøpre-

stasjonen, skal organisasjonen utarbeide, gjennomføre, halde ved lag og 

kontinuerleg betre ei miljøstyringsordning, medrekna dei naudsynte 

prosessane og samspelet mellom dei, i medhald av krava i denne 

internasjonale standarden. 

Organisasjonen skal ta omsyn til den kunnskapen som er innhenta i 4.1 

og 4.2, når han utarbeider og held ved lag miljøstyringsordninga. 

 

A.5 Leiarskap 

A.5.1 Leiarskap og forplikting 

Den øvste leiinga skal vise leiarskap og forplikte seg med omsyn til 

miljøstyringsordninga ved å 

a) ta ansvar for verknaden av miljøstyringsordninga, 

b) sikre at miljøpolitikken og miljømåla vert fastsette, og at dei er i 

samsvar med den strategiske retninga og dei strategiske rammene til 

organisasjonen, 

c) sikre at krava i miljøstyringsordninga vert integrerte i forretnings-

prosessane til organisasjonen, 

d) sikre at dei ressursane som trengst til miljøstyringsordninga, er 

tilgjengelege, 

e) informere om kor viktig det er med effektiv miljøstyring og kor 

avgjerande det er å etterleve krava i miljøstyringsordninga, 

f) sikre at miljøstyringsordninga oppnår dei tiltenkte resultata, 

g) rettleie og støtte personar, slik at dei kan medverke til å gjere 

miljøstyringsordninga verknadsfull, 

h) fremje kontinuerleg betring, 

i) støtte andre i relevante leiarfunksjonar til å vise leiarskap på ein måte 

som er eigna for ansvarsområda deira. 

Merknad: Tilvisingar til «forretning» i denne internasjonale standarden 

kan ha ei vid tolking og omfatte den verksemda som utgjer 

kjernen av føremålet med eksistensen til organisasjonen. 

 

A.5.2 Miljøpolitikk 

Den øvste leiinga skal utarbeide, setje i verk og halde ved lag 

miljøpolitikken til organisasjonen og sikre at miljøpolitikken innanfor 

det definerte omfanget av miljøstyringsordninga 

a) er eigna for føremålet med og rammene til organisasjonen, medrekna 

type, omfang og miljøverknader av verksemda, produkta og 

tenestene hans, 

B.1. Kontinuerleg betring av miljøprestasjonen 

Organisasjonen skal forplikte seg til kontinuerleg å 

betre miljøprestasjonen sin. 



Nr. 57/750 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

DEL A 

Krav til ei miljøstyringsordning i medhald av EN ISO 14001:2015 

DEL B 

Tilleggskrav for organisasjonar som gjennomfører EMAS 

b) utgjer ei ramme for å fastsetje miljømål, 

c) omfattar ei forplikting til å verne miljøet, medrekna førebygging av 

ureining, og andre spesifikke forpliktingar som er relevante for dei 

rammene som gjeld for organisasjonen, 

Merknad: Andre spesifikke forpliktingar til å verne miljøet kan omfatte 

berekraftig ressursbruk, avgrensing av og tilpassing til 

klimaendringar og vern av biologisk mangfald og økosystem. 

d) omfattar ei forplikting til å etterleve samsvarsforpliktingane sine, 

e) omfattar ei forplikting til kontinuerleg betring av miljøstyrings-

ordninga for å betre miljøprestasjonen. 

Miljøpolitikken skal 

— haldast ved lag som dokumentert informasjon, 

— gjerast kjend i organisasjonen, 

— vere tilgjengeleg for dei partane som det gjeld. 

Dersom organisasjonen omfattar eitt eller fleire 

område, skal kvart av desse områda som EMAS skal 

nyttast på, oppfylle alle EMAS-krava, medrekna 

kravet om ei kontinuerleg betring av miljøpresta-

sjonen slik det er definert i artikkel 2 nr. 2. 

A.5.3 Roller, ansvarsområde og fullmakter i organisasjonen 

Den øvste leiinga skal sikre at ansvarsområda og fullmaktene med 

omsyn til dei relevante rollene vert tildelte og gjorde kjende i 

organisasjonen. 

Den øvste leiinga skal tildele ansvar og fullmakter for 

a) å sikre at miljøstyringsordninga er i samsvar med krava i denne 

internasjonale standarden, 

b) å rapportere til den øvste leiinga om korleis miljøstyringsordninga 

verkar, medrekna miljøprestasjonen. 

B.2. Representant(ar) for leiinga 

Den øvste leiinga skal peike ut ein eller fleire 

representantar for leiinga som, uavhengig av andre 

ansvarsområde, skal ha fastsette roller, ansvars-

område og fullmakter til å sikre at miljøstyrings-

ordninga er i samsvar med denne forordninga, og til 

å rapportere til den øvste leiinga om korleis 

miljøstyringsordninga verkar. 

Representanten for den øvste leiinga kan vere ein 

medlem av den øvste leiinga i organisasjonen. 

A.6 Planlegging 

A.6.1 Tiltak for å ta omsyn til risikoar og moglegheiter 

A.6.1.1 Generelt 

Organisasjonen skal utarbeide, setje i verk og halde ved lag dei 

prosessane som er naudsynte for å oppfylle krava i 6.1.1–6.1.4. 

I samband med planlegginga av miljøstyringsordninga skal 

organisasjonen vurdere 

— dei faktorane som er nemnde i 4.1, 

— dei krava som er nemnde i 4.2, 

— omfanget av miljøstyringsordninga; han skal òg peike ut risikoar og 

moglegheiter knytte til 

— miljøaspekta sine (sjå 6.1.2), 

— samsvarsforpliktingane sine (sjå 6.1.3), 

B.3 Miljøgjennomgåing 

Organisasjonar skal utføre og dokumentere ei 

innleiande miljøgjennomgåing slik det er fastsett i 

vedlegg I. 

Organisasjonar utanfor Unionen skal òg vise til dei 

lovfesta miljøkrava som gjeld for liknande 

organisasjonar i medlemsstatane der dei aktar å 

sende inn ein søknad. 
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DEL A 

Krav til ei miljøstyringsordning i medhald av EN ISO 14001:2015 

DEL B 

Tilleggskrav for organisasjonar som gjennomfører EMAS 

— andre faktorar og krav som er oppførte i 4.1 og 4.2, og som det må 

takast omsyn til for å 

— sikre at miljøstyringsordninga kan oppnå dei tiltenkte resultata, 

— førebyggje eller redusere uønskte verknader, medrekna moglege 

eksterne miljøtilhøve som kan påverke organisasjonen, 

— oppnå ei kontinuerleg betring. 

Innanfor omfanget av miljøstyringsordninga skal organisasjonen peike ut 

moglege naudssituasjonar, medrekna situasjonar som kan påverke 

miljøet. 

Organisasjonen skal halde ved lag dokumentert informasjon om 

— risikoar og moglegheiter som det må takast omsyn til, 

— prosessar som trengst i medhald av 6.1.1–6.1.4, i den grad det er 

naudsynt for å vere sikker på at dei vert utførte som planlagt. 

A.6.1.2 Miljøaspekt 

Innanfor det definerte omfanget av miljøstyringsordninga skal 

organisasjonen fastsetje dei miljøaspekta ved verksemda, produkta og 

tenestene sine som han kan kontrollere og dei som han kan påverke, og 

dei tilhøyrande miljøverknadene deira, sett i eit livssyklusperspektiv. 

Når organisasjonen fastset miljøaspekt, skal han ta omsyn til 

a) endringar, medrekna planlagd eller ny utvikling, ny eller endra 

verksemd og nye eller endra produkt og tenester, 

b) unormale tilhøve og rimeleg føreseielege naudssituasjonar. 

Organisasjonen skal nytte fastlagde kriterium til å fastsetje kva aspekt 

som har eller kan ha ein vesentleg miljøverknad. 

Organisasjonen skal gjere dei vesentlege miljøaspekta sine kjende på 

ulike nivå og for ulike funksjonar i organisasjonen, alt etter kva som er 

relevant. 

Organisasjonen skal halde ved lag dokumentert informasjon om 

— miljøaspekt og tilhøyrande miljøverknader, 

— kriterium som vert nytta til å fastsetje vesentlege miljøaspekt, 

— vesentlege miljøaspekt. 

Merknad: Vesentlege miljøaspekt kan føre til risikoar og moglegheiter 

som er knytte til anten uheldige miljøverknader (trugsmål) 

eller positive miljøverknader (moglegheiter). 

 

A.6.1.3 Samsvarsforpliktingar 

Organisasjonen skal 

a) fastsetje og ha tilgang til samsvarsforpliktingane for miljøaspekta 

sine, 

B.4. Etterleving av regelverket 

Organisasjonar som er registrerte i EMAS, eller som 

ønskjer å registrere seg, skal vise at dei har oppfylt 

alle dei følgjande vilkåra: 

1) Dei har kjennskap til alle gjeldande lovfesta 

miljøkrav og kjenner til kva følgjer desse krava 

har for organisasjonen. 
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b) fastsetje korleis desse samsvarsforpliktingane gjeld for 

organisasjonen, 

c) ta omsyn til desse samsvarsforpliktingane når dei utarbeider, 

gjennomfører, held ved lag og kontinuerleg betrar miljøstyrings-

ordninga si. 

Organisasjonen skal halde ved lag dokumentert informasjon om 

samsvarsforpliktingane sine. 

Merknad: Samsvarsforpliktingar kan føre til risikoar og moglegheiter 

for organisasjonen. 

A.6.1.4 Planlegging av tiltak 

Organisasjonen skal planleggje 

a) å gjere tiltak for å ta omsyn til 

1) dei vesentlege miljøaspekta sine, 

2) samsvarsforpliktingane sine, 

3) dei risikoane og moglegheitene som er identifiserte i 6.1.1, 

b) korleis han skal 

1) integrere og gjennomføre tiltaka i prosessane sine for 

miljøstyringsordninga (sjå 6.2, punkt 7, punkt 8 og 9.1) eller i 

andre forretningsprosessar, 

2) vurdere verknaden av desse tiltaka (sjå 9.1). 

Når organisasjonen planlegg desse tiltaka, skal han vurdere dei tekniske 

alternativa som ligg føre, og dei økonomiske krava, driftskrava og 

forretningskrava sine. 

2) Dei etterlever miljøregelverket, medrekna løyve 

og avgrensingar når det gjeld løyve, og legg fram 

høveleg dokumentasjon. 

3) Dei har innført prosedyrar som gjer det mogleg 

for organisasjonen å sikre at han heile tida 

etterlever miljøregelverket. 

A.6.2 Miljømål og planlegging for å nå måla  

A.6.2.1 Miljømål 

Organisasjonen skal fastsetje miljømål for relevante funksjonar og nivå, 

og ta omsyn til dei vesentlege miljøaspekta og dei tilhøyrande samsvars-

forpliktingane sine og til risikoane og moglegheitene sine. 

Miljømåla skal 

a) vere i samsvar med miljøpolitikken, 

b) kunne målast (dersom det er praktisk mogleg), 

c) overvakast, 

d) gjerast kjende, 

e) oppdaterast når det trengst. 

Organisasjonen skal halde ved lag dokumentert informasjon om 

miljømåla. 

A.6.2.2 Planlegging av tiltak for å nå miljømåla 

Når organisasjonen planlegg korleis han skal nå miljømåla sine, skal han 

fastsetje 

a) kva som skal gjerast, 

b) kva ressursar som vert naudsynte, 

B.5. Miljømål 

Organisasjonane skal kunne vise at styringsordninga 

og framgangsmåtane deira for revisjon tek omsyn til 

den faktiske miljøprestasjonen til organisasjonen 

med omsyn til dei direkte og indirekte aspekta. 

Midla for å nå desse måla og delmåla kan ikkje vere 

miljømål. 
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c) kven som skal vere ansvarleg, 

d) når det skal vere fullført, 

e) korleis resultata skal vurderast, medrekna indikatorar for overvaking 

av framdrifta mot å nå dei målbare miljømåla til organisasjonen (sjå 

9.1.1). 

Organisasjonen skal vurdere korleis tiltak for å nå miljømåla kan 

integrerast i forretningsprosessane hans. 

 

A.7 Støtte 

A.7.1 Ressursar 

Organisasjonen skal fastsetje og skaffe fram dei ressursane som trengst 

for å utarbeide, gjennomføre, halde ved lag og kontinuerleg betre 

miljøstyringsordninga si. 

 

A.7.2 Kompetanse 

Organisasjonen skal 

a) slå fast kva kompetanse som er naudsynt for personen eller 

personane som utfører arbeid under leiing av organisasjonen, og som 

påverkar miljøprestasjonen og evna til å oppfylle samsvarsfor-

pliktingane, 

b) sikre at desse personane har kompetanse i form av passande 

utdanning, opplæring eller røynsle, 

c) fastsetje kva som trengst av opplæring i samband med miljøaspekta 

og miljøstyringsordninga til organisasjonen, 

d) der det er relevant, gjere tiltak for å skaffe den kompetansen som er 

naudsynt, og vurdere verknaden av dei tiltaka som er gjorde. 

Merknad: Aktuelle tiltak kan til dømes vere å syte for opplæring, 

rettleiing eller omplassering av noverande tilsette, eller 

innleige av eller kontraktsinngåing med kompetente personar. 

Organisasjonen skal ta vare på relevant dokumentert informasjon som 

prov på kompetansen. 

B.6. Medverknad frå arbeidstakarane 

1) Organisasjonen skal sannkjenne at aktiv 

medverknad frå arbeidstakarane er ei drivkraft 

og ein føresetnad for kontinuerlege og vellukka 

miljøbetringar, og dessutan ein viktig ressurs for 

å betre miljøprestasjonen, i tillegg til å vere den 

rette metoden for å forankre miljøstyrings- og 

miljørevisjonsordninga i organisasjonen på ein 

vellukka måte. 

2) «Medverknad frå arbeidstakarane» skal forståast 

som både direkte medverknad frå arbeidsta-

karane og informasjon til arbeidstakarane og 

deira representantar. Difor bør det finnast ei 

ordning for deltaking frå arbeidstakarar på alle 

nivå. Organisasjonen bør sannkjenne at det å 

vise engasjement og ei imøtekomande haldning 

og aktiv støtte frå leiinga er ein føresetnad for at 

desse prosessane skal lukkast. I denne saman-

hengen bør leiinga gje dei tilsette høveleg 

tilbakemelding. 

3) I tillegg til desse krava skal arbeidstakarane eller 

representantane deira ta del i ein prosess som tek 

sikte på ei kontinuerleg betring av miljøpresta-

sjonen til organisasjonen gjennom 

a) den innleiande miljøgjennomgåinga, 

b) innføringa og gjennomføringa av ei 

miljøstyrings- og miljørevisjonsordning som 

betrar miljøprestasjonen, 
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 c) miljøutval eller arbeidsgrupper som samlar 

inn opplysningar og sikrar at miljø-

tenestemenn / representantar for leiinga 

deltek saman med arbeidstakarane og repre-

sentantane deira, 

d) felles arbeidsgrupper for miljøhandlings-

programmet og miljørevisjonen, 

e) utarbeidinga av miljøfråsegner. 

4) Føremålstenlege former for deltaking, til dømes 

ved hjelp av ei framleggsbok eller prosjektbasert 

gruppearbeid eller miljøutval, bør nyttast for 

dette føremålet. Organisasjonar skal ta omsyn til 

retningslinjene til Kommisjonen om beste 

praksis på dette området. Dersom dei ønskjer 

det, skal òg representantane for arbeidstakarane 

medverke. 

A.7.3 Medvit 

Organisasjonen skal sikre at personar som arbeider under leiing av 

organisasjonen, er medvitne om 

a) miljøpolitikken til organisasjonen, 

b) dei vesentlege miljøaspekta med tilhøyrande faktiske og potensielle 

miljøverknader som er knytte til arbeidet deira, 

c) sin eigen medverknad til ei verknadsfull miljøstyringsordning, 

medrekna føremonene ved betre miljøprestasjonar, 

d) følgjene av å ikkje oppfylle krava i miljøstyringsordninga, medrekna 

å ikkje etterleve samsvarsforpliktingane til organisasjonen. 

 

A.7.4 Kommunikasjon 

A.7.4.1 Generelt 

Organisasjonen skal utarbeide, setje i verk og halde ved lag dei proses-

sane som er naudsynte for intern og ekstern kommunikasjon som er 

relevant for miljøstyringsordninga, medrekna 

a) kva han skal kommunisere, 

b) når han skal kommunisere, 

c) kven han skal kommunisere med, 

d) korleis han skal kommunisere. 

Når organisasjonen utarbeider kommunikasjonsprosessane sine, skal han 

— ta omsyn til samsvarsforpliktingane sine, 

— sikre at miljøinformasjonen som vert formidla, er i samsvar med 

informasjon som skriv seg frå miljøstyringsordninga, og at han er 

påliteleg. 
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Organisasjonen skal svare på relevante førespurnader om miljø-

styringsordninga si. 

Organisasjonen skal i høveleg omfang ta vare på dokumentert informa-

sjon som prov på at kommunikasjonen har funne stad. 

A.7.4.2 Intern kommunikasjon 

Organisasjonen skal 

a) i høveleg omfang gjere relevant informasjon om miljøstyrings-

ordninga, medrekna endringar i ordninga, kjend internt på dei ulike 

nivåa og i dei ulike funksjonane i organisasjonen, 

b) sikre at kommunikasjonsprosessane gjer det mogleg for personar 

som arbeider under leiing av organisasjonen, å medverke til kontinu-

erleg betring. 

 

A.7.4.3 Ekstern kommunikasjon 

Organisasjonen skal gjere relevant informasjon om miljøstyrings-

ordninga kjend eksternt, slik det er fastsett i kommunikasjonsprosessane 

til organisasjonen og slik samsvarsforpliktingane til organisasjonen krev. 

B.7. Kommunikasjon 

1) Organisasjonane skal kunne dokumentere at dei 

har ein open dialog med ålmenta, styresmaktene 

og andre partar som det gjeld, medrekna 

lokalsamfunn og kundar, om miljøverknadene av 

verksemda si og produkta og tenestene sine. 

2) For å sikre ein høg grad av klarleik, og for å 

opparbeide tillit hjå dei partane som det gjeld, 

skal dei organisasjonane som er registrerte i 

EMAS, leggje fram spesifikk miljøinformasjon 

slik det er definert i vedlegg IV om miljø-

rapportering. 

A.7.5 Dokumentert informasjon 

A.7.5.1 Generelt 

Miljøstyringsordninga til organisasjonen skal omfatte 

a) dokumentert informasjon som krevst i denne internasjonale 

standarden, 

b) dokumentert informasjon som organisasjonen har fastsett som 

naudsynt for at miljøstyringsordninga skal vere verknadsfull. 

Merknad: Omfanget av dokumentert informasjon for ei miljøstyrings-

ordning kan vere ulikt frå éin organisasjon til ein annan på 

grunn av 

— storleiken til organisasjonen og typen verksemd, 

prosessar, produkt og tenester, 

— behovet for å dokumentere at han oppfyller samsvars-

forpliktingane sine, 

— kompleksiteten til prosessane og samspelet mellom dei, 

— kompetansen til personar som utfører arbeid under leiing 

av organisasjonen. 
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A.7.5.2 Oppretting og oppdatering 

Når organisasjonen opprettar og oppdaterer dokumentert informasjon, 

skal han sikre føremålstenleg 

a) identifisering og forklaring (t.d. tittel, dato, forfattar eller 

referansenummer), 

b) format (t.d. språk, programvareversjon, grafikk) og medium (t.d. 

papir, elektronisk), 

c) gjennomgåing og godkjenning med omsyn til om informasjonen er 

veleigna og tilstrekkeleg. 

A.7.5.3 Styring av dokumentert informasjon 

Dokumentert informasjon som miljøstyringsordninga og denne 

internasjonale standarden krev, skal styrast for å sikre 

a) at han er tilgjengeleg og eigna for bruk der og når det er naudsynt, 

b) han er verna på tilstrekkeleg måte (t.d. mot misbruk av teiepliktig 

informasjon, feil bruk eller tap av integritet). 

For å styre dokumentert informasjon skal organisasjonen vurdere 

følgjande, alt etter kva som er relevant: 

— Distribusjon, tilgang, attfinning og bruk. 

— Lagring og forvaring, på ein slik måte at informasjonen er leseleg. 

— Kontroll av endringar (t.d. versjonskontroll). 

— Oppbevaring og avhending. 

Dokumentert informasjon med eksternt opphav som organisasjonen har 

fastsett er naudsynt for planlegging og drift av miljøstyringsordninga, 

skal identifiserast når det føremålstenleg, og skal styrast. 

Merknad: Tilgang kan innebere ei avgjerd om at den dokumenterte 

informasjonen berre skal kunne lesast, eller om løyve og 

fullmakt til både å lese og endre den dokumenterte 

informasjonen. 

A.8 Drift 

A.8.1 Planlegging og styring av drifta 

Organisasjonen skal utarbeide, gjennomføre, styre og halde ved lag dei 

prosessane som er naudsynte for å oppfylle krava til miljøstyring-

sordninga, og for å gjennomføre dei tiltaka som er oppførte i 6.1 og 6.2, 

ved å 

— fastsetje driftskriterium for prosessane, 

— styre prosessane i samsvar med driftskriteria. 

Merknad: Styring kan omfatte tekniske kontrollar og prosedyrar. 

Styring kan gjennomførast ved å følgje eit hierarki (t.d. 

eliminering, utskifting, administrasjon) og kan nyttast 

individuelt eller i kombinasjon. 

Organisasjonen skal styre planlagde endringar og gjennomgå følgjene av 

utilsikta endringar, og gjere tiltak for å avgrense eventuelle uheldige 

verknader dersom det er naudsynt. 
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Organisasjonen skal sikre at alle prosessar som er sette ut til ein 

leverandør, skal styrast eller påverkast. Kva slags prosessar som skal 

styrast eller påverkast, og i kva omfang, skal definerast innanfor 

miljøstyringsordninga. 

I tråd med eit livssyklusperspektiv skal organisasjonen 

a) fastsetje høvelege styringstiltak for å sikre at det vert teke omsyn til 

miljøkrav i utformings- og utviklingsprosessen for produktet eller 

tenesta, og at det vert teke omsyn til alle stadium i livssyklusen, 

b) fastsetje miljøkrav ved innkjøp av produkt og tenester, alt etter kva 

som er relevant, 

c) gjere relevante miljøkrav kjende for eksterne leverandørar, medrekna 

underleverandørar, 

d) vurdere behovet for å informere om moglege vesentlege miljø-

verknader 

i samband med transport eller levering, bruk, kassering og 

slutthandsaming av produkta og tenestene sine. 

Organisasjonen skal halde ved lag dokumentert informasjon i det 

omfanget som er naudsynt for å kunne vere trygg på at prosessane er 

vortne utførte etter planen. 

A.8.2 Beredskap og innsats 

Organisasjonen skal utarbeide, setje i verk og halde ved lag dei 

prosessane som er naudsynte for å førebu seg og reagere på moglege 

naudssituasjonar som er identifiserte i 6.1.1. 

Organisasjonen skal 

a) vere klar til å reagere ved å planleggje tiltak for å hindre eller 

avgrense uheldige miljøverknader som følgje av naudssituasjonar, 

b) reagere på faktiske naudssituasjonar, 

c) gjere tiltak for å hindre eller avgrense følgjene av naudssituasjonar, 

sett i høve til omfanget av naudssituasjonen og den moglege 

miljøverknaden, 

d) jamleg prøve ut dei planlagde responstiltaka, der det er praktisk 

mogleg, 

e) jamleg gå gjennom og revidere prosessane og dei planlagde 

responstiltaka, særleg etter at det har oppstått naudssituasjonar eller 

etter utprøvingar, 

f) eventuelt gje relevant informasjon og opplæring i samband med 

beredskap og respons til dei partane som det gjeld, medrekna 

personar som arbeider under leiing av organisasjonen. 

Organisasjonen skal halde ved lag dokumentert informasjon i det 

omfanget som er naudsynt for å kunne påvise at prosessane vert utførte 

etter planen. 

A.9 Vurdering av prestasjon 

A.9.1 Overvaking, måling, analyse og vurdering 

A.9.1.1 Generelt 

Organisasjonen skal overvake, måle, analysere og vurdere miljø-

prestasjonen sin. 
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Organisasjonen skal fastsetje 

a) kva det er naudsynt å overvake og måle, 

b) kva metodar for overvaking, måling, analyse og vurdering som er 

føremålstenlege for å sikre gyldige resultat, 

c) kva kriterium og eigna indikatorar organisasjonen skal nytte for å 

vurdere miljøprestasjonen sin, 

d) når overvakinga og målinga skal utførast, 

e) når resultata frå overvakinga og målinga skal analyserast og 

vurderast. 

Organisasjonen skal sikre at kalibrert eller godkjent overvakings- og 

måleutstyr vert nytta og halde ved like, i den grad det er relevant. 

Organisasjonen skal vurdere miljøprestasjonen sin og kor verknadsfull 

miljøstyringsordninga er. 

Organisasjonen skal gjere relevant informasjon om miljøprestasjonen 

kjend både internt og eksternt, slik det er fastsett i kommunikasjons-

prosessane til organisasjonen og slik samsvarsforpliktingane til 

organisasjonen krev. 

Organisasjonen skal ta vare på relevant dokumentert informasjon som 

prov på resultata av overvaking, måling, analyse og vurdering. 

A.9.1.2 Samsvarsvurdering 

Organisasjonen skal utarbeide, setje i verk og halde ved lag dei 

prosessane som er naudsynte for å vurdere om samsvarsforpliktingane 

vert etterlevde. 

Organisasjonen skal 

a) fastsetje kor ofte samsvaret skal vurderast, 

b) vurdere samsvaret og gjere tiltak dersom det er naudsynt, 

c) halde ved lag kunnskapen om og forståinga av graden av 

samsvarsstatus. 

Organisasjonen skal ta vare på dokumentert informasjon som prov på 

resultata av samsvarsvurderinga. 

A.9.2 Intern revisjon 

A.9.2.1 Generelt 

Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjonar med planlagde 

intervall for å gje informasjon om i kva grad miljøstyringsordninga 

a) er i samsvar med 

1) dei krava organisasjonen sjølv stiller til miljøstyringsordninga 

si, 

2) krava i denne internasjonale standarden, 

b) vert gjennomført og halden ved lag på ein verknadsfull måte. 

A.9.2.2 Internt revisjonsprogram 

Organisasjonen skal utarbeide, setje i verk og halde ved lag eitt eller 

fleire interne revisjonsprogram, som mellom anna skal omfatte frekvens, 

metodar, ansvarsområde, planleggingskrav og rapportering i samband 

med dei interne revisjonane hans. 
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Når organisasjonen utarbeider det interne revisjonsprogrammet, skal han 

ta omsyn til korleis dei aktuelle prosessane verkar inn på miljøet, kva 

endringar som påverkar organisasjonen, og til resultata av tidlegare 

revisjonar. 

Organisasjonen skal 

a) definere revisjonskriteria for og omfanget av kvar revisjon, 

b) velje revisorar og gjennomføre revisjonar som skal sikre ein objektiv 

og upartisk revisjonsprosess, 

c) sikre at resultata av revisjonane vert rapporterte til den rette leiinga. 

Organisasjonen skal ta vare på dokumentert informasjon som prov på 

gjennomføringa av revisjonsprogrammet og resultata av revisjonen. 

A.9.3 Gjennomgåinga til leiinga 

Den øvste leiinga skal gjennomgå miljøstyringsordninga til organisa-

sjonen med planlagde mellomrom for å sikre at ho heile tida er veleigna, 

tilstrekkeleg og verknadsfull. 

Gjennomgåinga til leiinga skal omfatte ei vurdering av 

a) status for tiltak frå tidlegare gjennomgåingar som leiinga har utført, 

b) endringar i 

1) eksterne og interne faktorar som er relevante for miljøstyrings-

ordninga, 

2) behov og forventingar hjå partar som det gjeld, medrekna 

samsvarsforpliktingar, 

3) vesentlege miljøaspekt, 

4) risikoar og moglegheiter, 

c) i kva grad miljømåla er nådde, 

d) informasjon om miljøprestasjonen til organisasjonen, medrekna 

tendensar som gjeld 

1) avvik og korrigerande tiltak, 

2) resultat av overvaking og måling, 

3) etterleving av samsvarsforpliktingar, 

4) revisjonsresultat, 

e) tilstrekkelege ressursar, 

f) relevante førespurnader frå partar som det gjeld, medrekna klager, 

g) moglegheiter for kontinuerleg betring. 

Resultata av gjennomgåinga til leiinga skal omfatte 

— konklusjonar med omsyn til om miljøstyringsordninga framleis er 

veleigna, tilstrekkeleg og verknadsfull, 

— avgjerder om moglegheiter for kontinuerleg betring, 

— avgjerder om eventuelle behov for endringar i miljøstyrings-

ordninga, medrekna ressursar, 
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— eventuelle tiltak som er naudsynte dersom miljømåla ikkje er nådde, 

— moglegheiter for å integrere miljøstyringsordninga betre med andre 

forretningsprosessar, dersom det er naudsynt, 

— eventuelle følgjer for den strategiske retninga til organisasjonen. 

Organisasjonen skal ta vare på dokumentert informasjon som prov på 

resultata av den gjennomgåinga som leiinga har gjort. 

A.10 Betring 

A.10.1 Generelt 

Organisasjonen skal fastleggje om det finst rom for betringar (sjå 9.1, 9.2 

og 9.3), og gjennomføre dei tiltaka som er naudsynte for å oppnå dei 

tiltenkte resultata av miljøstyringsordninga. 

A.10.2 Avvik og korrigerande tiltak 

Når det oppstår avvik, skal organisasjonen 

a) reagere på avviket og eventuelt 

1) gjere tiltak for å kontrollere og korrigere det, 

2) handtere følgjene, medrekna avgrense uheldige miljøverknader, 

b) vurdere om det er naudsynt med tiltak for å fjerne årsakene til 

avviket, slik at det ikkje oppstår på nytt eller oppstår ein annan stad, 

ved å 

1) granske avviket, 

2) fastsetje årsakene til avviket, 

3) fastsetje om det finst eller kan oppstå liknande avvik, 

c) gjennomføre alle naudsynte tiltak, 

d) gjennomgå verknaden av dei korrigerande tiltaka som er gjorde, 

e) gjere endringar i miljøstyringsordninga, dersom det er naudsynt. 

Korrigerande tiltak skal stå i høve til kor vesentlege verknadene av 

avvika er, medrekna miljøverknader. 

Organisasjonen skal ta vare på dokumentert informasjon som prov på 

— typen avvik og eventuelle tiltak som er gjorde i etterkant, 

— resultata av eventuelle korrigerande tiltak. 

A.10.3 Kontinuerleg betring 

Organisasjonen skal kontinuerleg gjere miljøstyringsordninga meir 

veleigna, tilstrekkeleg og verknadsfull med sikte på å betre 

miljøprestasjonen. 

 

(1) Teksta til den nasjonale standarden i dette vedlegget er attgjeven etter godkjenning frå CEN. Den fullstendige versjonen av den nasjonale 

standarden kan kjøpast frå dei nasjonale standardiseringsorganisasjonane som er oppførte på den offisielle nettstaden til CEN. Alle 

former for attgjeving av dette vedlegget for kommersielle føremål er forbodne. 
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VEDLEGG III 

INTERN MILJØREVISJON 

1. Revisjonsprogram og revisjonsfrekvens 

1.1. Revisjonsprogram 

Revisjonsprogrammet skal sikre at leiinga i organisasjonen får dei opplysningane dei treng for å gjennomgå 

miljøprestasjonen til organisasjonen og nytteverdien av miljøstyringsordninga, og kunne dokumentere at dette er under 

kontroll. 

1.2. Måla for revisjonsprogrammet 

Måla skal særleg omfatte ei vurdering av dei styringsordningane som vert nytta, og ei fastsetjing av samsvaret med 

politikken og programmet til organisasjonen, som skal omfatte etterleving av lovfesta miljøkrav og andre krav med omsyn 

til miljøet. 

1.3. Verkeområdet for revisjonsprogrammet 

Det samla verkeområdet for kvar einskild revisjon, eller eventuelt for kvart einskilt stadium i ein revisjonsperiode, skal 

vere klart definert, og følgjande skal spesifiserast: 

1) Kva område som skal dekkjast. 

2) Kva slags verksemd som skal reviderast. 

3) Kva miljøkriterium som skal vurderast. 

4) Kva tidsrom revisjonen skal omfatte. 

Miljørevisjonen skal omfatte ei vurdering av faktiske data som er naudsynte for å vurdere miljøprestasjonen til 

organisasjonen. 

1.4. Revisjonsfrekvens 

Revisjonen eller revisjonsperioden som omfattar all verksemd i organisasjonen, skal fullførast minst kvart tredje år, eller 

kvart fjerde år dersom det unntaket som er fastsett i artikkel 7, vert nytta. Kor ofte slik verksemd skal reviderast, vil 

variere etter 

1) arten, omfanget og kompleksiteten i verksemda, 

2) kor vesentlege dei tilhøyrande miljøverknadene er, 

3) kor viktige og alvorlege problem som er påviste ved tidlegare revisjonar, 

4) tidlegare miljøproblem. 

Meir kompleks verksemd som har meir vesentlege miljøverknader, skal reviderast oftare. 

Organisasjonen skal gjennomføre revisjonar minst éin gong kvart år, då dette vil medverke til å vise overfor leiinga av 

organisasjonen og miljøkontrolløren at organisasjonen har kontroll over dei mest vesentlege miljøaspekta sine. 

Organisasjonen skal utføre revisjonar med omsyn til 

1) miljøprestasjonen til organisasjonen, og 

2) organisasjonen si etterleving av gjeldande lovfesta krav og andre miljøkrav. 

2. Revisjonsarbeidet 

Revisjonsarbeidet skal omfatte samtalar med personalet om miljøprestasjon, inspeksjon av driftsvilkår og utstyr, og 

kontroll av journalar, skriftlege rutinar og annan relevant dokumentasjon. Dette arbeidet skal utførast med sikte på å 

vurdere miljøprestasjonen til den forma for verksemd som vert revidert, for å avgjere om ho oppfyller dei gjeldande 
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standardane,reglane eller miljømåla og -delmåla. Arbeidet skal òg slå fast om den ordninga som er innført for å forvalte 

miljøansvaret og miljøprestasjonen, er verknadsfull og føremålstenleg, og vil difor mellom anna omfatte 

stikkprøvekontroll av samsvaret med desse kriteria for å slå fast kor verknadsfull den samla styringsordninga er. 

Revisjonsprosessen skal særleg vere samansett av følgjande steg: 

 1) Forståing av styringsordningane. 

 2) Vurdering av sterke og svake sider ved styringsordningane. 

 3) Innsamling av dokumentasjon for å prove i kva tilfelle styringsordninga fungerer og i kva tilfelle ho ikkje fungerer. 

 4) Vurdering av resultata av revisjonen. 

 5) Utarbeiding av konklusjonar frå revisjonen. 

 6) Rapportering av resultat og konklusjonar frå revisjonen. 

3. Rapportering av resultat og konklusjonar frå revisjonen 

Dei viktigaste måla med ein skriftleg revisjonsrapport er 

 1) å dokumentere verkeområdet for revisjonen, 

 2) å informere leiinga om status for etterlevinga av miljøpolitikken og miljøframgangen til organisasjonen, 

 3) å informere leiinga om status for etterlevinga av lovfesta krav og andre miljøkrav, og om dei tiltaka som er gjorde for 

å sikre at ei slik etterleving kan påvisast, 

 4) å informere leiinga om kor verknadsfulle og pålitelege tiltaka for å overvake og avgrense miljøverknadene til 

organisasjonen er, 

 5) å påvise eventuelle behov for korrigerande tiltak. 

Den skriftlege revisjonsrapporten skal innehalde den informasjonen som er naudsynt for å nå desse måla.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1442 

av 31. juli 2017 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for store forbrenningsanlegg, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2017) 5225](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

som sikrer at utslippene under normale driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikkene som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avgav 20. oktober 2016 sin uttalelse til Kommi-

sjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for store forbrenningsanlegg. Uttalelsen er offentlig 

tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene oppført i vedlegget til denne beslutning, er det sentrale elementet i nevnte BAT-referanse-

dokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for store forbrenningsanlegg, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 17.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 246/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

2018/EØS/57/75 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 31. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/765 

 

VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU: 

— 1.1: Forbrenning av brensler i anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 50 MW, men bare dersom denne 

virksomheten finner sted i forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 50 MW. 

— 1.4: Forgassing av kull eller annet brensel i anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 20 MW, men bare 

dersom denne virksomheten er direkte forbundet med et forbrenningsanlegg. 

— 5.2: Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall ved samforbrenningsanlegg for ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 

tre tonn per time, eller for farlig avfall med en kapasitet på over ti tonn per dag, men bare dersom denne virksomheten 

finner sted i forbrenningsanlegg som omfattes av nr. 1.1 ovenfor. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet som er direkte forbundet med ovennevnte 

virksomhet, herunder de teknikkene for forebygging og reduksjon av utslipp som benyttes. 

De brenslene som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er alle faste, flytende og/eller gassformige brennbare materialer, 

herunder 

— faste brensler (f.eks. kull, lignitt, torv), 

— biomasse (som definert i artikkel 3 nr. 31 i direktiv 2010/75/EU), 

— flytende brensler (f.eks. tung brennolje og gassolje), 

— gassformige brensler (f.eks. naturgass, hydrogenholdig gass og syntesegass), 

— sektorspesifikke brensler (f.eks. biprodukter fra den kjemiske industrien og jern- og stålindustrien), 

— avfall unntatt blandet kommunalt avfall som definert i artikkel 3 nr. 39, og unntatt annet avfall oppført i artikkel 42 nr. 2 

bokstav a) ii) og iii) i direktiv 2010/75/EU. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende: 

— Forbrenning av brensler i enheter med en nominell termisk effekt på minst 15 MW. 

— Forbrenningsanlegg som omfattes av unntaket med hensyn til begrenset levetid eller fjernvarme som fastsatt i artikkel 33 

og 35 i direktiv 2010/75/EU, inntil unntakene angitt i deres tillatelser utløper, når det gjelder BAT-AEL-verdiene for de 

forurensende stoffene som omfattes av unntaket, samt andre forurensende stoffer hvis utslipp ville ha blitt redusert 

gjennom de tekniske tiltakene som ikke er blitt iverksatt som følge av unntaket. 

— Forgassing av brensler når dette ikke er direkte forbundet med forbrenning av den resulterende syntesegassen. 

— Forgassing av brensler og etterfølgende forbrenning av syntesegass når dette er direkte forbundet med raffinering av 

mineralolje og gass. 

— Oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet som ikke er direkte forbundet med forbrenning eller forgassing. 

— Forbrenning i prosessovner eller prosessvarmeanlegg. 

— Forbrenning i etterforbrenningsanlegg. 

— Fakling. 

— Forbrenning i gjenvinningskjeler og TRS-brennere (TRS – totalredusert svovel) i anlegg for produksjon av papirmasse og 

papir, ettersom dette omfattes av BAT-konklusjonene for produksjon av papirmasse, papir og papp.  
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— Forbrenning av raffineribrensler på raffinerianlegget, ettersom dette omfattes av BAT-konklusjonene for raffinering av 

mineralolje og gass. 

— Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall i 

— avfallsforbrenningsanlegg (som definert i artikkel 3 nr. 40 i direktiv 2010/75/EU), 

— samforbrenningsanlegg dersom mer enn 40 % av den produserte varmen stammer fra farlig avfall, 

— samforbrenningsanlegg som forbrenner bare avfall, unntatt dersom dette avfallet minst delvis består av biomasse som 

definert i artikkel 3 nr. 31 bokstav b) i direktiv 2010/75/EU, 

ettersom dette omfattes av BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning. 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

— BREF-serien for kjemisk industri (LVOC osv.). 

— Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Industrielle kjølesystemer (ICS). 

— Produksjon av jern og stål (IS). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Produksjon av papirmasse, papir og papp (PP). 

— Raffinering av mineralolje og gass (REF). 

— Avfallsforbrenning (WI). 

— Avfallsbehandling (WT). 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

Generelle uttrykk 

Kjel Alle forbrenningsanlegg med unntak av motorer, gassturbiner, prosessovner og 

prosessvarmeanlegg. 

Kombikraftverk (CCGT) Et CCGT er et forbrenningsanlegg der to termodynamiske sykluser brukes (dvs. Brayton-syklus 

og Rankine-syklus). I et CCGT omdannes varme fra røykgassen i en gassturbin (som 

produserer elektrisk kraft i en Brayton-syklus) til nyttbar energi i en dampgenerator for 

varmegjenvinning (HRSG), der den brukes til å generere damp, som deretter utvider seg i en 

dampturbin (som produserer ytterligere elektrisk kraft i en Rankine-syklus). 

I disse BAT-konklusjonene omfatter et CCGT både konfigurasjoner med og uten tilleggsfyring 

av HRSG. 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/767 

 

Uttrykk Definisjon 

Forbrenningsanlegg Enhver teknisk innretning der brensler oksideres i den hensikt å bruke varmen som utvikles på 

denne måten. I disse BAT-konklusjonene anses en kombinasjon av 

— to eller flere separate forbrenningsanlegg der røykgasser slippes ut gjennom en felles 

skorstein, eller 

— separate forbrenningsanlegg som fikk sin første tillatelse 1. juli 1987 eller senere, eller der 

de driftsansvarlige har innlevert en fullstendig søknad om tillatelse på nevnte dato eller 

senere, og som er installert på en slik måte at røykgasser, etter vedkommende myndighets 

vurdering og alle tekniske og økonomiske faktorer tatt i betraktning, kan slippes ut 

gjennom en felles skorstein, 

som ett enkelt forbrenningsanlegg. 

I forbindelse med beregning av samlet nominell termisk effekt av en slik kombinasjon, skal 

kapasiteten for alle aktuelle forbrenningsanlegg som har en nominell termisk effekt på minst 

15 MW, legges sammen. 

Forbrenningsenhet Et enkelt forbrenningsanlegg. 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent installert på anleggsstedet. 

Direkte utslipp Utslipp (til vannresipient) på det punktet der utslippet forlater anlegget uten ytterligere 

behandling nedstrøms. 

System for avsvovling av 

røykgass (FGD) 

Et system som består av én eller flere renseteknikker hvis formål er å redusere nivået av SOX 

som slippes ut fra et forbrenningsanlegg. 

System for avsvovling av 

røykgass (FGD) – 

eksisterende 

Et system for avsvovling av røykgass (FGD) som ikke er et nytt FGD-system. 

System for avsvovling av 

røykgass (FGD) – nytt 

Enten et system for avsvovling av røykgass (FGD) i et nytt anlegg eller et FGD-system som 

omfatter minst én renseteknikk som er blitt innført eller helt skiftet ut i et eksisterende anlegg 

etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 

Gassolje Ethvert petroleumsbasert flytende brensel som er klassifisert under KN-kode 2710 19 25, 2710 

19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19, eller ethvert petroleumsbasert 

flytende brensel hvorav mindre enn 65 volumprosent (herunder destillasjonstap) destilleres ved 

250 °C, og hvorav minst 85 volumprosent (herunder destillasjonstap) destilleres ved 350 °C 

etter ASTM D86-metoden. 

Tung brennolje (HFO) Ethvert petroleumsbasert flytende brensel som er klassifisert under KN-kode 2710 19 51–2710 

19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, eller ethvert petroleumsbasert flytende brensel, 

unntatt gassolje som ut fra sine destillasjonsgrenser hører inn under kategorien tungoljer 

beregnet på bruk som brensel, og hvorav mindre enn 65 volumprosent (herunder 

destillasjonstap) destilleres ved 250 °C etter ASTM D86-metoden. Dersom destillasjonen ikke 

kan bestemmes etter ASTM D86-metoden, klassifiseres petroleumsproduktet også som tung 

brennolje. 

Netto elektrisitetseffektivitet 

(forbrenningsenhet og IGCC) 

Forholdet mellom netto elektrisk effekt (elektrisk kraft produsert på hovedtransformatorens 

høyspenningsside minus importert energi – f.eks. for hjelpesystemers forbruk) og energien i 

brenselet/utgangsmaterialet (som brenselets/utgangsmaterialets nedre brennverdi) ved 

forbrenningsenhetens grense over et gitt tidsrom. 
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Uttrykk Definisjon 

Netto mekanisk 

energieffektivitet 

Forholdet mellom mekanisk effekt ved påkoplet belastning og termisk effekt fra brenselet. 

Netto samlet brensels-

utnyttelse (forbrenningsenhet 

og IGCC) 

Forholdet mellom netto produsert energi (produsert elektrisk kraft, varmtvann, damp, mekanisk 

energi minus importert elektrisk energi og/eller termisk energi (f.eks. for hjelpesystemers 

forbruk)) og energien i brenselet (som brenselets nedre brennverdi) ved forbrenningsenhetens 

grense over et gitt tidsrom. 

Netto samlet 

brenselsutnyttelse 

(forgassingsenhet) 

Forholdet mellom netto produsert energi (produsert elektrisk kraft, varmtvann, damp, mekanisk 

energi og syntesegass (som syntesegassens nedre brennverdi) minus importert elektrisk energi 

og/eller termisk energi (f.eks. for hjelpesystemers forbruk)) og energien i brenselet/utgangsma-

terialet (som brenselets/utgangsmaterialets nedre brennverdi) ved forgassingsenhetens grense 

over et gitt tidsrom. 

Driftstimer Det tidsrommet uttrykt i timer da et forbrenningsanlegg helt eller delvis er i drift og slipper ut 

utslipp til luft, unntatt perioder med driftsstart og driftsstans. 

Periodisk måling Fastsettelse av en målestørrelse (en gitt mengde som skal måles) ved bestemte tidsintervaller. 

Anlegg – eksisterende Et forbrenningsanlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Anlegg – nytt Et forbrenningsanlegg som først blir tillatt på anlegget etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene, eller en full utskiftning av et forbrenningsanlegg på det eksisterende 

fundamentet etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 

Etterforbrenningsanlegg System beregnet på å rense røykgassene ved forbrenning, og som ikke drives som et uavhengig 

forbrenningsanlegg, f.eks. en termisk oksidator (dvs. forbrenningsanlegg for restgass) som 

brukes til å fjerne forurensende stoff(er) (f.eks. VOC) fra røykgass med eller uten gjenvinning 

av den varmen som produseres. Teknikker for trinnvis forbrenning, der hvert forbrenningstrinn 

skjer i separate kamre som kan ha ulike forbrenningsprosessegenskaper (f.eks. forhold 

luft/brensel, temperaturprofil), anses å være integrert i forbrenningsprosessen og anses ikke som 

etterforbrenningsanlegg. Når gasser som er produsert i et prosessvarmeanlegg / en prosessovn 

eller i en annen forbrenningsprosess, deretter oksideres i et eget forbrenningsanlegg for å 

gjenvinne deres energiverdi (med eller uten bruk av hjelpebrensel) til å produsere elektrisk 

kraft, damp eller mekanisk energi eller for å varme vann/olje, anses heller ikke det sistnevnte 

anlegget som et etterforbrenningsanlegg. 

System for prediktiv 

utslippsovervåking (PEMS) 

System som brukes for kontinuerlig fastsettelse av utslippskonsentrasjon av et forurensende 

stoff fra en utslippskilde, basert på stoffets forhold til et visst antall karakteristiske, kontinuerlig 

overvåkede prosessparametrer (f.eks. forbruket av brenngass, forholdet luft/brensel) og 

kvalitetsdata om brensel eller utgangsmateriale (f.eks. svovelinnhold). 

Prosessbrensler fra kjemisk 

industri 

Gassformige og/eller flytende biprodukter produsert av (petro-)kjemisk industri og brukt som 

ikke-kommersielle brensler i forbrenningsanlegg. 

Prosessovner eller 

prosessvarmeanlegg 

Prosessovner eller prosessvarmeanlegg er 

— forbrenningsanlegg der røykgassene brukes til varmebehandling av gjenstander eller 

utgangsmaterialer gjennom oppvarming med direkte kontakt (f.eks. sement- og kalkovn, 

glassovn, asfaltovn, tørkeprosess, reaktor som brukes i (petro-)kjemisk industri, prosessovn 

til jernholdig metall), eller 
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Uttrykk Definisjon 

 — forbrenningsanlegg hvis strålevarme og/eller ledende varme overføres til gjenstander eller 

utgangsmaterialer gjennom en fast vegg uten bruk av mellomliggende varmeoverførings-

væske (f.eks. koksovnblokk, cowper, ovn eller reaktor som varmer opp en prosesstrøm som 

brukes i (petro-)kjemisk industri, f.eks. krakkingsovn, prosessvarmeanlegg som brukes til 

gjenforgassing av flytende naturgass (LNG) i LNG-terminaler). 

Som følge av anvendelsen av god praksis for energiutnytting, kan prosessvarmeanlegg/-ovner 

ha et tilknyttet system som produserer damp / elektrisk kraft. Et slikt system anses å være et 

integrert konstruksjonselement i prosessvarmeanlegget/-ovnen som ikke kan betraktes isolert. 

Raffineribrensel Fast, flytende eller gassformig brennbart materiale fra destillasjons- og konverteringsfasene ved 

raffinering av råolje. Eksempler er raffineribrenngass (RFG), syntesegass, raffinerioljer og 

petroleumskoks. 

Rester Stoffer eller gjenstander som produseres ved de formene for virksomhet som omfattes av dette 

direktivs virkeområde, som avfall eller biprodukter. 

Periode med driftsstart og 

driftsstans 

Tidsrommet for drift av anlegget som fastsatt i henhold til bestemmelsene i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/249/EU(*). 

Enhet – eksisterende En forbrenningsenhet som ikke er en ny enhet. 

Enhet – ny En forbrenningsenhet som først blir tillatt på forbrenningsanlegget etter offentliggjøringen av 

disse BAT-konklusjonene, eller en full utskiftning av en forbrenningsenhet på det eksisterende 

fundamentet til forbrenningsanlegget etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 

Gyldig (timegjennomsnitt) Et timegjennomsnitt anses som gyldig dersom det ikke utføres vedlikehold på det automatiske 

målesystemet, eller det fungerer korrekt. 

(*) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/249/EU av 7. mai 2012 om fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i 

forbindelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 123 av 9.5.2012, s. 44). 

 

Uttrykk Definisjon 

Forurensende stoffer / parametrer 

As Summen av arsen og arsenforbindelser, uttrykt som As. 

C3 Hydrokarboner med et karbontall på tre. 

C4+ Hydrokarboner med et karbontall på fire eller høyere. 

Cd Summen av kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som Cd. 

Cd+Tl Summen av kadmium, tallium og deres forbindelser, uttrykt som Cd+Tl. 

CH4 Metan. 

CO Karbonmonoksid. 

COD Kjemisk oksygenforbruk. Den mengden oksygen som kreves for fullstendig oksidasjon av det 

organiske materialet til karbondioksid. 

COS Karbonylsulfid. 

Cr Summen av krom og kromforbindelser, uttrykt som Cr. 



Nr. 57/770 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Uttrykk Definisjon 

Cu Summen av kobber og kobberforbindelser, uttrykt som Cu. 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

Fluorid Oppløst fluorid, uttrykt som F–. 

H2S Hydrogensulfid. 

HCl Alle uorganiske gassformige klorforbindelser, uttrykt som HCl. 

HCN Hydrogencyanid. 

HF Alle uorganiske gassformige fluorforbindelser, uttrykt som HF. 

Hg Summen av kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som Hg. 

N2O Dinitrogenmonoksid (dinitrogenoksid). 

NH3 Ammoniakk. 

Ni Summen av nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som Ni. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

Pb Summen av bly og blyforbindelser, uttrykt som Pb. 

PCDD/F Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og -furaner. 

RCG Rågasskonsentrasjon i røykgassen. Konsentrasjon av SO2 i den ubehandlede røykgassen, som 

årsgjennomsnitt (under standardforholdene som er angitt i Generelle betraktninger) ved 

innløpet til SOX-rensesystemet, uttrykt ved et referanseinnhold av oksygen på 6 volumprosent 

O2. 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu 

+ Mn + Ni + V 

Summen av antimon, arsen, bly, krom, kobolt, kobber, mangan, nikkel, vanadium og deres 

forbindelser, uttrykt som Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V. 

SO2 Svoveldioksid. 

SO3 Svoveltrioksid. 

SOX Summen av svoveldioksid (SO2) og svoveltrioksid (SO3), uttrykt som SO2. 

Sulfat Oppløst sulfat, uttrykt som SO4
2–. 

Sulfid, som lett frigis Summen av oppløst sulfid og av de uoppløselige sulfidene som lett frigis ved forsuring, uttrykt 

som S2–. 

Sulfitt Oppløst sulfitt, uttrykt som SO3
2–. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann). 

TSS Totalt suspendert fast stoff. Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste stoffer (i vann) 

målt ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 

Zn Summen av sink og sinkforbindelser, uttrykt som Zn. 
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FORKORTELSER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser: 

Forkortelse Definisjon 

ASU Lufttilførselsenhet (Air supply unit). 

CCGT Kombikraftverk (Combined-cycle gas turbine), med eller uten tilleggsfyring. 

CFB Sirkulerende virvelsjikt (Circulating fluidised bed). 

CHP Kraftvarme (Combined heat and power). 

COG Koksovngass (Coke oven gas). 

COS Karbonylsulfid (Carbonyl sulphide). 

DLN Tørre lav-NOX-brennere (Dry low-NOX burners). 

DSI Innsprøyting av sorbent i kanal (Duct sorbent injection). 

ESP Elektrofilter (Electrostatic precipitator). 

FBC Virvelsjiktforbrenning (Fluidised bed combustion). 

FGD Avsvovling av røykgass (Flue-gas desulphurisation). 

HFO Tung brennolje (Heavy fuel oil). 

HRSG Dampgenerator for varmegjenvinning (Heat recovery steam generator). 

IGCC Integrert forgassing med kombinert syklus (Integrated gasification combined cycle). 

LHV Nedre brennverdi (Lower heating value). 

LNB Lav-NOX-brennere (Low-NOX burners). 

LNG Flytende naturgass (Liquefied natural gas). 

OCGT Gassturbin med åpen syklus (Open-cycle gas turbine). 

OTNOC Andre forhold enn normale driftsforhold (Other than normal operating conditions). 

PC Pulverisert forbrenning (Pulverised combustion). 

PEMS System for prediktiv utslippsovervåking (Predictive emissions monitoring system). 

SCR Selektiv katalytisk reduksjon (Selective catalytic reduction). 

SDA Sprayabsorber (Spray dry absorber). 

SNCR Selektiv ikke-katalytisk reduksjon (Selective non-catalytic reduction). 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, får disse BAT-konklusjonene generell anvendelse.  
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Utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) 

Dersom utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL), er angitt for forskjellige 

gjennomsnittsperioder, skal alle disse BAT-AEL-verdiene overholdes. 

BAT-AEL-verdiene i disse BAT-konklusjonene får ikke nødvendigvis anvendelse på turbiner og motorer som drives med 

flytende eller gassformige brensler, beregnet på bruk i nødssituasjoner, og som er i drift i mindre enn 500 t/år, når slik bruk i 

nødssituasjoner ikke er forenlig med overholdelse av BAT-AEL-verdiene. 

BAT-AEL-verdier for utslipp til luft 

Utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft i disse BAT-

konklusjonene, viser til konsentrasjoner uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum røykgass under følgende 

standardforhold: Tørr gass ved en temperatur på 273,15 K, og et trykk på 101,3 kPa, uttrykt i enhetene mg/Nm3, μg/Nm3 eller 

ng I-TEQ/Nm3. 

Overvåking knyttet til BAT-AEL-verdiene for utslipp til luft er angitt i BAT 4. 

Referanseverdiene for oksygen som brukes til å uttrykke BAT-AEL-verdiene i dette dokumentet, er angitt i tabellen nedenfor. 

Virksomhet Referansenivå for oksygen 

(OR) 

Forbrenning av faste brensler 

6 volumprosent Forbrenning av faste brensler i kombinasjon med flytende og/eller gassformige brensler 

Samforbrenning av avfall 

Forbrenning av flytende og/eller gassformige brensler, når dette ikke skjer i en gassturbin eller en 

motor 
3 volumprosent 

Forbrenning av flytende og/eller gassformige brensler, når dette skjer i en gassturbin eller en 

motor 
15 volumprosent 

Forbrenning i IGCC-anlegg 

Følgende formel brukes til å beregne utslippskonsentrasjonen ved referansenivået for oksygen: 

ER =
21 − OR

21 − OM
× EM 

der 

ER: utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen OR 

OR: referansenivået for oksygen i volumprosent 

EM: målt utslippskonsentrasjon 

OM: målt oksygennivå i volumprosent 

For perioder for gjennomsnittsberegning gjelder følgende definisjoner: 

Periode for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på 24 timer med gyldige timegjennomsnitt fra kontinuerlige 

målinger. 

Årsgjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på ett år med gyldige timegjennomsnitt fra kontinuerlige 

målinger. 
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Periode for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter hver(1). 

Gjennomsnitt av prøver som er 

tatt i løpet av ett år 

Gjennomsnittet av verdiene som er oppnådd i løpet av ett år med periodiske målinger med 

den overvåkingsfrekvensen som er fastsatt for hver parameter. 

(1) Dersom en måling på 30 minutter er uegnet på grunn av begrensninger i forbindelse med prøvetakingen eller analysen, kan det for enhver 

parameter benyttes en mer hensiktsmessig prøvetakingsperiode. For PCDD/F brukes det en prøvetakingsperiode på 6–8 timer. 

BAT-AEL-verdier for utslipp til vann 

Utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann fastsatt i disse BAT-

konklusjonene, angir konsentrasjon, uttrykt som masse av de stoffene som slippes ut per volum vann, uttrykt i μg/l, mg/l eller 

g/l. BAT-AEL angir døgngjennomsnitt, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. Tidsproporsjonale 

samleprøver kan brukes dersom det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Overvåking knyttet til BAT-AEL-verdiene for utslipp til vann er angitt i BAT 5. 

Energieffektivitetnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEEL) 

Et energieffektivitetsnivå som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEEL) viser til forholdet mellom 

forbrenningsenhetens netto produserte energi og tilførte energi i form av brensel/utgangsmateriale, ut fra enhetens faktiske 

utforming. Netto produsert energi fastsettes for forbrennings-, forgassings- eller IGCC-enhetens grenser, herunder 

hjelpesystemer (f.eks. systemer for røykgassrensing), og for enheten ved full belastning. 

For kraftvarmeverk (CHP): 

— BAT-AEEL for netto samlet brenselsutnyttelse innebærer at forbrenningsenheten kjøres med full belastning og primært er 

konfigurert for å maksimere varmeproduksjonen og sekundært for å maksimere den resterende elektriske kraften som kan 

produseres. 

— BAT-AEEL for netto elektrisitetseffektivitet innebærer at forbrenningsenheten produserer elektrisk kraft bare ved full 

belastning. 

BAT-AEEL uttrykkes i prosent. Tilført energi i brenselet/utgangsmaterialet uttrykkes som nedre brennverdi (LHV). 

Overvåking knyttet til BAT-AEEL er angitt i BAT 2. 

Kategorisering av forbrenningsanlegg/forbrenningsenheter etter deres samlede nominelle termiske effekt 

Når det i disse BAT-konklusjonene angis et intervall for den samlede nominelle termiske effekten, skal dette forstås som «lik 

eller større enn den laveste verdien i intervallet og lavere enn den høyeste verdien i intervallet». Anleggskategorien  

100–300 MWth skal for eksempel leses som forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt som er lik eller større 

enn 100 MW og lavere enn 300 MW. 

Når en del av et forbrenningsanlegg som slipper ut røykgass gjennom én eller flere separate kanaler i en felles skorstein, er i 

drift mindre enn 1 500 t/år, kan denne delen av anlegget vurderes separat i forbindelse med disse BAT-konklusjonene. For alle 

deler av anlegget skal BAT-AEL-verdiene få anvendelse i forhold til anleggets samlede nominelle termiske effekt. I slike 

tilfeller skal utslippene gjennom hver av disse kanalene overvåkes separat. 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

De brenselspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 2–7 får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i 

dette avsnittet.  
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1.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å gjennomføre og følge en 

miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

i) Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

ii) Fastsettelse fra ledelsens side av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets 

miljøprestasjon. 

iii) Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investeringer. 

iv) Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på følgende: 

a) Struktur og ansvar. 

b) Rekruttering, opplæring, bevissthet og kompetanse. 

c) Kommunikasjon. 

d) Medarbeidernes deltaking. 

e) Dokumentasjon. 

f) Effektiv prosesstyring. 

g) Planlagte regelmessige vedlikeholdsprogrammer. 

h) Kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner. 

i) Sikring av overholdelse av miljølovgivningen. 

v) Kontroll av prestasjoner og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på følgende: 

a) Overvåking og måling (se også Det felles forskningssenters referanserapport om overvåking av utslipp til luft 

og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet – ROM). 

b) Korrigerende og forebyggende tiltak. 

c) Føring av registre. 

d) Uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer 

som planlagt og er korrekt gjennomført og vedlikeholdt. 

vi) Gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen. 

vii) Tilpasning til utviklingen av renere teknologier. 

viii) Vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et 

nytt anlegg, og i hele dets levetid, herunder å 

a) unngå underjordiske konstruksjoner, 

b) innarbeide funksjoner som forenkler demonteringen, 

c) velge overflatebehandlinger som lett kan dekontamineres, 

d) bruke utstyr som er utformet slik at det gir minst mulig innfanging av kjemikalier og letter avrenning eller 

rengjøring, 

e) utforme fleksibelt, frittstående utstyr som muliggjør etappevis nedstenging, 

f) bruke biologisk nedbrytbare og gjenvinnbare materialer når det er mulig. 

ix) Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

Særlig for denne sektoren er det også viktig å ta hensyn til følgende elementer i miljøstyringsordningen, som 

eventuelt beskrives i de relevante BAT. 

x) Programmer for kvalitetssikring/kvalitetskontroll for å sikre at egenskapene til alle brensler er bestemt og 

kontrollert fullt ut (se BAT 9).  
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xi) En forvaltningsplan for å redusere utslipp til luft og/eller vann under andre forhold enn normale driftsforhold, 

herunder perioder med driftsstart og driftsstans (se BAT 10 og BAT 11). 

xii) En avfallshåndteringsplan for å sikre at avfall unngås, forberedes for ombruk, går til materialgjenvinning eller 

gjenvinnes på annen måte, herunder ved bruk av teknikkene angitt i BAT 16. 

xiii) En systematisk metode for å oppdage og håndtere potensielle ukontrollerte og/eller ikke-planlagte utslipp til 

miljøet, særlig 

a) utslipp til jord og grunnvann fra håndtering og lagring av brensler, tilsetningsstoffer, biprodukter og avfall, 

b) utslipp i forbindelse med selvoppheting og/eller selvantenning av brensel ved lagring og håndtering. 

xiv) En plan for håndtering av støv for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere diffuse utslipp 

fra lasting, lossing, lagring og/eller håndtering av brensler, rester og tilsetningsstoffer. 

xv) En plan for håndtering av støy dersom støyplager i følsomme omgivelser kan forventes eller er vedvarende, 

herunder 

a) en protokoll for overvåking av støy ved anleggets grense, 

b) et støyreduksjonsprogram, 

c) en protokoll for håndtering av støyhendelser, som inneholder egnede tiltak og frister, 

d) en gjennomgåelse av historiske støyhendelser, korrigerende tiltak og formidling av kunnskap om 

støyhendelser til berørte parter. 

xvi) En plan for håndtering av lukt ved forbrenning, forgassing eller samforbrenning av illeluktende stoffer, herunder 

a) en protokoll for overvåking av lukt, 

b) når det er nødvendig, et program for å eliminere lukt for å oppdage og eliminere eller redusere luktutslipp, 

c) en protokoll for å registrere lukthendelser og egnede tiltak og frister, 

d) en gjennomgåelse av historiske lukthendelser, korrigerende tiltak og formidling av kunnskap om 

lukthendelser til berørte parter. 

Når en vurdering viser at noen av elementene som er oppført under punkt x–xvi, ikke er nødvendige, skal dette 

registreres med angivelse av begrunnelsen. 

Bruk 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger 

generelt sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan ha. 

1.2. Overvåking 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk er å bestemme netto elektrisitetseffektivitet og/eller netto samlet brensels-

utnyttelse og/eller netto mekanisk energieffektivitet for forgassings-, IGCC- og/eller forbrenningsenhetene ved å 

utføre en virkningsprøving ved full belastning(1), i henhold til EN-standarder, etter ibruktaking av enheten og etter 

hver endring som i betydelig grad kan påvirke enhetens netto elektrisitetseffektivitet og/eller netto samlede 

brenselsutnyttelse og/eller netto mekaniske energieffektivitet. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer 

data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet.  

  

(1) Når det gjelder CHP-enheter, kan, dersom virkningsprøvingen av tekniske grunner ikke kan utføres med full belastning for 

varmeproduksjon, prøvingen utfylles eller erstattes med en beregning som bruker parametrer for full belastning. 
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BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til luft og 

vann, herunder de som er angitt nedenfor. 

Strøm Parametrer Overvåking 

Røykgass Volumstrøm Periodisk eller kontinuerlig bestemmelse 

Oksygeninnhold, temperatur og trykk Periodisk eller kontinuerlig måling 

Vanndampinnhold(1) 

Spillvann fra rensing av 

røykgass 

Volumstrøm, pH og temperatur Kontinuerlig måling 

(1) Kontinuerlig måling av vanndampinnholdet i røykgassen er ikke nødvendig dersom røykgassen det tas prøve av, tørkes før 

analysen. 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til luft med minst den frekvensen som angis nedenfor, og i 

samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig 

kvalitet. 

Stoff/parameter Brensel/prosess/type forbrenningsanlegg 

Forbrenningsan-

leggets samlede 

nominelle termiske 

effekt 

Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

NH3 — Når SCR og/eller SNCR brukes Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(3)(4) BAT 7 

NOX — Kull og/eller lignitt, herunder 

samforbrenning av avfall 

— Fast biomasse og/eller torv, 

herunder samforbrenning av avfall 

— HFO- og/eller gassoljefyrte kjeler og 

motorer 

— Gassoljefyrte gassturbiner 

— Naturgassfyrte kjeler, motorer og 

turbiner 

— Prosessgasser fra jern- og stål-

produksjon 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

— IGCC-anlegg 

Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(3)(5) BAT 20 

BAT 24 

BAT 28 

BAT 32 

BAT 37 

BAT 41 

BAT 42 

BAT 43 

BAT 47 

BAT 48 

BAT 56 

BAT 64 

BAT 65 

BAT 73 

— Forbrenningsanlegg på offshore-

plattformer 

Alle størrelser EN 14792 En gang i året(6) BAT 53 

N2O — Kull og/eller lignitt i kjeler med 

sirkulerende virvelsjikt 

— Fast biomasse og/eller torv i kjeler 

med sirkulerende virvelsjikt 

Alle størrelser EN 21258 En gang i året(7) BAT 20 

BAT 24 
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Stoff/parameter Brensel/prosess/type forbrenningsanlegg 

Forbrenningsan-

leggets samlede 

nominelle termiske 

effekt 

Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

CO — Kull og/eller lignitt, herunder 

samforbrenning av avfall 

— Fast biomasse og/eller torv, 

herunder samforbrenning av avfall 

— HFO- og/eller gassoljefyrte kjeler og 

motorer 

— Gassoljefyrte gassturbiner 

— Naturgassfyrte kjeler, motorer og 

turbiner 

— Prosessgasser fra jern- og stål-

produksjon 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

— IGCC-anlegg 

Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(3)(5) BAT 20 

BAT 24 

BAT 28 

BAT 33 

BAT 38 

BAT 44 

BAT 49 

BAT 56 

BAT 64 

BAT 65 

BAT 73 

— Forbrenningsanlegg på offshore-

plattformer 

Alle størrelser EN 15058 En gang i året(6) BAT 54 

SO2 — Kull og/eller lignitt, herunder 

samforbrenning av avfall 

— Fast biomasse og/eller torv, 

herunder samforbrenning av avfall 

— HFO- og/eller gassoljefyrte kjeler 

— HFO- og/eller gassoljefyrte motorer 

— Gassoljefyrte gassturbiner 

— Prosessgasser fra jern- og stål-

produksjon 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

brukt i kjeler 

— IGCC-anlegg 

Alle størrelser Generiske EN-

standarder og 

EN 14791 

Kontinuerlig(3)(8)(9) BAT 21 

BAT 25 

BAT 29 

BAT 34 

BAT 39 

BAT 50 

BAT 57 

BAT 66 

BAT 67 

BAT 74 

SO3 — Når SCR brukes Alle størrelser Ingen EN-

standard 

foreligger 

En gang i året — 

Gassformige 

klorider, 

uttrykt som 

HCl 

— Kull og/eller lignitt 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

brukt i kjeler 

Alle størrelser EN 1911 En gang hver tredje 

måned(3)(10)(11) 

BAT 21 

BAT 57 

— Fast biomasse og/eller torv Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(12)(13) BAT 25 

— Samforbrenning av avfall Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(3)(13) BAT 66 

BAT 67 
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Stoff/parameter Brensel/prosess/type forbrenningsanlegg 

Forbrenningsan-

leggets samlede 

nominelle termiske 

effekt 

Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

HF — Kull og/eller lignitt 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

brukt i kjeler 

Alle størrelser Ingen EN-

standard 

foreligger 

En gang hver tredje 

måned(3)(10)(11) 

BAT 21 

BAT 57 

— Fast biomasse og/eller torv Alle størrelser Ingen EN-

standard 

foreligger 

En gang i året BAT 25 

— Samforbrenning av avfall Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig(3)(13) BAT 66 

BAT 67 

Støv — Kull og/eller lignitt 

— Fast biomasse og/eller torv 

— HFO- og/eller gassoljefyrte kjeler 

— Prosessgasser fra jern- og stål-

produksjon 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

brukt i kjeler 

— IGCC-anlegg 

— HFO- og/eller gassoljefyrte motorer 

— Gassoljefyrte gassturbiner 

Alle størrelser Generiske EN-

standarder og 

EN 13284-1 og 

EN 13284-2 

Kontinuerlig(3)(14) BAT 22 

BAT 26 

BAT 30 

BAT 35 

BAT 39 

BAT 51 

BAT 58 

BAT 75 

— Samforbrenning av avfall Alle størrelser Generiske EN-

standarder og 

EN 13284-2 

Kontinuerlig BAT 68 

BAT 69 

Metaller og 

metalloider 

unntatt 

kvikksølv (As, 

Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, 

Se, Tl, V, Zn) 

— Kull og/eller lignitt 

— Fast biomasse og/eller torv 

— HFO- og/eller gassoljefyrte kjeler og 

motorer 

Alle størrelser EN 14385 En gang i året(15) BAT 22 

BAT 26 

BAT 30 

— Samforbrenning av avfall < 300 MWth EN 14385 En gang hver sjette 

måned(10) 

BAT 68 

BAT 69 

≥ 300 MWth EN 14385 En gang hver tredje 

måned(16)(10) 

— IGCC-anlegg ≥ 100 MWth EN 14385 En gang i året(15) BAT 75 

Hg — Kull og/eller lignitt, herunder sam-

forbrenning av avfall 

< 300 MWth EN 13211 En gang hver tredje 

måned(10)(17) 

BAT 23 

≥ 300 MWth Generiske EN-

standarder og 

EN 14884 

Kontinuerlig(13)(18) 

— Fast biomasse og/eller torv Alle størrelser EN 13211 En gang i året(19) BAT 27 

— Samforbrenning av avfall med fast 

biomasse og/eller torv 

Alle størrelser EN 13211 En gang hver tredje 

måned(10) 

BAT 70 

— IGCC-anlegg ≥ 100 MWth EN 13211 En gang i året(20) BAT 75 
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Stoff/parameter Brensel/prosess/type forbrenningsanlegg 

Forbrenningsan-

leggets samlede 

nominelle termiske 

effekt 

Standard(er)(1) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(2) 

Overvåking 

forbundet med 

TVOC — HFO- og/eller gassoljefyrte motorer 

— Prosessbrensler fra kjemisk industri 

brukt i kjeler 

Alle størrelser EN 12619 En gang hver sjette 

måned(10) 

BAT 33 

BAT 59 

— Samforbrenning av avfall med kull, 

lignitt, fast biomasse og/eller torv 

Alle størrelser Generiske EN-

standarder 

Kontinuerlig BAT 71 

Formaldehyd — Naturgass i gass- og dobbeltdriv-

stoffmotorer med gnisttenning og 

mager forbrenning 

Alle størrelser Ingen EN-

standard 

foreligger 

En gang i året BAT 45 

CH4 — Naturgassfyrte motorer Alle størrelser EN ISO 25139 En gang i året(21) BAT 45 

PCDD/F — Prosessbrensler fra kjemisk industri 

brukt i kjeler 

— Samforbrenning av avfall 

Alle størrelser EN 1948-1, 

EN 1948-2, 

EN 1948-3 

En gang hver sjette 

måned(10)(22) 

BAT 59 

BAT 71 

(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for periodiske 

målinger er angitt i tabellen. 

(2) Overvåkingsfrekvensen får ikke anvendelse dersom eneste hensikt med drift av anlegget er å utføre en utslippsmåling. 

(3) Når det gjelder anlegg med en nominell termisk effekt på < 100 MW som er i drift < 1 500 t/år, bør laveste overvåkingsfrekvens være minst én 

gang hver sjette måned. For gassturbiner utføres periodisk overvåking når forbrenningsanlegget kjøres med en belastning på > 70 %. For 

samforbrenning av avfall med kull, lignitt, fast biomasse og/eller torv, må overvåkingsfrekvensen også ta hensyn til del 6 i vedlegg VI til 

industriutslippsdirektivet. 

(4) Når det gjelder bruk av SCR, bør laveste overvåkingsfrekvens være minst én gang i året dersom utslippsnivåene har vist seg å være tilstrekkelig 

stabile. 

(5) Når det gjelder naturgassfyrte turbiner med en nominell termisk effekt på < 100 MW som er i drift< 1 500 t/år, eller for eksisterende OCGT, kan 

PEMS brukes i stedet. 

(6) PEMS kan brukes i stedet. 

(7) To sett med målinger utføres, én der anlegget kjøres med en belastning på > 70 % og den andre med en belastning på < 70 %. 

(8) Som et alternativ til kontinuerlig måling for anlegg som forbrenner olje med kjent svovelinnhold, og der det ikke finnes noe system for avsvovling 

av røykgass, kan det utføres periodiske målinger minst én gang hver tredje måned og/eller andre framgangsmåter som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet for å bestemme SO2-utslipp. 

(9) Når det gjelder prosessbrensler fra kjemisk industri, kan overvåkingsfrekvensen tilpasses for anlegg på < 100 MWth etter en første beskrivelse av 

brenselet (se BAT 5) basert på en vurdering av relevansen av utslipp av forurensende stoffer (f.eks. konsentrasjon i brensel, benyttet 

røykgassrensing) i utslippene til luft, men i alle tilfeller minst hver gang en endring i brenselets egenskaper kan påvirke utslippene. 

(10) Dersom utslippsnivåene er påvist å være tilstrekkelig stabile, kan det utføres periodiske målinger hver gang en endring i brenselets og/eller avfallets 

egenskaper kan påvirke utslippene, men i alle tilfeller minst én gang i året. For samforbrenning av avfall med kull, lignitt, fast biomasse og/eller 

torv, må overvåkingsfrekvensen også ta hensyn til del 6 i vedlegg VI til industriutslippsdirektivet. 

(11) Når det gjelder prosessbrensler fra kjemisk industri, kan overvåkingsfrekvensen tilpasses etter en første beskrivelse av brenselet (se BAT 5) basert 

på en vurdering av relevansen av utslipp av forurensende stoffer (f.eks. konsentrasjon i brensel, benyttet røykgassrensing) i utslippene til luft, men i 

alle tilfeller minst hver gang en endring i brenselets egenskaper kan påvirke utslippene. 

(12) Når det gjelder anlegg med en nominell termisk effekt på < 100 MW som er i drift < 500 t/år, bør laveste overvåkingsfrekvens være minst én gang i 

året. Når det gjelder anlegg med en nominell termisk effekt på < 100 MW som er i drift mellom 500 og 1 500 t/år, bør laveste overvåkingsfrekvens 

reduseres til minst én gang hver sjette måned. 

(13) Dersom utslippsnivåene er påvist å være tilstrekkelig stabile, kan det utføres periodiske målinger hver gang en endring i brenselets og/eller avfallets 

egenskaper kan påvirke utslippene, men i alle tilfeller minst én gang hver sjette måned. 

(14) Når det gjelder anlegg som forbrenner prosessgasser fra jern- og stålproduksjon, bør laveste overvåkingsfrekvens være minst én gang hver sjette 

måned dersom utslippsnivåene har vist seg å være tilstrekkelig stabile. 

(15) Listen over forurensende stoffer som overvåkes og overvåkingsfrekvensen kan tilpasses etter en første beskrivelse av brenselet (se BAT 5) basert på 

en vurdering av relevansen av utslipp av forurensende stoffer (f.eks. konsentrasjon i brensel, benyttet røykgassrensing) i utslippene til luft, men i 

alle tilfeller minst hver gang en endring i brenselets egenskaper kan påvirke utslippene. 

(16) Når det gjelder anlegg som er i drift < 1 500 t/år, bør laveste overvåkingsfrekvens være minst én gang hver sjette måned. 

(17) Når det gjelder anlegg som er i drift < 1 500 t/år, bør laveste overvåkingsfrekvens være minst én gang i året. 

(18) Kontinuerlig prøvetaking kombinert med hyppige analyser av tidsintegrerte prøver, f.eks. gjennom en standardisert metode for overvåking av 

sorbentfeller, kan brukes som et alternativ til kontinuerlige målinger. 

(19) Dersom utslippsnivåene er påvist å være tilstrekkelig stabile på grunn av lavt kvikksølvinnhold i brenselet, er det tilstrekkelig å utføre periodiske 

målinger hver gang det er en endring i brenselets egenskaper som kan påvirke utslippene. 

(20) Den minste overvåkingsfrekvensen gjelder ikke for anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(21) Målinger utføres når anlegget kjøres med en belastning på > 70 %. 

(22) Når det gjelder prosessbrensler fra kjemisk industri, skal det bare utføres overvåking når brenselet inneholder klorerte stoffer.   
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BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann fra røykgassrensing med minst den frekvensen 

som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer 

data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er) 

Laveste 

overvåkings-

frekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Totalt organisk karbon (TOC)(1) EN 1484 En gang i 

måneden 

BAT 15 

Kjemisk oksygenforbruk (COD)(1) Ingen EN-standard foreligger 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) EN 872 

Fluorid (F–) EN ISO 10304-1 

Sulfat (SO4
2–) EN ISO 10304-1 

Sulfid, som lett frigis (S2–) Ingen EN-standard foreligger 

Sulfitt (SO3
2–) EN ISO 10304-3 

Metaller og metalloider As Flere EN-standarder foreligger (f.eks. 

EN ISO 11885 eller EN ISO 17294-2) 

Cd 

Cr 

Cu 

Ni 

Pb 

Zn 

Hg Flere EN-standarder foreligger (f.eks. 

EN ISO 12846 eller EN ISO 17852) 

Klorid (Cl–) Flere EN-standarder foreligger (f.eks. 

EN ISO 10304-1 eller EN ISO 15682) 

— 

Totalnitrogen EN 12260 — 

(1) TOC eller COD overvåkes. TOC-overvåking foretrekkes ettersom dette alternativet ikke er avhengig av at det brukes svært 

giftige forbindelser. 

1.3. Generelle miljøprestasjoner og forbrenningseffektivitet 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den generelle miljøprestasjonen til forbrenningsanlegg og for å 

redusere utslipp av CO og uforbrente stoffer til luft er å sikre optimal forbrenning og å bruke en passende 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Blanding av brensel Sikre stabile forbrenningsforhold og/eller 

redusere utslipp av forurensende stoffer 

ved å blande ulike kvaliteter av samme 

type brensel. 

Kan brukes generelt. 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/781 

 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Vedlikehold av 

forbrenningssystem

et 

Regelmessig planlagt vedlikehold i 

samsvar med leverandørens anbefalinger. 

 

c. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelse i nr. 8.1. Bruksmulighetene på gamle forbrennings-

anlegg kan være begrenset av behovet for 

å oppgradere forbrenningssystemet 

og/eller kontroll- og styringssystemet. 

d. God utforming av 

forbrenningsutstyret 

God utforming av ovnen, forbrennings-

kamrene, brennerne og tilhørende inn-

retninger. 

Kan brukes generelt på nye forbrennings-

anlegg. 

e. Valg av brensel Valg av eller hel eller delvis overgang til 

et annet brensel med en bedre miljøprofil 

(f.eks. med lavt svovel- og/eller kvikks-

ølvinnhold) blant de tilgjengelige 

brenseltypene, herunder ved oppstart 

eller når det brukes reservebrensel. 

Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til egnede 

brenseltyper med en bedre miljøprofil i 

sin helhet, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk eller 

av det integrerte anleggsstedets brenselba-

lanse i forbindelse med forbrenning av 

industrielle prosessbrensler. 

For eksisterende forbrenningsanlegg kan 

den valgte brenseltypen være begrenset av 

anleggets utforming og konstruksjon. 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av ammoniakk til luft ved bruk av selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) og/eller selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) for å redusere NOX-utslipp er å optimalisere 

utforming og/eller drift av SCR og/eller SNCR (f.eks. optimalt forhold mellom reagens og NOX, homogen fordeling 

av reagens og optimal størrelse på reagensdråpene). 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk 

Utslippsnivået forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av NH3 til luft ved bruk av SCR 

og/eller SNCR, er < 3–10 mg/Nm3 som et årsgjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. Den laveste 

verdien i intervallet kan oppnås ved bruk av SCR, og den høyeste verdien i intervallet kan oppnås ved bruk av SNCR 

uten våte renseteknikker. Når det gjelder anlegg som forbrenner biomasse og som kjøres med variable belastninger, 

samt når det gjelder motorer som forbrenner HFO og/eller gassolje, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 

15 mg/Nm3. 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft under normale driftsforhold er 

gjennom egnet konstruksjon, drift og vedlikehold å sikre at utslippsreduserende systemer brukes med optimal 

kapasitet og tilgjengelighet. 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre forbrennings- og/eller forgassingsanleggs generelle miljøpresta-

sjoner og redusere utslipp til luft er å ta med følgende elementer i kvalitetssikrings-/kvalitetskontrollprogrammene for 

alle brensler som brukes, som ledd i miljøstyringsordningen (se BAT 1): 

i) Den første fullstendige beskrivelsen av det brenselet som brukes, herunder minst parametrene oppført nedenfor 

og i samsvar med EN-standarder. ISO-standarder, nasjonale eller andre internasjonale standarder kan brukes, 

forutsatt at de sikrer data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet.  
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ii) Regelmessig prøving av brenselkvaliteten for å kontrollere at den er i samsvar med den første beskrivelsen og 

anleggets konstruksjonsspesifikasjoner. Prøvingshyppigheten og parametrene som er valgt fra tabellen nedenfor, 

er basert på brenselets variabilitet og en vurdering av relevansen av forurensende utslipp (f.eks. konsentrasjon i 

brensel, benyttet røykgassrensing). 

iii) Etterfølgende tilpasning av anleggets innstillinger når det er nødvendig og praktisk mulig (f.eks. integrering av 

brenselbeskrivelse og kontroll i det avanserte kontrollsystemet (se beskrivelse i nr. 8.1)). 

Beskrivelse 

Første beskrivelse og regelmessig prøving av brenselet kan utføres av den driftsansvarlige og/eller 

brenselleverandøren. Dersom den utføres av leverandøren, skal de fullstendige resultatene leveres til den 

driftsansvarlige i form av en spesifikasjon av produktet (brenselet) og/eller garanti fra leverandøren. 

Brensel Stoffer/parametrer som skal beskrives 

Biomasse/torv — LHV 

— Vanninnhold 

— Aske 

— C, Cl, F, N, S, K, Na 

— Metaller og metalloider (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) 

Kull/lignitt — LHV 

— Vanninnhold 

— Flyktige stoffer, aske, fast karbon, C, H, N, O, S 

— Br, Cl, F 

— Metaller og metalloider (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) 

HFO — Aske 

— C, S, N, Ni, V 

Gassolje — Aske 

— N, C, S 

Naturgass — LHV 

— CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, wobbetall 

Prosessbrensler fra 

kjemisk industri(1) 

— Br, C, Cl, F, H, N, O, S 

— Metaller og metalloider (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) 

Prosessgasser fra jern- 

og stålproduksjon 

— LHV, CH4 (for COG), CXHY (for COG), CO2, H2, N2, totalt svovelinnhold, støv, 

wobbetall 

Avfall(2) — LHV 

— Vanninnhold 

— Flyktige stoffer, aske, Br, C, Cl, F, H, N, O, S 

— Metaller og metalloider (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) 

(1) Listen over stoffer/parametrer som beskrives, kan kortes ned til bare dem som med rimelighet kan forventes å forekomme i 

brenselet ut fra opplysningene om råstoffene og produksjonsprosessene. 

(2) Denne beskrivelsen skal utføres uten at det berører anvendelsen av prosedyrer for forhåndsgodkjenning og godkjenning av 

avfall som fastsatt i BAT 60 bokstav a), noe som kan føre til en beskrivelse og/eller kontroll av andre stoffer/parametrer enn 

dem som er oppført her. 
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BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft og/eller vann under andre forhold enn normale 

driftsforhold (OTNOC), er å utarbeide og gjennomføre en forvaltningsplan som en del av miljøstyringsordningen (se 

BAT 1), og denne planen skal stå i forhold til relevansen av mulige forurensende utslipp, og omfatter følgende 

elementer: 

— Egnet utforming av systemene som anses relevante for å forårsake OTNOC, som kan påvirke utslipp til luft, 

vann og/eller jord (f.eks. konstruksjonskonsepter for lav belastning for å senke minstebelastningen under 

driftsstart og driftsstans for å sikre en stabil produksjon i gassturbiner). 

— Utarbeiding og gjennomføring av en særlig forebyggende vedlikeholdsplan for disse relevante systemene. 

— Gjennomgåelse og registrering av utslipp som er forårsaket av OTNOC og dertil hørende omstendigheter samt 

gjennomføring av korrigerende tiltak dersom det er nødvendig. 

— Periodiske vurderinger av de samlede utslippene under OTNOC (f.eks. hyppighet av hendelser, varighet, 

mengdebestemmelse/anslag av utslipp) og gjennomføring av korrigerende tiltak dersom det er nødvendig. 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk er på egnet måte å overvåke utslipp til luft og/eller vann under OTNOC. 

Beskrivelse 

Overvåkingen kan utføres ved direkte måling av utslipp eller ved å overvåke surrogatparametrer dersom dette viser 

seg å ha lik eller bedre vitenskapelig kvalitet enn direkte måling av utslipp. Utslipp under driftsstart og driftsstans 

(SU/SD) kan vurderes på grunnlag av en detaljert utslippsmåling utført for en typisk SU/SD-prosedyre minst én 

gang i året, og ved å bruke resultatene av denne målingen til å beregne utslippene for hver enkelt SU/SD gjennom 

hele året. 

1.4. Energieffektivitet 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved forbrenning, forgassing og/eller IGCC-enheter 

som er i drift ≥ 1 500 t/år, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelse i nr. 8.2. 

Optimal forbrenning minimerer innholdet 

av uforbrente stoffer i røykgass og i faste 

forbrenningsrester. 

Kan brukes generelt. 

b. Optimalisering av 

parametrene for 

arbeidsmediet 

Drift ved høyest mulig trykk og 

temperatur i arbeidsmediet i form av gass 

eller damp, med de begrensningene som er 

knyttet til f.eks. kontroll av NOX-utslipp 

eller egenskapene til den energien som 

etterspørres. 

c. Optimalisering av 

dampsyklus 

Drift med lavere turbinutløpstrykk ved 

bruk av lavest mulig temperatur på 

kondensatorens kjølevann, innenfor 

rammen av konstruksjonsvilkårene. 

d. Reduksjon av 

energiforbruk 

Reduksjon av det interne energiforbruket 

(f.eks. større effektivitet i matepumpen). 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

e. Forvarming av 

forbrenningsluft 

Ombruk av en del av varmen som er 

gjenvunnet fra forbrenningsrøykgassen til 

å forvarme luften som brukes ved 

forbrenningen. 

Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til behovet for å 

kontrollere NOX-utslipp. 

f. Forvarming av 

brensel 

Forvarming av brensel ved bruk av 

gjenvunnet varme. 

Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til utformingen av 

kjelen og behovet for å kontrollere NOX-

utslipp. 

g. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelse i nr. 8.2. 

Datastyrt kontroll av de viktigste 

forbrenningsparametrene gjør det mulig å 

forbedre forbrenningseffektiviteten. 

Kan brukes generelt på nye enheter. 

Bruksmulighetene på gamle enheter kan 

være begrenset av behovet for å 

oppgradere forbrenningssystemet og/eller 

kontroll- og styringssystemet. 

h. Forvarming av 

matevann ved bruk av 

gjenvunnet varme 

Forvarme vann som kommer fra 

dampkondensatoren med gjenvunnet 

varme, før det gjenbrukes i kjelen. 

Kan bare brukes på dampkretsløp og ikke 

på varmekjeler. 

Bruksmulighetene på eksisterende enheter 

kan være begrenset som følge av anleggets 

utforming og mengden av gjenvinnbar 

varme. 

i. Varmegjenvinning 

gjennom 

kraftvarmeproduksjon 

(CHP) 

Gjenvinning av varme (hovedsakelig fra 

dampsystemet) for å produsere varmtvann 

eller damp som brukes i industri-

prosesser/-virksomheter eller i et offentlig 

nett for fjernvarme. Ytterligere varmegjen-

vinning er mulig fra 

— røykgass, 

— kjøling av risten, 

— sirkulerende virvelsjikt. 

Kan brukes med de begrensningene som er 

knyttet til den lokale etterspørselen etter 

varme og elektrisitet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

gasskompressorer med en uforutsigbar 

driftsvarmeprofil 

j. CHP-beredskap Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan bare brukes på nye enheter der det er 

et realistisk potensial for framtidig bruk av 

varme i nærheten av enheten. 

k. Røykgasskondensator Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt på CHP-enheter 

forutsatt at det er tilstrekkelig etterspørsel 

etter lavtemperaturvarme. 

l. Varmeakkumulering Lagring av akkumulert varme ved kraft-

varmeproduksjon. 

Kan bare brukes på kraftvarmeanlegg. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

etterspørselen etter lavtemperaturvarme. 

m. Våt skorstein Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt på nye og eksis-

terende enheter utstyrt med våt FGD. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

n. Utslipp fra kjøletårn Utslipp til luft gjennom et kjøletårn og 

ikke gjennom en egen skorstein. 

Kan bare brukes på enheter utstyrt med våt 

FGD hvor det er nødvendig å gjenopp-

varme røykgassen før den slippes ut, og 

hvor enhetens kjølesystem er et kjøletårn. 

o. Fortørking av brensel Reduksjon av brenselets vanninnhold før 

forbrenning for å forbedre forbrennings-

forholdene. 

Kan brukes ved forbrenning av biomasse 

og/eller torv med de begrensningene som 

er knyttet til risiko for selvantenning 

(f.eks. holdes vanninnholdet i torv på over 

40 % i hele leveringskjeden). 

Oppgradering av eksisterende anlegg kan 

være begrenset av den ekstra brennverdien 

som kan oppnås gjennom tørkeprosessen 

og av begrensede ettermonteringsmu-

ligheter i forbindelse med kjeler eller 

anlegg med en viss utforming. 

p. Minimering av 

varmetap 

Minimering av restvarmetap, f.eks. tap 

som følge av slagg eller tap som kan 

reduseres ved å isolere strålekilder. 

Kan bare brukes på forbrenningsenheter 

som fyres med fast brensel og på 

forgassings-/IGCC-enheter. 

q. Avanserte materialer Bruk av avanserte materialer som har vist 

seg å kunne motstå høye driftstem-

peraturer og -trykk og dermed kan øke 

effektiviteten i damp-/forbrennings-

prosessen. 

Kan bare brukes på nye anlegg. 

r. Oppgradering av 

dampturbiner 

Dette omfatter teknikker som f.eks. å øke 

temperatur og trykk på damp med middels 

trykk, tilføyelse av en lavtrykksturbin samt 

endring av turbinrotorbladenes geometri. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

etterspørselen, dampforholdene og/eller 

begrenset levetid for anlegget. 

s. Superkritiske og 

ultrasuperkritiske 

dampforhold 

Bruken av et dampkretsløp, herunder 

systemer for mellomoverheting av damp, 

der damp kan oppnå trykk på over 

220,6 bar og temperaturer på over 374 °C 

ved superkritiske forhold, og over  

250–300 bar og temperaturer over  

580–600 °C ved ultrasuperkritiske forhold. 

Kan bare brukes på nye enheter på 

≥ 600 MWth som er i drift > 4 000 t/år. 

Kan ikke brukes når formålet med enheten 

er å produsere damp med lav temperatur 

og/eller trykk i prosessindustrien. 

Kan ikke brukes på gassturbiner og  

-motorer som produserer damp ved 

kraftvarmeproduksjon. 

For enheter som forbrenner biomasse, kan 

bruksmulighetene være begrenset som 

følge av høytemperaturkorrosjon når visse 

biomasser brukes. 
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1.5. Vannforbruk og utslipp til vann 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og mengden forurenset spillvann som slippes ut, er å 

bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Resirkulering av vann Spillvannsstrømmer, herunder overvann, 

fra anlegget gjenbrukes til andre formål. 

Graden av resirkulering begrenses av 

kvalitetskravene til vannresipientstrøm-

men og anleggets vannbalanse. 

Kan ikke brukes på spillvann fra 

kjølesystemer som inneholder vannbehand-

lingskjemikalier og/eller høye konsentrasjo-

ner av salt fra sjøvann. 

b. Håndtering av tørr 

bunnaske 

Tørr, varm bunnaske faller fra ovnen og 

ned på et mekanisk transportbånd og 

kjøles ned med omgivelsesluft. Det brukes 

ikke vann i prosessen. 

Kan bare brukes på anlegg som forbrenner 

faste brensler. 

Det kan være tekniske begrensninger som 

hindrer ettermontering på eksisterende 

forbrenningsanlegg. 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge forurensning av ikke-forurenset spillvann og redusere utslipp til 

vann er å holde spillvannsstrømmer atskilt og behandle dem separat, avhengig av innholdet av forurensende stoffer. 

Beskrivelse 

Spillvannsstrømmer som vanligvis holdes atskilt og behandles, omfatter overvann, kjølevann og spillvann fra 

rensing av røykgass. 

Bruk 

Bruksmulighetene kan være begrenset på eksisterende anlegg på grunn av utformingen av dreneringssystemene. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra rensing av røykgass er å bruke en passende 

kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor, og å bruke sekundære teknikker så tett på kilden som mulig for å unngå 

fortynning. 

Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

forebygges/reduseres 
Bruk 

Primære teknikker 

a. Optimal forbrenning 

(se BAT 6) og 

systemer for 

røykgassrensing 

(f.eks. SCR/SNCR, 

se BAT 7) 

Organiske forbindelser, ammoniakk (NH3). Kan brukes generelt. 

Sekundære teknikker(1) 

b. Adsorpsjon på aktivt 

karbon 

Organiske forbindelser, kvikksølv (Hg). Kan brukes generelt. 

c. Aerob biologisk 

rensing 

Biologisk nedbrytbare organiske forbindel-

ser, ammoniakk (NH4
+). 

Kan brukes generelt til behandling av 

organiske forbindelser. Aerob biologisk 

rensing av ammoniakk (NH4
+) kan 

muligens ikke brukes ved høye kon-

sentrasjoner av klorid (dvs. ca. 10 g/l). 
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Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

forebygges/reduseres 
Bruk 

d. Anoksisk/anaerob 

biologisk rensing 

Kvikksølv (Hg), nitrat (NO3
–), nitritt (NO2

–). Kan brukes generelt. 

e. Koagulering og 

flokkulering 

Suspenderte faste stoffer. Kan brukes generelt. 

f. Krystallisering Metaller og metalloider, sulfat (SO4
2–), 

fluorid (F–). 

Kan brukes generelt. 

g. Filtrering (f.eks. 

sandfiltrering, 

mikrofiltrering og 

ultrafiltrering) 

Suspenderte faste stoffer, metaller. Kan brukes generelt. 

h. Flotasjon Suspenderte faste stoffer, fri olje. Kan brukes generelt. 

i. Ionebytting Metaller. Kan brukes generelt. 

j. Nøytralisering Syrer og baser. Kan brukes generelt. 

k. Oksidasjon Sulfid (S2–), sulfitt (SO3
2–). Kan brukes generelt. 

l. Utfelling Metaller og metalloider, sulfat (SO4
2–), 

fluorid (F–). 

Kan brukes generelt. 

m. Sedimentering Suspenderte faste stoffer. Kan brukes generelt. 

n. Stripping Ammoniakk (NH3). Kan brukes generelt. 

(1) Teknikkene er beskrevet i nr. 8.6. 

BAT-AEL-verdiene gjelder direkte utslipp til vannresipient på det punktet der utslippene forlater anlegget. 

Tabell 1 

BAT-AEL-verdier for direkte utslipp til vannresipient fra røykgassrensing 

Stoff/parameter 

BAT-AEL-verdier 

Døgngjennomsnitt 

Totalt organisk karbon (TOC) 20–50 mg/l(1)(2)(3) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 60–150 mg/l(1)(2)(3) 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) 10–30 mg/l 

Fluorid (F–) 10–25 mg/l(3) 

Sulfat (SO4
2–) 1,3–2,0 g/l(3)(4)(5)(6) 

Sulfid (S2–), som lett frigis 0,1–0,2 mg/l(3) 

Sulfitt (SO3
2–) 1–20 mg/l(3) 
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Stoff/parameter 

BAT-AEL-verdier 

Døgngjennomsnitt 

Metaller og metalloider As 10–50 μg/l 

Cd 2–5 μg/l 

Cr 10–50 μg/l 

Cu 10–50 μg/l 

Hg 0,2–3 μg/l 

Ni 10–50 μg/l 

Pb 10–20 μg/l 

Zn 50–200 μg/l 

(1) BAT-AEL-verdiene som anvendes, skal enten være for TOC eller for COD. TOC foretrekkes ettersom overvåkingen da ikke 

er avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(2) Denne BAT-AEL-verdien gjelder etter fratrekk for tilført last. 

(3) Denne BAT-AEL-verdien gjelder bare for spillvann fra bruk av våt FGD. 

(4) Denne BAT-AEL-verdien gjelder bare for forbrenningsanlegg som bruker kalsiumforbindelser i røykgassrensingen. 

(5) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet får ikke nødvendigvis anvendelse for sterkt saltholdig spillvann (f.eks. 

kloridkonsentrasjon ≥ 5 g/l) på grunn av den økte løseligheten av kalsiumsulfat. 

(6) Denne BAT-AEL-verdien gjelder ikke for utslipp i havet eller til brakkvann. 

1.6. Avfallshåndtering 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra forbrennings- 

og/eller forgassingsprosessen og fra utslippsrenseteknikker, er å organisere driften for å maksimere, i prioritert 

rekkefølge og ut fra et livssyklusprinsipp 

a) avfallsforebygging, f.eks. maksimere andelen av rester som oppstår som biprodukter, 

b) forberedelse av avfall til ombruk, f.eks. i henhold til spesifikke, påkrevde kvalitetskriterier, 

c) materialgjenvinning av avfall, 

d) annen gjenvinning av avfall (f.eks. energiutnytting), 

ved å gjennomføre en passende kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Produksjon av gips 

som et biprodukt 

Kvalitetsoptimalisering av kalsiumbaserte 

reaksjonsrester fra våt FGD, slik at de kan 

brukes som erstatning for gips utvunnet i 

gruver (f.eks. som råstoff i gipsplate-

industrien). Kvaliteten på kalkstein som 

brukes i våt FGD, påvirker renheten i den 

gipsen som produseres. 

Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til påkrevd 

gipskvalitet, helsekrav knyttet til hvert 

spesifikke bruksområde samt markeds-

forholdene. 

b. Materialgjenvinning 

eller gjenvinning av 

rester i byggsektoren 

Materialgjenvinning eller gjenvinning av 

rester (f.eks. fra halvtørre avsvovlings-

prosesser, flygeaske, bunnaske) som 

konstruksjonsmateriale (f.eks. til vei-

bygging, til å erstatte sand i betong-

produksjon eller i sementindustrien). 

Kan brukes generelt med de 

begrensningene som er knyttet til påkrevd 

materialkvalitet (f.eks. fysiske egenskaper, 

innhold av skadelige stoffer) knyttet til 

hvert spesifikke bruksområde samt 

markedsforholdene. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Energiutnytting ved å 

bruke avfall i 

brenselblandingen 

Restenergiinnholdet i karbonrik aske og 

slam som produseres ved forbrenning av 

kull, lignitt, tung brennolje, torv eller 

biomasse, kan gjenvinnes f.eks. ved at det 

blandes med brensel. 

Kan brukes generelt når anlegg kan ta 

imot avfall i brenselblandingen og teknisk 

er i stand til å føre inn brensel i 

forbrenningskammeret. 

d. Forberedelse til 

ombruk av brukte 

katalysatorer 

Forberedelse til ombruk av brukte 

katalysator (f.eks. opptil fire ganger for 

SCR-katalysator) gjenoppretter noe av 

eller hele den opprinnelige ytelsen, og 

forlenger katalysatorens levetid med flere 

tiår. Forberedelse til ombruk av brukte 

katalysatorer inngår i en forvaltningsplan 

for katalysatorer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

katalysatorens mekaniske stand og den 

påkrevde ytelsen med hensyn til å 

redusere NOX- og NH3-utslippene. 

1.7. Støyutslipp 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støyutslipp er å benytte én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Driftstiltak Disse omfatter 

— bedre inspeksjon og vedlikehold av 

utstyr, 

— stenging av dører og vinduer i 

innelukkede områder, om mulig, 

— utstyr betjenes av personale med 

erfaring, 

— støyende virksomhet unngås om 

natten, om mulig, 

— tiltak for støydemping i forbindelse 

med vedlikehold. 

Kan brukes generelt. 

b. Utstyr med lavt 

støynivå 

Dette kan omfatte kompressorer, pumper 

og skiver. 

Kan brukes generelt når utstyret er nytt 

eller skiftes ut. 

c. Støydemping Støyspredning kan reduseres ved å sette 

opp hindringer mellom støykilde og mot-

taker. Egnede hindringer er støyskjermer, 

voller og bygninger. 

Kan brukes generelt på nye anlegg. For 

eksisterende anlegg kan muligheten til å 

montere hindringer være begrenset på 

grunn av plassmangel. 

d. Støydempende utstyr Dette omfatter 

— støydempere, 

— isolering av utstyr, 

— avskjerming av støyende utstyr, 

— lydisolering av bygninger. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

grunn av plassmangel. 

e. Hensiktsmessig 

plassering av utstyr og 

bygninger 

Støynivået kan reduseres ved å øke 

avstanden mellom støykilden og mot-

takeren, og ved å bruke bygninger som 

støyskjermer. 

Kan brukes generelt på nye anlegg. For 

eksisterende anlegg kan muligheten til å 

flytte utstyr og produksjonsenheter være 

begrenset på grunn av plassmangel eller 

for høye kostnader. 
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2. BAT-KONKLUSJONER FOR FORBRENNING AV FASTE BRENSLER 

2.1. BAT-konklusjoner for forbrenning av kull og/eller lignitt 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av kull 

og/eller lignitt. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

2.1.1. Generelle miljøprestasjoner 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre miljøprestasjonen ved forbrenning av kull og/eller lignitt er å 

bruke BAT 6 samt den teknikken som er angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Integrert 

forbrenningsprosess 

som sikrer høy 

effektivitet for kjeler 

og som omfatter 

primære teknikker for 

NOX-reduksjon (f.eks. 

trinnvis lufttilførsel, 

trinnvis 

brenseltilførsel, lav-

NOX-brennere (LNB) 

og/eller resirkulering 

av røykgass) 

Forbrenningsprosesser som pulver-

forbrenning, virvelsjiktforbrenning eller 

forbrenning med bevegelig rist muliggjør 

denne integreringen. 

Kan brukes generelt. 

2.1.2. Energieffektivitet 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved forbrenning av kull og/eller lignitt er å bruke 

en passende kombinasjon av teknikkene i BAT 12 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Håndtering av tørr 

bunnaske 

Tørr, varm bunnaske faller fra ovnen og 

ned på et mekanisk transportbånd, og etter 

omdirigering til ovnen for etter-

forbrenning, kjøles den ned med 

omgivelsesluft. Nyttbar energi gjenvinnes 

både fra etterforbrenning og kjøling av 

aske. 

Det kan være tekniske begrensninger som 

hindrer ettermontering på eksisterende 

forbrenningsenheter. 

Tabell 2 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av kull 

og/eller lignitt 

Type forbrenningsenhet BAT-AEEL(1)(2) 

 
Netto elektrisitetseffektivitet (%)(3) 

Netto samlet 

brenselsutnyttelse (%)(3)(4)(5) 

 
Ny enhet(6)(7) Eksisterende enhet(6)(8) Ny eller eksisterende enhet 

Kullfyrt, ≥ 1 000 MWth 45–46 33,5–44 75–97 

Lignittfyrt, ≥ 1 000 MWth 42–44(9) 33,5–42,5 75–97 

Kullfyrt, < 1 000 MWth 36,5–41,5(10) 32,5–41,5 75–97 
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Type forbrenningsenhet BAT-AEEL(1)(2) 

 
Netto elektrisitetseffektivitet (%)(3) 

Netto samlet 

brenselsutnyttelse (%)(3)(4)(5) 

 
Ny enhet(6)(7) Eksisterende enhet(6)(8) Ny eller eksisterende enhet 

Lignittfyrt, < 1 000 MWth 36,5–40(11) 31,5–39,5 75–97 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) De laveste verdiene i intervallet kan tilsvare tilfeller der den oppnådde energieffektiviteten påvirkes negativt (opp til fire 

prosentpoeng) av typen kjølesystem som brukes eller enhetens geografiske beliggenhet. 

(4) Disse nivåene kan muligens ikke oppnås dersom den potensielle etterspørselen etter varme er for lav. 

(5) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som produserer bare elektrisk kraft. 

(6) De laveste verdiene i BAT-AEEL-intervallene oppnås ved ugunstige klimaforhold, i enheter som fyres med lavverdig 

lignitt, og/eller gamle enheter (første gang satt i drift før 1985). 

(7) Den høyeste verdien i BAT-AEEL-intervallet kan oppnås med høye dampparametrer (trykk, temperatur). 

(8) Den forbedringen av elektrisitetseffektiviteten som kan oppnås, avhenger av den enkelte enheten, men en økning på over tre 

prosentpoeng anses å gjenspeile bruken av BAT for eksisterende enheter, avhengig av den opprinnelige utformingen av 

enheten og av ettermonteringer som allerede er utført. 

(9) Når det gjelder enheter som forbrenner lignitt med en nedre brennverdi under 6 MJ/kg, er den laveste verdien i BAT-AEEL-

intervallet 41,5 %. 

(10) Den høyeste verdien i BAT-AEEL-intervallet kan være opptil 46 % for enheter med en effekt på ≥ 600 MWth som utnytter 

superkritiske eller ultrasuperkritiske dampforhold. 

(11) Den høyeste verdien i BAT-AEEL-intervallet kan være opptil 44 % for enheter med en effekt på ≥ 600 MWth som utnytter 

superkritiske eller ultrasuperkritiske dampforhold. 

2.1.3. Utslipp av NOX , N2 O og CO til luft 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO og N2O til luft fra forbrenning av kull og/eller lignitt, er å bruke én eller flere av teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Brukes vanligvis i kombinasjon med andre 

teknikker. 

Kan brukes generelt. 

b. Kombinasjon av 

andre primære 

teknikker for NOX-

reduksjon (f.eks. 

trinnvis lufttilførsel, 

trinnvis 

brenseltilførsel, 

resirkulering av 

røykgass, lav-NOX-

brennere (LNB)) 

Se beskrivelse i nr. 8.3 for hver enkelt 

teknikk. 

Valget av en egnet primær teknikk (eller en 

passende kombinasjon av flere slike 

teknikker), samt teknikkens effektivitet, 

kan påvirkes av kjelens utforming. 

c. Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Kan brukes med «slip»-SCR. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

kjeler med stort tverrsnittsareal som 

hindrer homogen blanding av NH3 og 

NOX. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

forbrenningsanlegg som er i drift 

< 1 500 t/år med svært varierende 

kjelbelastning. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

d. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

på < 300 MWth som er i drift < 500 t/år. 

Kan generelt ikke brukes på forbrennings-

anlegg på < 100 MWth. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på eksis-

terende forbrenningsanlegg som er i drift 

mellom 500 og 1 500 t/år og for eksisterende 

forbrenningsanlegg på ≥ 300 MWth som er i 

drift < 500 t/år. 

e. Kombinerte teknikker 

for NOX- og SOX-

reduksjon 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Bruksmulighetene vurderes fra sak til sak, 

avhengig av brenselets egenskaper og 

forbrenningsprosessen. 

Tabell 3 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av kull og/eller lignitt 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2)(3) 

< 100 100–150 100–270 155–200 165–330 

100–300 50–100 100–180 80–130 155–210 

≥ 300, FBC-kjel som forbrenner kull 

og/eller lignitt og lignittfyrt PC-kjel 

50–85 < 85–150(4)(5) 80–125 140–165(6) 

≥ 300, kullfyrt PC-kjel 65–85 65–150 80–125 < 85–165(7) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For kullfyrte anlegg med PC-kjel som ble satt i drift senest 1. juli 1987, som er i drift < 1 500 t/år og som ikke bruker SCR 

og/eller SNCR, er den høyeste verdien i intervallet 340 mg/Nm3. 

(3) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(4) Den laveste verdien i intervallet kan oppnås ved bruk av SCR. 

(5) Den høyeste verdien i intervallet er 175 mg/Nm3 for FBC-kjeler som ble satt i drift senest 7. januar 2014 og for lignittfyrte 

PC-kjeler. 

(6) Den høyeste verdien i intervallet er 220 mg/Nm3 for FBC-kjeler som ble satt i drift senest 7. januar 2014 og for lignittfyrte 

PC-kjeler. 

(7) For anlegg som ble satt i drift senest 7. februar 2014, er den høyeste verdien i intervallet 200 mg/Nm3 for anlegg som er i drift 

≥ 1 500 t/år, og 220 mg/Nm3 for anlegg som er i drift < 1 500 t/år.   
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Som en indikasjon vil årsgjennomsnittet av CO-utslippsnivåene for eksisterende forbrenningsanlegg som er i drift 

≥ 1 500 t/år, eller for nye forbrenningsanlegg, generelt være: 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt (MWth) Veiledende utslippsnivå for CO (mg/Nm3) 

< 300 < 30–140 

≥ 300, FBC-kjel som forbrenner kull og/eller lignitt og lignittfyrt PC-kjel < 30–100(1) 

≥ 300, kullfyrt PC-kjel < 5–100(1) 

(1) Den høyeste verdien i intervallet kan være opptil 140 mg/Nm3 i tilfelle begrensninger på grunn av kjelens utforming, og/eller 

ved virvelsjiktkjeler som ikke er utstyrt med innretninger for sekundær rensing av NOX-utslipp. 

2.1.4. Utslipp av SOX , HCl og HF til luft 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-, HCl- og HF-utslipp til luft fra forbrenning 

av kull og/eller lignitt er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Innsprøyting av sorbent i kjel (i 

ovn eller i virvelsjikt) 

Se beskrivelse i nr. 8.4. Kan brukes generelt. 

b. Innsprøyting av sorbent i kanal 

(DSI) 

Se beskrivelse i nr. 8.4. 

Teknikken kan brukes til fjerning 

av HCl/HF når det ikke er iverksatt 

noen bestemt FGD-teknikk ved 

utslippspunktet. 

c. Sprayabsorber (SDA) Se beskrivelse i nr. 8.4. 

d. Tørrskrubber med sirkulerende 

virvelsjikt (CFB) 

e. Våtskrubbing Se beskrivelse i nr. 8.4. 

Teknikkene kan brukes til fjerning 

av HCl/HF når det ikke er iverksatt 

noen bestemt FGD-teknikk ved 

utslippspunktet. 

f. Våt avsvovling av røykgass (våt 

FGD) 

Se beskrivelse i nr. 8.4. Kan ikke brukes på 

forbrenningsanlegg som er i drift 

< 500 t/år. 

Det kan være tekniske og 

økonomiske begrensninger for 

bruk av teknikken på forbrennings-

anlegg på < 300 MWth, og for 

ettermontering på eksisterende 

forbrenningsanlegg som er i drift 

mellom 500 og 1 500 t/år. 

g. FGD med sjøvann 

h. Kombinerte teknikker for NOX- 

og SOX-reduksjon 

Bruksmulighetene vurderes fra sak 

til sak, avhengig av brenselets 

egenskaper og forbrennings-

prosessen. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

i. Utskifting eller fjerning av gass-

gass-varmeveksleren plassert 

nedstrøms for våt FGD 

Utskifting av gass-gass-varmeveks-

leren nedstrøms fra våt FGD 

gjennom et varmeavtrekk med flere 

rør, eller fjerning og utslipp av 

røykgass gjennom et kjøletårn eller 

en våt skorstein. 

Kan bare brukes når varmeveks-

leren må byttes eller skiftes ut i 

forbrenningsanlegg som er utstyrt 

med våt FGD og en nedstrøms 

gass-gass-varmeveksler. 

j. Valg av brensel Se beskrivelse i nr. 8.4. 

Bruk av brensel med lavt svovel-

innhold (f.eks. ned til 0,1 vektpro-

sent i tørr tilstand), klor eller fluor. 

Kan brukes med de begrens-

ningene som er knyttet til tilgangen 

til ulike brenseltyper, som kan 

avhenge av den enkelte medlems-

stats energipolitikk. Bruksmu-

lighetene kan være begrenset som 

følge av konstruksjonsbegrens-

ninger for forbrenningsanlegg som 

forbrenner svært spesifikke 

innenlandske brensler. 

Tabell 4 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for SO2-utslipp til luft fra forbrenning 

av kull og/eller lignitt 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgn-

gjennomsnitt 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg(2) 

< 100 150–200 150–360 170–220 170–400 

100–300 80–150 95–200 135–200 135–220(3) 

≥ 300, PC-kjel 10–75 10–130(4) 25–110 25–165(5) 

≥ 300, kjel med virvelsjikt(6) 20–75 20–180 25–110 50–220 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 250 mg/Nm3. 

(4) Den laveste verdien i intervallet kan oppnås med bruk av brensel med lavt svovelinnhold i kombinasjon med de mest 

avanserte våte rensesystemene. 

(5) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 220 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014 og som er i 

drift < 1 500 t/år. For andre eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-

intervallet 205 mg/Nm3. 

(6) For kjeler med sirkulerende virvelsjikt kan den laveste verdien i intervallet oppnås ved å bruke høyeffektiv våt FGD. Den 

høyeste verdien i intervallet kan oppnås ved å bruke kjeler med innsprøyting av sorbent i virvelsjiktet. 

For et forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på mer enn 300 MW, som er særlig utformet for å 

fyre med innenlandske lignittbrensler og som kan vise at det av tekniske og økonomiske årsaker ikke kan oppnå 

BAT-AEL-verdiene nevnt i tabell 4, får de døgngjennomsnittlige BAT-AEL-verdiene angitt i tabell 4 ikke 

anvendelse, og den høyeste verdien i det årsgjennomsnittlige BAT-AEL-intervallet er som følger: 

i) For et nytt FGD-system: RCG × 0,01 med høyst 200 mg/Nm3.  
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ii) For et eksisterende FGD-system: RCG × 0,03 med høyst 320 mg/Nm3 

der RCG representerer konsentrasjon av SO2 i den ubehandlede røykgassen som årsgjennomsnitt (under 

standardforholdene som er angitt i Generelle betraktninger) ved innløpet til SOX-rensesystemet, uttrykt ved et 

referanseinnhold av oksygen på 6 volumprosent O2. 

iii) Ved innsprøyting av sorbent i kjelen som ledd i FGD-systemet kan RCG justeres ved å ta hensyn til denne 

teknikkens effektivitet for å redusere SO2 (ηBSI) som følger: RCG (justert) = RCG (målt)/(1-ηBSI). 

Tabell 5 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for HCl- og HF-utslipp til luft fra 

forbrenning av kull og/eller lignitt 

Forurensende stoff 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt eller gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av ett år 

Nytt anlegg Eksisterende anlegg(1) 

HCl < 100 1–6 2–10(2) 

≥ 100 1–3 1–5(2)(3) 

HF < 100 < 1–3 < 1–6(4) 

≥ 100 < 1–2 < 1–3(4) 

(1) Den laveste verdien i disse BAT-AEL-intervallene kan være vanskelig å oppnå for anlegg med våt FGD og en nedstrøms 

gass-gass-varmeveksler. 

(2) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 20 mg/Nm3 i følgende tilfeller: Anlegg som forbrenner brensler der det 

gjennomsnittlige klorinnholdet er på minst 1 000 mg/kg (tørrvekt), anlegg som er i drift < 1 500 t/år, FBC-kjeler. For anlegg 

som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For anlegg som er utstyrt med våt FGD med en nedstrøms gass-gass-varmeveksler, er den høyeste verdien i BAT-AEL-

intervallet 7 mg/Nm3. 

(4) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 7 mg/Nm3 i følgende tilfeller: Anlegg som er utstyrt med våt FGD med en 

nedstrøms gass-gass-varmeveksler, anlegg som er i drift < 1 500 t/år, FBC-kjeler. For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse 

nivåene veiledende. 

2.1.5. Utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft fra 

forbrenning av kull og/eller lignitt er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes generelt. 

b. Posefilter 

c. Innsprøyting av sorbent 

i kjel 

(i ovn eller i virvelsjikt) 

Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikkene brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl og/eller 

HF. 
d. Tørt eller halvtørt FGD-

system 

e. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Se bruksmulighetene i BAT 21. 
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Tabell 6 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for støvutslipp til luft fra forbrenning 

av kull og/eller lignitt 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

< 100 2–5 2–18 4–16 4–22(3) 

100–300 2–5 2–14 3–15 4–22(4) 

300–1 000 2–5 2–10(5) 3–10 3–11(6) 

≥ 1 000 2–5 2–8 3–10 3–11(7) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 28 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(4) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 25 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(5) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 12 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(6) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 20 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(7) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 14 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

2.1.6. Utslipp av kvikksølv til luft 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere kvikksølvutslipp til luft fra forbrenning av kull 

og/eller lignitt er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Andre fordeler ved teknikker som brukes først og fremst for å redusere utslipp av andre forurensende stoffer 

a. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelse i nr. 8.5. 

En mer effektiv fjerning av 

kvikksølv oppnås ved røykgasstem-

peraturer på under 130 °C. 

Teknikken brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av støv. 

Kan brukes generelt. 

b. Posefilter Se beskrivelse i nr. 8.5. 

Teknikken brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av støv. 

c. Tørt eller halvtørt 

FGD-system 

Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikkene brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl 

og/eller HF. 
d. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Se bruksmulighetene i BAT 21. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

e. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Brukes bare i kombinasjon med 

andre teknikker for å øke eller 

redusere oksidasjonen av kvikksølv 

før oppsamling i et etterfølgende 

FDG- eller støvavskillingssystem. 

Teknikken brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av NOX. 

Se bruksmulighetene i BAT 20. 

Særlige teknikker for å redusere utslipp av kvikksølv 

f. Innsprøyting av 

karbonsorbent (f.eks. 

aktivt karbon eller 

halogenert aktivt 

karbon) i røykgassen 

Se beskrivelse i nr. 8.5. 

Brukes generelt i kombinasjon med 

et elektrofilter og/eller posefilter. 

Bruken av denne teknikken kan 

kreve flere behandlingstrinn for å 

skille ut den kvikksølvholdige 

karbonfraksjonen ytterligere før 

flygeasken gjenbrukes. 

Kan brukes generelt. 

g. Bruk av halogenerte 

tilsetningsstoffer i 

brenselet eller til 

innsprøyting i ovnen 

Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes generelt dersom brenselet har lavt 

halogeninnhold. 

h. Forbehandling av 

brensel 

Vasking og blanding av brensel for å 

begrense/redusere kvikksølvinnhol-

det eller forbedre det forurensnings-

reduserende utstyrets oppsamling av 

kvikksølv 

Bruksmulighetene avhenger av at det er utført 

en undersøkelse for å beskrive brenselet og 

vurdere teknikkens potensielle effektivitet. 

i. Valg av brensel Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes med de begrensningene som er 

knyttet til tilgangen til ulike brenseltyper, som 

kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk. 

Tabell 7 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for kvikksølvutslipp til luft fra 

forbrenning av kull og/eller lignitt 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (μg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt eller gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av ett år 

Nytt anlegg Eksisterende anlegg(1) 

kull lignitt kull lignitt 

< 300 < 1–3 < 1–5 < 1–9 < 1–10 

≥ 300 < 1–2 < 1–4 < 1–4 < 1–7 

(1) Den laveste verdien i BAT-AEL-intervallet kan oppnås med særlig teknikker for reduksjon av kvikksølv. 
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2.2. BAT-konklusjoner for forbrenning av fast biomasse og/eller torv 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av fast 

biomasse og/eller torv. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

2.2.1. Energieffektivitet 

Tabell 8 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av fast 

biomasse og/eller torv 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%)(3) Netto samlet brenselsutnyttelse (%)(4)(5) 

Ny enhet(6) Eksisterende enhet Ny enhet Eksisterende enhet 

Kjel for fast biomasse og/eller 

torv 

33,5 – > 38 28–38 73–99 73–99 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) Det laveste nivået i intervallet kan tilsvare tilfeller der den oppnådde energieffektiviteten påvirkes negativt (opp til fire 

prosentpoeng) av typen kjølesystem som brukes eller enhetens geografiske beliggenhet. 

(4) Disse nivåene kan muligens ikke oppnås dersom den potensielle etterspørselen etter varme er for lav. 

(5) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som produserer bare elektrisk kraft. 

(6) Den laveste verdien i intervallet kan være ned til 32 % for enheter på < 150 MWth som forbrenner biomassebrensler med et 

høyt vanninnhold. 

2.2.2. Utslipp av NOX , N2 O og CO til luft 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO og N2O til luft fra forbrenning av fast biomasse og/eller torv, er å bruke én eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

c. Trinnvis lufttilførsel 

d. Trinnvis 

brenseltilførsel 

e. Resirkulering av 

røykgass 

f. Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Kan brukes med «slip»-SCR. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år med svært 

varierende kjelbelastninger. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

forbrenningsanlegg som er i drift mellom 

500 og 1 500 t/år med svært varierende 

kjelbelastninger. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

   Kan brukes på eksisterende forbrennings-

anlegg med de begrensningene som er 

knyttet til kravet til temperaturvindu og 

oppholdstid for de innsprøytede reaktan-

tene. 

g. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Bruken av høyalkaliske brensler (f.eks. 

halm) kan kreve at SCR installeres 

nedstrøms for støvrensesystemet. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være økonomiske begrensninger 

for ettermontering på eksisterende 

forbrenningsanlegg < 300 MWth. 

Kan generelt ikke brukes på eksisterende 

forbrenningsanlegg på < 100 MWth. 

Tabell 9 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av fast biomasse og/eller torv 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

50–100 70–150(3) 70–225(4) 120–200(5) 120–275(6) 

100–300 50–140 50–180 100–200 100–220 

≥ 300 40–140 40–150(7) 65–150 95–165(8) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For forbrenningsanlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige kaliuminnholdet er på minst 2 000 mg/kg (tørrvekt), og/eller det 

gjennomsnittlige natriuminnholdet er på minst 300 mg/kg, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 200 mg/Nm3. 

(4) For anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige kaliuminnholdet er på minst 2 000 mg/kg (tørrvekt), og/eller det 

gjennomsnittlige natriuminnholdet er på minst 300 mg/kg, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 250 mg/Nm3. 

(5) For anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige kaliuminnholdet er på minst 2 000 mg/kg (tørrvekt), og/eller det 

gjennomsnittlige natriuminnholdet er på minst 300 mg/kg, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 260 mg/Nm3. 

(6) For anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, og som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige kaliuminnholdet er 

på minst 2 000 mg/kg (tørrvekt), og/eller det gjennomsnittlige natriuminnholdet er på minst 300 mg/kg, er den høyeste 

verdien i BAT-AEL-intervallet 310 mg/Nm3. 

(7) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 160 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(8) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 200 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

Som en indikasjon vil de årsgjennomsnittlige CO-utslippsnivåene generelt være 

— < 30–250 mg/Nm3 for eksisterende forbrenningsanlegg på 50–100 MWth som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller nye 

forbrenningsanlegg på 50–100 MWth, 

— < 30–160 mg/Nm3 for eksisterende forbrenningsanlegg på 100–300 MWth som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller nye 

forbrenningsanlegg på 100–300 MWth, 

— < 30–80 mg/Nm3 for eksisterende forbrenningsanlegg på ≥ 300 MWth som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller nye 

forbrenningsanlegg på ≥ 300 MWth.  
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2.2.3. Utslipp av SOX , HCl og HF til luft 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-, HCl- og HF-utslipp til luft fra 

forbrenning av fast biomasse og/eller torv er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Innsprøyting av sorbent i 

kjel (i ovn eller i 

virvelsjikt) 

Se beskrivelser i nr. 8.4. Kan brukes generelt. 

b. Innsprøyting av sorbent i 

kanal (DSI) 

c. Sprayabsorber (SDA) 

d. Tørrskrubber med 

sirkulerende virvelsjikt 

(CFB) 

e. Våtskrubbing 

f. Røykgasskondensator 

g. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg som 

er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på eksis-

terende forbrenningsanlegg som er i drift 

mellom 500 og 1 500 t/år. 

h. Valg av brensel Kan brukes med de begrensningene som er 

knyttet til tilgangen til ulike brenseltyper, 

som kan avhenge av den enkelte medlems-

stats energipolitikk. 

Tabell 10 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for SO2-utslipp til luft fra forbrenning 

av fast biomasse og/eller torv 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for SO2 (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

< 100 15–70 15–100 30–175 30–215 

100–300 < 10–50 < 10–70(3) < 20–85 < 20–175(4) 

≥ 300 < 10–35 < 10–50(3) < 20–70 < 20–85(5) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For eksisterende anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige svovelinnholdet er på minst 0,1 vektprosent 

(tørrvekt), er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 100 mg/Nm3. 

(4) For eksisterende anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige svovelinnholdet er på minst 0,1 vektprosent 

(tørrvekt), er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 215 mg/Nm3. 

(5) For eksisterende anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige svovelinnholdet er på minst 0,1 vektprosent 

(tørrvekt), er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 165 mg/Nm3, eller 215 mg/Nm3 dersom disse anleggene ble satt i 

drift senest 7. januar 2014 og/eller er FBC-kjeler som forbrenner torv. 
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Tabell 11 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for HCl- og HF-utslipp til luft fra 

forbrenning av fast biomasse og/eller torv 

Forbrenningsanleggets 

samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for HCl (mg/Nm3)(1)(2) 
BAT-AEL-verdier for HF 

(mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt eller 

gjennomsnitt av prøver som er 

tatt i løpet av ett år 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(3)(4) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(5) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(5) 

< 100 1–7 1–15 1–12 1–35 < 1 < 1,5 

100–300 1–5 1–9 1–12 1–12 < 1 < 1 

≥ 300 1–5 1–5 1–12 1–12 < 1 < 1 

(1) For anlegg som forbrenner brensler der det gjennomsnittlige klorinnholdet er ≥ 0,1 vektprosent (tørrvekt), eller for 

eksisterende anlegg som samforbrenner biomasse med svovelrikt brensel (f.eks. torv) eller bruker alkalikloridkonverterende 

tilsetningsstoffer (f.eks. elementært svovel), er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet for årsgjennomsnittet for nye 

anlegg 15 mg/Nm3, mens den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet for årsgjennomsnittet for eksisterende anlegg er 

25 mg/Nm3. Det døgngjennomsnittlige BAT-AEL-intervallet får ikke anvendelse på disse anleggene. 

(2) Det døgngjennomsnittlige BAT-AEL-intervallet får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. Den høyeste 

verdien i BAT-AEL-intervallet for årsgjennomsnittet for nye anlegg som er i drift < 1 500 t/år, er 15 mg/Nm3. 

(3) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(4) Den laveste verdien i disse BAT-AEL-intervallene kan være vanskelig å oppnå for anlegg med våt FGD og en nedstrøms 

gass-gass-varmeveksler. 

(5) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

2.2.4. Utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft fra 

forbrenning av fast biomasse og/eller torv er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes generelt. 

b. Posefilter 

c. Tørt eller halvtørt FGD-

system 

Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikkene brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl og/eller 

HF. 
d. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Se bruksmulighetene i BAT 25. 

e. Valg av brensel Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes med de begrensningene 

som er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk. 
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Tabell 12 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for støvutslipp til luft fra forbrenning 

av fast biomasse og/eller torv 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for støv (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

< 100 2–5 2–15 2–10 2–22 

100–300 2–5 2–12 2–10 2–18 

≥ 300 2–5 2–10 2–10 2–16 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

2.2.5. Utslipp av kvikksølv til luft 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere kvikksølvutslipp til luft fra forbrenning av fast 

biomasse og/eller torv er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Særlige teknikker for å redusere utslipp av kvikksølv 

a. Innsprøyting av 

karbonsorbent (f.eks. 

aktivt karbon eller 

halogenert aktivt 

karbon) i røykgassen 

Se beskrivelser i nr. 8.5. Kan brukes generelt. 

b. Bruk av halogenerte 

tilsetningsstoffer i 

brenselet eller til 

innsprøyting i ovnen 

Kan brukes generelt dersom brenselet har 

lavt halogeninnhold. 

c. Valg av brensel Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk. 

Andre fordeler ved teknikker som brukes først og fremst for å redusere utslipp av andre forurensende stoffer 

d. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikkene brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av støv. 

Kan brukes generelt. 

e. Posefilter 

f. Tørt eller halvtørt 

FGD-system 

Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikkene brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl og/eller 

HF. g. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Se bruksmulighetene i BAT 25. 
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Utslippsnivået forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av kvikksølv til luft ved 

forbrenning av fast biomasse og/eller torv er < 1–5 μg/Nm3 som et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR FORBRENNING AV FLYTENDE BRENSLER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet får ikke anvendelse på forbrenningsanlegg på offshoreplattformer, som 

omfattes av nr. 4.3. 

3.1. HFO- og/eller gassoljefyrte kjeler 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av HFO 

og/eller gassolje i kjeler. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

3.1.1. Energieffektivitet 

Tabell 13 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av HFO 

og/eller gassolje i kjeler 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%) Netto samlet brenselsutnyttelse (%)(3) 

Ny enhet 
Eksisterende 

enhet 
Ny enhet Eksisterende enhet 

HFO- og/eller gassoljefyrt kjel > 36,4 35,6–37,4 80–96 80–96 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) Disse nivåene kan muligens ikke oppnås dersom den potensielle etterspørselen etter varme er for lav. 

3.1.2. Utslipp av NOX  og CO til luft 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO til luft fra forbrenning av HFO og/eller gassolje i kjeler, er å bruke én eller flere av teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Trinnvis lufttilførsel Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Trinnvis 

brenseltilførsel 

c. Resirkulering av 

røykgass 

d. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

e. Tilførsel av 

vann/damp 

Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen på vann. 

f. Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år med svært 

varierende kjelbelastninger. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

forbrenningsanlegg som er i drift mellom 

500 og 1 500 t/år med svært varierende 

kjelbelastninger. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

g. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

Kan generelt ikke brukes på forbrennings-

anlegg på < 100 MWth. 

h. Avansert 

kontrollsystem 

Kan brukes generelt på nye forbrennings-

anlegg. Bruksmulighetene på gamle 

forbrenningsanlegg kan være begrenset av 

behovet for å oppgradere forbrennings-

systemet og/eller kontroll- og styringssys-

temet. 

i. Valg av brensel Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike brensel-

typer, som kan avhenge av den enkelte 

medlemsstats energipolitikk. 

Tabell 14 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av HFO og/eller gassolje i kjeler 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

< 100 75–200 150–270 100–215 210–330(3) 

≥ 100 45–75 45–100(4) 85–100 85–110(5)(6) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For industrikjeler og fjernvarmeanlegg som ble satt i drift senest 27. november 2003, som er i drift < 1 500 t/år og som ikke 

bruker SCR og/eller SNCR, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 450 mg/Nm3. 

(4) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 110 mg/Nm3 for anlegg på 100–300 MWth og anlegg på ≥ 300 MWth som ble 

satt i drift senest 7. januar 2014. 

(5) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 145 mg/Nm3 for anlegg på 100–300 MWth og anlegg på ≥ 300 MWth som ble 

satt i drift senest 7. januar 2014. 

(6) For industrikjeler og fjernvarmeanlegg på > 100 MWth som ble satt i drift senest 27. november 2003, som er i drift  

< 1 500 t/år og som ikke bruker SCR og/eller SNCR, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 365 mg/Nm3. 

Som en indikasjon vil de årsgjennomsnittlige CO-utslippsnivåene generelt være 

— 10–30 mg/Nm3 for eksisterende forbrenningsanlegg på < 100 MWth som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller nye 

forbrenningsanlegg på < 100 MWth, 

— 10–20mg/Nm3 for eksisterende forbrenningsanlegg på ≥ 100 MWth som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller nye 

forbrenningsanlegg på ≥ 100 MWth.  
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3.1.3. Utslipp av SOX , HCl og HF til luft 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-, HCl- og HFX-utslipp til luft fra 

forbrenning av HFO og/eller gassolje i kjeler er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Innsprøyting av 

sorbent i kanal (DSI) 

Se beskrivelse i nr. 8.4. Kan brukes generelt. 

b. Sprayabsorber (SDA) 

c. Røykgasskondensator 

d. Våt avsvovling av 

røykgass 

(våt FGD) 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for bruk av teknikken på 

forbrenningsanlegg på < 300 MWth. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

e. FGD med sjøvann Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for bruk av teknikken på 

forbrenningsanlegg på < 300 MWth. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

f. Valg av brensel Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk. 

Tabell 15 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for SO2-utslipp til luft fra forbrenning 

av HFO og/eller gassolje i kjeler 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for SO2 (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg Eksisterende anlegg(1) Nytt anlegg Eksisterende anlegg(2) 

< 300 50–175 50–175 150–200 150–200(3) 
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Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for SO2 (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg Eksisterende anlegg(1) Nytt anlegg Eksisterende anlegg(2) 

≥ 300 35–50 50–110 50–120 150–165(4)(5) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For industrikjeler og fjernvarmeanlegg som ble satt i drift senest 27. november 2003, og som er i drift < 1 500 t/år, er den 

høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 400 mg/Nm3. 

(4) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 175 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(5) For industrikjeler og fjernvarmeanlegg som ble satt i drift senest 27. november 2003, som er i drift < 1 500 t/år og som ikke 

bruker våt FGD, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 200 mg/Nm3. 

3.1.4. Utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft fra 

forbrenning av HFO og/eller gassolje i kjeler er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes generelt. 

b. Posefilter 

c. Multisykloner Se beskrivelse i nr. 8.5. 

Multisykloner kan brukes i kombinasjon 

med andre teknikker for støvavskilling. 

d. Tørt eller halvtørt 

FGD-system 

Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikken brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl og/eller 

HF. 

e. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Se beskrivelse i nr. 8.5. 

Teknikken brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl og/eller 

HF. 

Se bruksmulighetene i BAT 29. 

f. Valg av brensel Se beskrivelse i nr. 8.5. Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk. 
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Tabell 16 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for støvutslipp til luft fra forbrenning 

av HFO og/eller gassolje i kjeler 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for støv (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

< 300 2–10 2–20 7–18 7–22(3) 

≥ 300 2–5 2–10 7–10 7–11(4) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 25 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

(4) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 15 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014. 

3.2. HFO- og/eller gassoljefyrte motorer 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av HFO 

og/eller gassolje i stempelmotorer. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

For HFO- og/eller gassoljefyrte motorer kan sekundære teknikker for reduksjon av NOX, SO2 og støv muligens ikke 

brukes på motorer på øyer som er del av et lite, isolert nett(1) eller et isolert mikronett(2), på grunn av tekniske, 

økonomiske og logistikkmessige eller infrastrukturbetingede begrensninger, i påvente av at nettet skal bli koplet til 

elektrisitetsnettet på fastlandet eller få tilgang til forsyning av naturgass. BAT-AEL-verdiene for slike motorer skal 

derfor først få anvendelse i små, isolerte nett og isolerte mikronett fra 1. januar 2025 på nye motorer, og fra 1. januar 

2030 på eksisterende motorer. 

3.2.1. Energieffektivitet 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved forbrenning av HFO og/eller gassolje i 

stempelmotorer er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene i BAT 12 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kombinert syklus Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt på nye enheter som er 

i drift ≥ 1 500 t/år. 

Kan brukes på eksisterende enheter med de 

begrensningene som er knyttet til 

utformingen av dampsyklusen og 

tilgjengelig plass. 

Kan ikke brukes på nye enheter som er i 

drift < 1 500 t/år. 

Tabell 17 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av HFO 

og/eller gassolje i stempelmotorer 

Type forbrenningsenhet BAT-AEEL-verdier(1) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%)(2) 

Ny enhet Eksisterende enhet 

HFO- og/eller gassoljefyrt stempelmotor – ett-trinns 41,5–44,5(3) 38,3–44,5(3) 

  

(1) Som definert i artikkel 2 nr. 26 i direktiv 2009/72/EF. 

(2) Som definert i artikkel 2 nr. 27 i direktiv 2009/72/EF. 
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Type forbrenningsenhet BAT-AEEL-verdier(1) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%)(2) 

Ny enhet Eksisterende enhet 

HFO- og/eller gassoljefyrt stempelmotor – 

kombinert syklus 

> 48(4) Ingen BAT-AEEL 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) BAT-AEEL-verdier for netto elektrisitetseffektivitet skal brukes på CHP-enheter hvis utforming er rettet mot produksjon av 

elektrisk kraft, og på enheter som bare produserer elektrisk kraft. 

(3) Disse verdiene kan være vanskelige å oppnå for motorer med energiintensive sekundære renseteknikker. 

(4) Dette nivået kan være vanskelige å oppnå for motorer som bruker en radiator som kjølesystem på tørre og varme steder. 

3.2.2. Utslipp av NOX , CO og flyktige organiske forbindelser til luft 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av HFO 

og/eller gassolje i stempelmotorer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Teknikk for 

forbrenning med lave 

NOX-utslipp i 

dieselmotorer 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Resirkulering av eksos 

(EGR) 

Kan ikke brukes på firetaktsmotorer. 

c. Tilførsel av vann/damp Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen på vann. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom ingen ettermonteringspakke er 

tilgjengelig. 

d. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

Ettermontering på eksisterende for-

brenningsanlegg kan være begrenset 

dersom det ikke er tilstrekkelig plass. 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av CO og flyktige organiske 

forbindelser til luft fra forbrenning av HFO og/eller gassolje i stempelmotorer er å bruke én av eller begge 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

 Kan brukes generelt. 

b. Oksidasjonskatalysator Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

av brenselets svovelinnhold. 
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Tabell 18 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av HFO og/eller gassolje i stempelmotorer 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2)(3) 

≥ 50 115–190(4) 125–625 145–300 150–750 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år eller på anlegg som ikke kan utstyres med 

sekundære renseteknikker. 

(2) BAT-AEL-intervallet er 1 150–1 900 mg/Nm3 for anlegg som er i drift < 1 500 t/år og for anlegg som ikke kan utstyres med 

sekundære renseteknikker. 

(3) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(4) For anlegg som omfatter enheter på < 20 MWth som forbrenner HFO, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet for disse 

enhetene 225 mg/Nm3. 

Som en indikasjon for eksisterende forbrenningsanlegg som forbrenner bare HFO og som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller 

for nye forbrenningsanlegg som forbrenner bare HFO, 

— vil de årsgjennomsnittlige CO-utslippsnivåene generelt være 50–175 mg/Nm3, 

— vil gjennomsnittet i prøvetakingsperioden for TVOC-utslipp generelt være 10–40 mg/Nm3. 

3.2.3. Utslipp av SOX , HCl og HF til luft 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-, HCl- og HF-utslipp til luft fra 

forbrenning av HFO og/eller gassolje i stempelmotorer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se beskrivelser i nr. 8.4. Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk. 

b. Innsprøyting av 

sorbent i kanal (DSI) 

Det kan være tekniske begrensninger for 

eksisterende forbrenningsanlegg. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

c. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for bruk av teknikken på 

forbrenningsanlegg på < 300 MWth. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 
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Tabell 19 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for SO2-utslipp til luft fra forbrenning 

av HFO og/eller gassolje i stempelmotorer 

Forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for SO2 (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

Alle størrelser 45–100 100–200(3) 60–110 105–235(3) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 280 mg/Nm3 dersom det ikke kan brukes sekundær renseteknikk. Dette 

tilsvarer et svovelinnhold i brenselet på 0,5 vektprosent (tørrvekt). 

3.2.4. Utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft fra 

forbrenning av HFO og/eller gassolje i stempelmotorer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se beskrivelser i nr. 8.5. Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper, som kan avhenge av den 

enkelte medlemsstats energipolitikk. 

b. Elektrofilter (ESP) Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

c. Posefilter 

Tabell 20 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for støvutslipp til luft fra forbrenning 

av HFO og/eller gassolje i stempelmotorer 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for støv (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

≥ 50 5–10 5–35 10–20 10–45 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

3.3. Gassoljefyrte gassturbiner 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av gassolje 

i gassturbiner. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1.  
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3.3.1. Energieffektivitet 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved forbrenning av gassolje i gassturbiner er å 

bruke en passende kombinasjon av teknikkene i BAT 12 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kombinert syklus Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt på nye enheter som 

er i drift ≥ 1 500 t/år. 

Kan brukes på eksisterende enheter med 

de begrensningene som er knyttet til 

utformingen av dampsyklusen og 

tilgjengelig plass. 

Kan ikke brukes på eksisterende enheter 

som er i drift < 1 500 t/år. 

Tabell 21 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for gassoljefyrte 

gassturbiner 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%)(2) 

Ny enhet Eksisterende enhet 

Gassoljefyrt gassturbin med åpen syklus > 33 25–35,7 

Gassoljefyrt kombikraftverk > 40 33-44 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) BAT-AEEL-verdier for netto elektrisitetseffektivitet skal brukes på CHP-enheter hvis utforming er rettet mot produksjon av 

elektrisk kraft, og på enheter som bare produserer elektrisk kraft. 

3.3.2. Utslipp av NOX  og CO til luft 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av gassolje 

i gassturbiner er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Tilførsel av 

vann/damp 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Bruksmulighetene kan være begrenset av 

tilgangen på vann. 

b. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Kan bare brukes på turbinmodeller som 

det kan kjøpes lav-NOX-brennere til på 

markedet. 

c. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

Ettermontering på eksisterende forbrennings-

anlegg kan være begrenset dersom det ikke er 

tilstrekkelig plass. 
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BAT 38. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere CO-utslipp til luft fra forbrenning av gassolje i 

gassturbiner er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Oksidasjons-

katalysator 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Ettermontering på eksisterende forbrennings-

anlegg kan være begrenset dersom det ikke er 

tilstrekkelig plass. 

Som en indikasjon vil utslippsnivået for NOX-utslipp til luft fra forbrenning av gassolje i gassturbiner som bruker to 

brensler til bruk i nødssituasjoner, som er i drift < 500 t/år, generelt være 145–250 mg/Nm3 som et døgngjennom-

snitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

3.3.3. Utslipp av SOX  og støv til luft 

BAT 39. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX- og støvutslipp til luft fra forbrenning av 

gassolje i gassturbiner er å bruke teknikken nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se beskrivelse i nr. 8.4. Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike brensel-

typer, som kan avhenge av den enkelte 

medlemsstats energipolitikk. 

Tabell 22 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelig teknikk for SO2- og støvutslipp til luft fra forbrenning av 

gassolje i gassturbiner, herunder gassturbiner som bruker to brensler 

Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

SO2 Støv 

Årsgjennomsnitt(1) 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden(2) 

Årsgjennomsnitt(1) 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden(2) 

Nye og eksisterende 

anlegg 

35–60 50–66 2–5 2–10 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på eksisterende anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For eksisterende anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

4. BAT-KONKLUSJONER FOR FORBRENNING AV GASSFORMIGE BRENSLER 

4.1. BAT-konklusjoner for forbrenning av naturgass 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av 

naturgass. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. De får ikke anvendelse 

på forbrenningsanlegg på offshoreplattformer, som omfattes av nr. 4.3.  
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4.1.1. Energieffektivitet 

BAT 40. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved forbrenning av naturgass er å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene i BAT 12 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kombinert syklus Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt på nye gassturbiner og  

-motorer unntatt når disse er i drift < 1 500 t/år. 

Kan brukes på eksisterende gassturbiner og  

-motorer med de begrensningene som er knyttet til 

utformingen av dampsyklusen og tilgjengelig plass. 

Kan ikke brukes på eksisterende gassturbiner og  

-motorer som er i drift < 1 500 t/år. 

Kan ikke brukes på gassturbiner for mekaniske 

drivverk som kjøres ikke-kontinuerlig med store 

belastningsvariasjoner og hyppige driftsstarter og 

driftsstanser. 

Kan ikke brukes på kjeler. 

Tabell 23 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av 

naturgass 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet 

(%) 
Netto samlet 

brenselsutnyttelse (%)(3)(4) 

Netto mekanisk 

energieffektivitet (%)(4)(5) 

Ny enhet 
Eksisterende 

enhet 
Ny enhet 

Eksisterende 

enhet 

Gassmotor 39,5–44(6) 35–44(6) 56–85(6) Ingen BAT-AEEL 

Gassfyrt kjel 39–42,5 38–40 78–95 Ingen BAT-AEEL 

Gassturbin med åpen syklus,  

≥ 50 MWth 

36–41,5 33–41,5 Ingen BAT-AEEL 36,5–41 33,5–41 

Kombikraftverk (CCGT) 

CCGT, 50–600 MWth 53–58,5 46–54 Ingen BAT-AEEL Ingen BAT-AEEL 

CCGT, ≥ 600 MWth 57–60,5 50–60 Ingen BAT-AEEL Ingen BAT-AEEL 

CHP CCGT, 50–600 MWth 53–58,5 46–54 65–95 Ingen BAT-AEEL 

CHP CCGT, ≥ 600 MWth 57–60,5 50–60 65–95 Ingen BAT-AEEL 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) BAT-AEEL-verdiene for netto samlet brenselsutnyttelse kan muligens ikke oppnås dersom den potensielle etterspørselen 

etter varme er for lav. 

(4) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som produserer bare elektrisk kraft. 

(5) Disse BAT-AEEL-verdiene får anvendelse på enheter som brukes til mekaniske drivverk. 

(6) Disse verdiene kan være vanskelige å oppnå for motorer som er innstilt for å nå NOX-nivåer som er under 190 mg/Nm3. 
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4.1.2. Utslipp av NOX , CO, NMVOC og CH4  til luft 

BAT 41. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

naturgass i kjeler er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Trinnvis luft- og/eller 

brenseltilførsel 

Se beskrivelser i nr. 8.3. 

Trinnvis lufttilførsel er ofte forbundet 

med lav-NOX-brennere. 

Kan brukes generelt. 

b. Resirkulering av 

røykgass 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

c. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

d. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Denne teknikken brukes ofte i kombina-

sjon med andre teknikker eller kan brukes 

alene på forbrenningsanlegg som er i drift 

< 500 t/år. 

Bruksmulighetene på gamle for-

brenningsanlegg kan være begrenset av 

behovet for å oppgradere forbrennings-

systemet og/eller kontroll- og styrings-

systemet. 

e. Reduksjon av 

forbrenningsluftens 

temperatur 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til prosesskravene. 

f. Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år med svært 

varierende kjelbelastninger. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

forbrenningsanlegg som er i drift mellom 

500 og 1 500 t/år med svært varierende 

kjelbelastninger. 

g. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Kan generelt ikke brukes på for-

brenningsanlegg på < 100 MWth. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

BAT 42. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

naturgass i gassturbiner er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Denne teknikken brukes ofte i kombina-

sjon med andre teknikker eller kan 

brukes alene på forbrenningsanlegg som 

er i drift < 500 t/år. 

Bruksmulighetene på gamle for-

brenningsanlegg kan være begrenset av 

behovet for å oppgradere forbrennings-

systemet og/eller kontroll- og styrings-

systemet. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Tilførsel av vann/damp Se beskrivelse i nr. 8.3. Bruksmulighetene kan være begrenset av 

tilgangen på vann. 

c. Tørre lav-NOX-

brennere (DLN) 

Bruksmuligheten kan være begrenset når 

det gjelder turbiner, dersom ingen 

ettermonteringspakke er tilgjengelig, 

eller dersom det er montert systemer for 

tilførsel av vann/damp. 

d. Konstruksjonskonsept 

for lav belastning 

Tilpasning av prosesstyring og tilknyttet 

utstyr for å opprettholde god for-

brenningseffektivitet når etterspørselen 

etter energi varierer, f.eks. ved å 

forbedre kapasiteten til å regulere 

innstrømmende luft eller ved å splitte 

opp forbrenningsprosessen i atskilte 

forbrenningstrinn. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

gassturbinens utforming. 

e. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan brukes generelt til supplerende 

fyring for dampgeneratorer for varme-

gjenvinning (HRSG) for kombikraftverk 

(CCGT) i forbrenningsanlegg. 

f. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Kan generelt ikke brukes på eksisterende 

forbrenningsanlegg på < 100 MWth. 

Ettermontering på eksisterende for-

brenningsanlegg kan være begrenset 

dersom det ikke er tilstrekkelig plass. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

BAT 43. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

naturgass i motorer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Avansert kontrollsystem Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Denne teknikken brukes ofte i 

kombinasjon med andre teknikker eller 

kan brukes alene på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Bruksmulighetene på gamle for-

brenningsanlegg kan være begrenset av 

behovet for å oppgradere forbrennings-

systemet og/eller kontroll- og styrings-

systemet. 

b. Mager forbrenning Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Brukes vanligvis i kombinasjon med 

SCR. 

Kan bare brukes på nye gassfyrte 

motorer. 



Nr. 57/816 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Avansert mager 

forbrenning 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan bare brukes på nye motorer med 

gnisttenning. 

d. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Ettermontering på eksisterende for-

brenningsanlegg kan være begrenset 

dersom det ikke er tilstrekkelig plass. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende forbrenningsanlegg som er i 

drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

BAT 44. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere CO-utslipp til luft fra forbrenning av naturgass 

er å sikre optimal forbrenning og/eller bruke oksidasjonskatalysator. 

Beskrivelse 

Se beskrivelser i nr. 8.3. 

Tabell 24 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av naturgass i gassturbiner 

Type forbrenningsanlegg 

Forbrennings-

anleggets samlede 

nominelle termiske 

effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3)(1)(2) 

Årsgjennomsnitt(3)(4) 

Døgngjennomsnitt 

eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Gassturbin med åpen syklus (OCGT)(5)(6) 

Ny OCGT ≥ 50 15–35 25–50 

Eksisterende OCGT (unntatt turbiner for mekaniske 

drivverk) – alle, unntatt anlegg som er i drift 

< 500 t/år 

≥ 50 15–50 25–55(7) 

Kombikraftverk (CCGT)(5)(8) 

Nytt CCGT ≥ 50 10–30 15–40 

Eksisterende CCGT med en netto samlet brensels-

utnyttelse på < 75 % 

≥ 600 10–40 18–50 

Eksisterende CCGT med en netto samlet brensels-

utnyttelse på ≥ 75 % 

≥ 600 10–50 18–55(9) 

Eksisterende CCGT med en netto samlet brensels-

utnyttelse på < 75 % 

50–600 10–45 35–55 

Eksisterende CCGT med en netto samlet brensels-

utnyttelse på ≥ 75 % 

50–600 25–50(10) 35–55(11) 

Gassturbiner med åpen syklus og kombikraftverk 

Gassturbin som ble satt i drift senest 27. november 

2003, eller eksisterende gassturbin til bruk i nødssi-

tuasjoner og som er i drift < 500 t/år 

≥ 50 Ingen BAT-AEL 60–140(12)(13) 
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Type forbrenningsanlegg 

Forbrennings-

anleggets samlede 

nominelle termiske 

effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3)(1)(2) 

Årsgjennomsnitt(3)(4) 

Døgngjennomsnitt 

eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Eksisterende gassturbin for mekaniske drivverk – 

alle, unntatt anlegg som er i drift < 500 t/år 

≥ 50 15–50(14) 25–55(15) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får også anvendelse på forbrenning av naturgass i turbiner som bruker to brensler. 

(2) For en gassturbin som er utstyrt med DLN, får disse BAT-AEL-verdiene anvendelse bare når DLN-driften fungerer effektivt. 

(3) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på eksisterende anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(4) Optimalisering av en eksisterende teknikk for å redusere NOX-utslipp ytterligere kan føre til CO-utslipp opp mot den høyeste 

verdien i det veiledende intervallet for CO-utslipp angitt etter denne tabellen. 

(5) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på eksisterende turbiner for mekaniske drivverk eller på anlegg som er i drift 

< 500 t/år. 

(6) For anlegg med en netto elektrisitetseffektivitet (EE) på over 39 %, kan det brukes en korreksjonsfaktor på den høyeste 

verdien i intervallet, som tilsvarer [høyeste verdi] × EE/39, der EE er anleggets netto elektrisitetseffektivitet eller netto 

mekaniske energieffektivitet bestemt ved ISO-grunnlastbetingelsene. 

(7) Den høyeste verdien i intervallet er 80 mg/Nm3 for anlegg som ble satt i drift senest 27. november 2003 og er i drift mellom 

500 og 1 500 t/år. 

(8) For anlegg med en netto elektrisitetseffektivitet (EE) på over 55 %, kan det brukes en korreksjonsfaktor på den høyeste 

verdien i BAT-AEL-intervallet, som tilsvarer [høyeste verdi] × EE/55, der EE er anleggets netto elektrisitetseffektivitet 

bestemt ved ISO-grunnlastbetingelsene. 

(9) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 65 mg/Nm3. 

(10) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 55 mg/Nm3. 

(11) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 80 mg/Nm3. 

(12) Den laveste verdien i BAT-AEL-intervallet for NOX kan oppnås med DLN-brennere. 

(13) Disse nivåene er veiledende. 

(14) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 60 mg/Nm3. 

(15) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 65 mg/Nm3. 

Som en indikasjon vil årsgjennomsnittet av CO-utslippsnivåene for hver type eksisterende forbrenningsanlegg som 

er i drift ≥ 1 500 t/år og for hver type nye forbrenningsanlegg generelt være følgende: 

— Ny OCGT på ≥ 50 MWth: < 5–40 mg/Nm3. For anlegg med en netto elektrisitetseffektivitet (EE) på over 39 %, 

kan det brukes en korreksjonsfaktor på den høyeste verdien i dette intervallet, som tilsvarer [høyeste 

verdi] × EE/39, der EE er anleggets netto elektrisitetseffektivitet eller netto mekaniske energieffektivitet 

bestemt ved ISO-grunnlastbetingelsene. 

— Eksisterende OCGT på ≥ 50 MWth (unntatt turbiner for mekaniske drivverk): < 5–40 mg/Nm3. Den høyeste 

verdien i dette intervallet vil normalt være 80 mg/Nm3 for eksisterende anlegg hvor det ikke kan anvendes tørre 

teknikker for reduksjon av NOX-utslipp, eller 50 mg/Nm3 for anlegg som kjøres med lav belastning. 

— Nytt CCGT på ≥ 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. For anlegg med en netto elektrisitetseffektivitet (EE) på over  

55 %, kan det brukes en korreksjonsfaktor på den høyeste verdien i intervallet, som tilsvarer [høyeste 

verdi] × EE/55, der EE er anleggets netto elektrisitetseffektivitet bestemt ved ISO-grunnlastbetingelsene. 

— Eksisterende CCGT på ≥ 50 MWth: < 5-30 mg/Nm3. Den høyeste verdien i dette intervallet vil normalt være 

50 mg/Nm3 for anlegg som kjøres med lav belastning. 

— Eksisterende gassturbiner på ≥ 50 MWth for mekaniske drivverk: < 5–40 mg/Nm3. Den høyeste verdien i 

intervallet vil normalt være 50 mg/Nm3 når anleggene kjøres med lav belastning. 

For en gassturbin som er utstyrt med DLN-brennere, tilsvarer disse veiledende nivåene de innstillingene der DLN-

driften fungerer effektivt.  



Nr. 57/818 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Tabell 25 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av naturgass i kjeler og motorer 

Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt(1) 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(2) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(3) 

Kjel 10–60 50–100 30–85 85–110 

Motor(4) 20–75 20–100 55–85 55–110(5) 

(1) Optimalisering av en eksisterende teknikk for å redusere NOX-utslipp ytterligere kan føre til CO-utslipp opp mot den høyeste 

verdien i det veiledende intervallet for CO-utslipp angitt etter denne tabellen. 

(2) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(3) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(4) Disse BAT-AEL-verdiene får bare anvendelse på motorer med gnisttenning og dobbeltdrivstoffmotorer. De får ikke 

anvendelse på gassdrevne dieselmotorer. 

(5) Når det gjelder motorer til bruk i nødssituasjoner som er i drift < 500 t/år og som ikke kan bruke mager forbrenning eller 

SCR, er den høyeste verdien i det veiledende intervallet 175 mg/Nm3. 

Som en indikasjon vil de årsgjennomsnittlige CO-utslippsnivåene generelt være 

— < 5–40 mg/Nm3 for eksisterende kjeler som er i drift ≥ 1 500 t/år, 

— < 5–15 mg/Nm3 for nye kjeler, 

— 30–100 mg/Nm3 for eksisterende motorer som er i drift ≥ 1 500 t/år, og for nye motorer. 

BAT 45. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser unntatt metan 

(NMVOC) og metan (CH4) til luft fra forbrenning av naturgass i motorer med gnisttenning og mager forbrenning, er 

å sikre optimal forbrenning og/eller bruke oksidasjonskatalysatorer. 

Beskrivelse 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Oksidasjonskatalysatorer er ikke effektive når det gjelder å redusere utslippene av mettede 

hydrokarboner som inneholder under fire karbonatomer. 

Tabell 26 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for formaldehyd- og CH4-utslipp til 

luft fra forbrenning av naturgass i motorer med gnisttenning og mager forbrenning 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt (MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Formaldehyd CH4 

Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

Nytt eller eksisterende 

anlegg 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

≥ 50 5–15(1) 215–500(2) 215–560(1)(2) 

(1) For eksisterende anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(2) Denne BAT-AEL-verdien uttrykkes som C ved full belastning. 

4.2. BAT-konklusjoner for forbrenning av prosessgasser fra jern- og stålproduksjon 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon (masovngass, koksovngass, oksygenovngass), hver for seg, i kombinasjon 

eller samtidig med andre gassformige og/eller flytende brensler. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene angitt i avsnitt 1.  
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4.2.1. Energieffektivitet 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved forbrenning av prosessgasser fra jern- og 

stålproduksjon er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene i BAT 12 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. System for styring av 

prosessgass 

Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan bare brukes på integrerte stålverk. 

Tabell 27 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon i kjeler 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%) 
Netto samlet brenselsutnyttelse 

(%)(3) 

Eksisterende flerbrenselsfyrt gasskjel 30–40 50–84 

Eksisterende flerbrenselsfyrt gasskjel(4) 36–42,5 50–84 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som produserer bare elektrisk kraft. 

(4) Det brede intervallet for energieffektivitet i CHP-enheter er i stor grad avhengig av lokal etterspørsel etter elektrisk kraft og 

varme. 

Tabell 28 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon i CCGT-er 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%) 
Netto samlet 

brenselsutnyttelse (%)(3) 
Ny enhet Eksisterende enhet 

CHP CCGT > 47 40–48 60–82 

CCGT > 47 40-48 Ingen BAT-AEEL 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som produserer bare elektrisk kraft. 
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4.2.2. Utslipp av NOX  og CO til luft 

BAT 47. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon i kjeler er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Spesielt konstruerte lav-NOX-brennere 

med flere rekker per type brensel eller 

med særlige funksjoner for forbrenning 

av flere brensler (f.eks. flere egne dyser 

for fyring med forskjellige brenseltyper, 

eller med forblanding av brensler). 

Kan brukes generelt. 

b. Trinnvis lufttilførsel Se beskrivelser i nr. 8.3. 

c. Trinnvis 

brenseltilførsel 

d. Resirkulering av 

røykgass 

e. System for styring av 

prosessgass 

Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til tilgangen til 

ulike brenseltyper. 

f. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Denne teknikken brukes i kombinasjon 

med andre teknikker. 

Bruksmulighetene på gamle for-

brenningsanlegg kan være begrenset av 

behovet for å oppgradere forbrennings-

systemet og/eller kontroll- og styrings-

systemet. 

g. Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

h. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Kan generelt ikke brukes på forbrennings-

anlegg på < 100 MWth. 

Ettermontering på eksisterende for-

brenningsanlegg kan være begrenset 

dersom det ikke er tilstrekkelig plass og 

av forbrenningsanleggets utforming. 

BAT 48. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon i CCGT-er er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. System for styring av 

prosessgass 

Se beskrivelse i nr. 8.2. Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til tilgangen til 

ulike brenseltyper. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Denne teknikken brukes i kombinasjon 

med andre teknikker. 

Bruksmulighetene på gamle for-

brenningsanlegg kan være begrenset av 

behovet for å oppgradere forbrennings-

systemet og/eller kontroll- og styrings-

systemet. 

c. Tilførsel av 

vann/damp 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

I gassturbiner som bruker to brensler og 

som bruker DLN til forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon, 

tilføres vanligvis vann/damp ved 

forbrenning av naturgass. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

tilgangen på vann. 

d. Tørre lav-NOX-

brennere (DLN) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

DLN som forbrenner prosessgasser fra 

jern- og stålproduksjon, skiller seg fra 

brennere som bare forbrenner naturgass. 

Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til reaktiviteten til prosess-

gasser fra jern- og stålproduksjon, f.eks. 

koksovngass. 

Bruksmuligheten kan være begrenset når 

det gjelder turbiner, dersom ingen 

ettermonteringspakke er tilgjengelig, eller 

dersom det er montert systemer for 

tilførsel av vann/damp. 

e. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan bare brukes til supplerende fyring for 

dampgeneratorer for varmegjenvinning 

(HRSG) i forbrenningsanlegg med kombi-

kraftverk (CCGT). 

f. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Ettermontering på eksisterende for-

brenningsanlegg kan være begrenset 

dersom det ikke er tilstrekkelig plass. 

BAT 49. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere CO-utslipp til luft fra forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Oksidasjonskatalysator Kan bare brukes på CCGT-er. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

av mangel på plass, kravene til last og 

brenselets svovelinnhold. 

Tabell 29 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av 100 % prosessgasser fra jern- og stålproduksjon 

Type forbrenningsanlegg 

O2-

referansenivå 

(volumprosent) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3)(1) 

Årsgjennomsnitt 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Ny kjel 3 15–65 22–100 

Eksisterende kjel 3 20–100(2)(3) 22–110(2)(4)(5) 
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Type forbrenningsanlegg 

O2-

referansenivå 

(volumprosent) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3)(1) 

Årsgjennomsnitt 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt CCGT 15 20–35 30–50 

Eksisterende CCGT 15 20–50(2)(3) 30–55(5)(6) 

(1) Anlegg som forbrenner en blanding av gasser med en tilsvarende LHV på > 20 MJ/Nm3, forventes å gi utslipp opp mot de 

høyeste verdiene i BAT-AEL-intervallene. 

(2) Den laveste verdien i BAT-AEL-intervallet kan oppnås ved bruk av SCR. 

(3) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(4) For anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 160 mg/Nm3. Den 

høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet kan dessuten overskrides når SCR ikke kan brukes, og når det brukes en høy andel 

av COG (f.eks. > 50 %) og/eller ved forbrenning av COG med et relativt høyt innhold av H2. I så fall er den høyeste verdien 

i BAT-AEL-intervallet 220 mg/Nm3. 

(5) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(6) For anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 70 mg/Nm3. 

Som en indikasjon vil de årsgjennomsnittlige CO-utslippsnivåene generelt være 

— < 5–100 mg/Nm3 for eksisterende kjeler som er i drift ≥ 1 500 t/år, 

— < 5–35 mg/Nm3 for nye kjeler, 

— < 5–20 mg/Nm3 for eksisterende CCGT-er som er i drift ≥ 1 500 t/år, eller for nye CCGT-er. 

4.2.3. Utslipp av SOX  til luft 

BAT 50. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

prosessgasser fra jern- og stålproduksjon er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. System for styring av 

prosessgass og valg 

av hjelpebrensel 

Se beskrivelse i nr. 8.2. 

I den utstrekning jern- og stålverkene 

tillater det, maksimere bruken av 

— størstedelen av masovngassen med 

lavt svovelinnhold i det tilførte 

brenselet, 

— en kombinasjon av brensler med lavt 

gjennomsnittlig svovelinnhold, f.eks. 

enkelte prosessbrensler med et svært 

lavt S-innhold, for eksempel 

— masovngass med et svovel-

innhold på < 10 mg/Nm3, 

— koksovngass med et svovel-

innhold på < 300 mg/Nm3, 

— og hjelpebrensler som for eksempel 

— naturgass, 

— flytende brensler med et svovel-

innhold på ≤ 0,4 % (i kjeler). 

Bruk av en begrenset mengde brensel 

med høyere svovelinnhold. 

Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til tilgangen til 

ulike brenseltyper. 

b. Forbehandling av 

koksovngass i jern- 

og stålverk 

Bruk av én av følgende teknikker: 

— Avsvovling gjennom absorpsjons-

systemer. 

— Våt oksidativ avsvovling. 

Kan bare brukes på forbrenningsanlegg 

som bruker koksovngass. 
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Tabell 30 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for SO2-utslipp til luft fra forbrenning 

av 100 % prosessgasser fra jern- og stålproduksjon 

Type forbrenningsanlegg 

O2-

referansenivå 

(%) 

BAT-AEL-verdier for SO2 (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt(1) 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden(2) 

Ny eller eksisterende kjel 3 25–150 50–200(3) 

Nytt eller eksisterende CCGT 15 10–45 20–70 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på eksisterende anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For eksisterende anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet kan overskrides ved bruk av en høy andel COG (f.eks. > 50 %). I så fall er den 

høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 300 mg/Nm3. 

4.2.4. Utslipp av støv til luft 

BAT 51. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp til luft fra forbrenning av prosessgasser fra jern- og 

stålproduksjon er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel/ 

brenselstyring 

Bruk av en kombinasjon av prosessgasser 

og hjelpebrensler med lavt gjennom-

snittlig støv- eller askeinnhold. 

Kan brukes generelt med de begrens-

ningene som er knyttet til tilgangen til 

ulike brenseltyper. 

b. Forbehandling av 

masovngass i jern- og 

stålverk 

Bruk av én eller flere innretninger for tørr 

støvavskilling (f.eks. deflektorer, støv-

fangere, syklonutskillere, elektrofiltre) og/ 

eller etterfølgende støvrensing (venturi-

skrubbere, skrubbere av hindertypen, 

ringspalteskrubbere, våte elektrofiltre, 

desintegratorer). 

Brukes bare ved forbrenning av mas-

ovngass. 

c. Forbehandling av 

oksygenovngass i 

jern- og stålverk 

Bruk av tørr støvavskilling (f.eks. ESP 

eller posefilter) eller våt støvavskilling 

(f.eks. våt ESP eller skrubber). Nærmere 

beskrivelser finnes i BREF for jern- og 

stålproduksjon. 

Brukes bare ved forbrenning av oksygen-

ovngass. 

d. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelser i nr. 8.5. Kan bare brukes på forbrenningsanlegg 

som forbrenner en betydelig andel av 

hjelpebrensler med et høyt askeinnhold. e. Posefilter 

Tabell 31 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for støvutslipp til luft fra forbrenning 

av 100 % prosessgasser fra jern- og stålproduksjon 

Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier for støv (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt(1) 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden(2) 

Ny eller eksisterende kjel 2–7 2–10 
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Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier for støv (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt(1) 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden(2) 

Nytt eller eksisterende CCGT 2–5 2–5 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på eksisterende anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For eksisterende anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

4.3. BAT-konklusjoner for forbrenning av gassformige og/eller flytende brensler på offshoreplattformer 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av 

gassformige og/eller flytende brensler på offshoreplattformer. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

BAT 52. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den generelle miljøprestasjonen ved forbrenning av 

gassformige og/eller flytende brensler på offshoreplattformer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikker Beskrivelse Bruk 

a. Prosessoptimalisering Optimalisere prosessen for å minimere 

kravene til mekanisk energi. 

Kan brukes generelt. 

b. Kontroll av trykktap Optimalisere og opprettholde inn-

sugings- og avgassanlegg på en måte 

som gjør at trykktapene blir så små som 

mulig. 

c. Lastregulering Drift av flere generatorer eller grupper 

av kompressorer ved belastningspunkter 

som minimerer utslipp. 

d. Minimere den 

«roterende reserven» 

Når driften av hensyn til drifts-

sikkerheten skjer med den roterende 

reserven, skal antallet ekstraturbiner 

minimeres, bortsett fra under ekstraordi-

nære omstendigheter. 

e. Valg av brensel Tilføre brenselgass fra et punkt i den 

øvre olje- og gassprosessen som gir et 

minsteintervall av forbrenningsparamet-

rer for brenselgass, f.eks. brennverdi, og 

minstekonsentrasjoner av svovelforbin-

delser for å minimere SO2-dannelsen. 

For flytende destillerte brensler bør det i 

første rekke velges brensel med lavt 

svovelinnhold. 

f. Innsprøytingsinnstillin

g 

Optimalisering av innsprøytingstids-

punkt i motorer. 

g. Varmegjenvinning Bruk av varme fra avgasser fra gass-

turbiner/motorer til oppvarming av 

plattformer. 

Kan brukes generelt på nye 

forbrenningsanlegg. 

I eksisterende forbrenningsanlegg kan 

bruksmulighetene være begrenset av 

etterspørselen etter varme og 

forbrenningsanleggets utforming (plass). 
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Teknikker Beskrivelse Bruk 

h. Energiintegrering på 

flere gassfelt/oljefelt 

Bruk av en sentral strømkilde til å 

forsyne en rekke deltakende plattformer 

som ligger på forskjellige gassfelt/olje-

felt. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

avhengig av hvor de forskjellige 

gassfeltene/oljefeltene ligger, og av 

hvordan de forskjellige deltakende platt-

formene er organisert, herunder tilpas-

ning av tidsplaner for planlegging, opp-

start og opphør av produksjonen. 

BAT 53. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenning av 

gassformige og/eller flytende brensler på offshoreplattformer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Avansert 

kontrollsystem 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Bruksmulighetene på gamle forbrennings-

anlegg kan være begrenset av behovet for 

å oppgradere forbrenningssystemet 

og/eller kontroll- og styringssystemet. 

b. Tørre lav-NOX-

brennere (DLN) 

Kan brukes på nye gassturbiner 

(standardutstyr) med de begrensningene 

som er knyttet til varierende brensel-

kvalitet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

eksisterende gassturbiner som følge av 

tilgang til en ettermonteringspakke (for 

drift med lav last), kompleks organise-

ring av plattformen og tilgjengelig plass. 

c. Mager forbrenning Kan bare brukes på nye gassfyrte 

motorer 

d. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Kan bare brukes på kjeler. 

BAT 54. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere CO-utslipp til luft fra forbrenning av 

gassformige og/eller flytende brensler på offshoreplattformer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Oksidasjonskatalysator Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg 

som er i drift < 500 t/år. 

Ettermontering på eksisterende for-

brenningsanlegg kan være begrenset 

dersom det ikke er tilstrekkelig plass, og 

av vektbegrensninger. 
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Tabell 32 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av gassformig brensel i gassturbiner med åpen syklus på offshoreplattformer 

Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3)(1) 

Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

Ny gassturbin som forbrenner gassformig brensel(2) 15–50(3) 

Eksisterende gassturbin som forbrenner gassformig brensel(2) < 50–350(4) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene er basert på > 70 % av grunnlasten som er tilgjengelig den dagen. 

(2) Dette omfatter gassturbiner som bruker ett eller to brensler. 

(3) Den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet er 250 mg/Nm3 dersom DLN-brennere ikke kan brukes. 

(4) Den laveste verdien i BAT-AEL-intervallet kan oppnås med DLN-brennere. 

Som en indikasjon vil de gjennomsnittlige CO-utslippsnivåene i prøvetakingsperioden generelt være 

— < 100 mg/Nm3 for eksisterende gassturbiner som forbrenner gassformig brensel på offshoreplattformer som er i 

drift ≥ 1 500 t/år, 

— < 75 mg/Nm3 for nye gassturbiner som forbrenner gassformig brensel på offshoreplattformer. 

5. BAT-KONKLUSJONER FOR FLERBRENSELSANLEGG 

5.1. BAT-konklusjonene for forbrenning av prosessbrensler fra kjemisk industri 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på forbrenning av 

prosessbrensler fra kjemisk industri, hver for seg, i kombinasjon eller samtidig med andre gassformige og/eller 

flytende brensler. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

5.1.1. Generelle miljøprestasjoner 

BAT 55. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den generelle miljøprestasjonen ved forbrenning av 

prosessbrensler fra den kjemiske industrien i kjeler er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene i BAT 6 og 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Forbehandling av 

prosessbrensler fra 

kjemisk industri 

Utføre forbehandling av brensel på og/ 

eller utenfor forbrenningsanlegget for å 

forbedre miljøprestasjonen ved for-

brenning av brensel. 

Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til prosessbrenselets egenskaper 

og tilgjengelig plass. 

5.1.2. Energieffektivitet 

Tabell 33 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forbrenning av 

prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler 

Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%) 
Netto samlet brenselsutnyttelse 

(%)(3)(4) 

Ny enhet 
Eksisterende 

enhet 
Ny enhet 

Eksisterende 

enhet 

Kjel som bruker flytende prosessbrensler fra 

kjemisk industri, herunder når den er blandet 

med HFO, gassolje og/eller andre flytende 

brensler 

> 36,4 35,6–37,4 80–96 80–96 
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Type forbrenningsenhet 

BAT-AEEL-verdier(1)(2) 

Netto elektrisitetseffektivitet (%) 
Netto samlet brenselsutnyttelse 

(%)(3)(4) 

Ny enhet 
Eksisterende 

enhet 
Ny enhet 

Eksisterende 

enhet 

Kjel som bruker gassformige prosessbrensler 

fra kjemisk industri, herunder når den er 

blandet med naturgass og/eller andre gass-

formige brensler 

39–42,5 38–40 78–95 78–95 

(1) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på enheter som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) Når det gjelder CHP-enheter, får bare én av de to BAT-AEEL-verdiene «Netto elektrisitetseffektivitet» eller «Netto samlet 

brenselsutnyttelse» anvendelse, avhengig av CHP-enhetens utforming (dvs. i hovedsak innrettet mot produksjon av elektrisk 

kraft eller produksjon av varme). 

(3) Disse BAT-AEEL-verdiene kan muligens ikke oppnås dersom den potensielle etterspørselen etter varme er for lav. 

(4) Disse BAT-AEEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som produserer bare elektrisk kraft. 

5.1.3. Utslipp av NOX  og CO til luft 

BAT 56. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO til luft fra forbrenning av prosessbrensler fra kjemisk industri, er å bruke én eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Trinnvis lufttilførsel 

c. Trinnvis 

brenseltilførsel 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

Bruk av trinnvis brensel-

tilførsel ved bruk av flytende 

brenselblandinger kan kreve 

en brenner med særskilt 

konstruksjon. 

d. Resirkulering av 

røykgass 

Se beskrivelser i nr. 8.3. Kan brukes generelt på nye forbrenningsanlegg. 

Kan brukes på eksisterende forbrenningsanlegg med 

de begrensningene som er knyttet til sikkerhet på 

kjemiske anlegg. 

e. Tilførsel av 

vann/damp 

Bruksmulighetene kan være begrenset av tilgangen 

på vann. 

f. Valg av brensel Kan brukes med de begrensningene som er knyttet til 

tilgangen til ulike brenseltyper og/eller alternativ 

bruk av prosessbrenselet. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

g. Avansert 

kontrollsystem 

 Bruksmulighetene på gamle forbrenningsanlegg kan 

være begrenset av behovet for å oppgradere 

forbrenningssystemet og/eller kontroll- og styrings-

systemet. 

h. Selektiv ikke-

katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Kan brukes på eksisterende forbrenningsanlegg med 

de begrensningene som er knyttet til sikkerhet på 

kjemiske anlegg. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg som er i drift 

< 500 t/år. 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

forbrenningsanlegg som er i drift mellom 500 og 

1 500 t/år, hvor det ofte byttes brensel og hvor lasten 

ofte varierer. 

i. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Kan brukes på eksisterende forbrenningsanlegg med 

de begrensningene som er knyttet til utforming av 

kanalene, tilgjengelig plass og sikkerhet på kjemiske 

anlegg. 

Kan ikke brukes på forbrenningsanlegg som er i drift 

< 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske begrensninger 

for ettermontering på eksisterende forbrennings-

anlegg som er i drift mellom 500 og 1 500 t/år. 

Kan generelt ikke brukes på forbrenningsanlegg på 

< 100 MWth. 

Tabell 34 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra forbrenning 

av 100 % prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler 

Brenselfase som brukes i 

forbrenningsanlegget 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

Blanding av gasser og væsker 30–85 80–290(3) 50–110 100–330(3) 

Bare gasser 20–80 70–100(4) 30–100 85–110(5) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For eksisterende anlegg på < 500 MW som ble satt i drift senest 27. november 2003, som bruker flytende brensel med et 

nitrogeninnhold på over 0,6 vektprosent, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 380 mg/Nm3. 

(4) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 180 mg/Nm3. 

(5) For eksisterende anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 210 mg/Nm3. 

Som en indikasjon vil årsgjennomsnittet av CO-utslippsnivåene for eksisterende anlegg som er i drift ≥ 1 500 t/år og 

for nye anlegg generelt være < 5–30 mg/Nm3.  
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5.1.4. Utslipp av SOX , HCl og HF til luft 

BAT 57. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere SOX-, HCl- og HF-utslipp til luft fra forbrenning av 

prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se beskrivelser i nr. 8.4. Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper og/eller alternativ bruk av 

prosessbrenselet. 

b. Innsprøyting av sorbent 

i kjel (i ovn eller i 

virvelsjikt) 

Kan brukes på eksisterende 

forbrenningsanlegg med de begrensnin-

gene som er knyttet til utforming av 

kanalene, tilgjengelig plass og sikkerhet 

på kjemiske anlegg. 

Våt FGD og FGD med sjøvann brukes 

ikke på forbrenningsanlegg som er i drift 

< 500 t/år. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for bruk av våt FGD eller 

FGD med sjøvann på forbrenningsanlegg 

på < 300 MWth, og for ettermontering på 

forbrenningsanlegg som er i drift mellom 

500 og 1 500 t/år med våt FGD eller 

FGD med sjøvann. 

c. Innsprøyting av sorbent 

i kanal (DSI) 

d. Sprayabsorber (SDA) 

e. Våtskrubbing Se beskrivelse i nr. 8.4. 

Våtskrubbing brukes til å fjerne HCl og 

HF når det ikke brukes våt FGD til å 

redusere SOX-utslipp. 

f. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

Se beskrivelser i nr. 8.4. 

g. FGD med sjøvann 

Tabell 35 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for SO2-utslipp til luft fra forbrenning 

av 100 % prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler 

Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt(1) 

Døgngjennomsnitt eller 

gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden(2) 

Nye og eksisterende kjeler 10–110 90–200 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på eksisterende anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For eksisterende anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 
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Tabell 36 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for HCl og HF-utslipp til luft fra 

forbrenning av prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

HCl HF 

Gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av ett år 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(1) 

< 100 1–7 2–15(2) < 1–3 < 1–6(3) 

≥ 100 1–5 1–9(2) < 1–2 < 1–3(3) 

(1) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(2) For anlegg som er i drift < 1 500 t/år, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 20 mg/Nm3. 

(3) For anlegg som er i drift < 1 500 t/år, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 7 mg/Nm3. 

5.1.5. Utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft 

BAT 58. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft og spore 

stoffer fra forbrenning av prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler er å bruke én eller flere av teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Elektrofilter (ESP) Se beskrivelser i nr. 8.5. Kan brukes generelt. 

b. Posefilter 

c. Valg av brensel Se beskrivelse i nr. 8.5. 

Bruk av en kombinasjon av prosess-

brensler fra kjemisk industri og 

hjelpebrensler med lavt gjennomsnittlig 

støv- eller askeinnhold. 

Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til tilgangen til ulike 

brenseltyper og/eller alternativ bruk av 

prosessbrenselet. 

d. Tørt eller halvtørt 

FGD-system 

Se beskrivelser i nr. 8.5. 

Teknikken brukes i hovedsak til å 

redusere utslipp av SOX, HCl og/eller HF. 

Se bruksmulighetene i BAT 57. 

e. Våt avsvovling av 

røykgass (våt FGD) 

  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/831 

 

Tabell 37 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for støvutslipp til luft fra forbrenning 

av blandinger av gasser og væsker bestående av 100 % prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler 

Forbrenningsanleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier for støv (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg(1) 
Nytt anlegg 

Eksisterende 

anlegg(2) 

< 300 2–5 2–15 2–10 2–22(3) 

≥ 300 2–5 2–10(4) 2–10 2–11(3) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får ikke anvendelse på anlegg som er i drift < 1 500 t/år. 

(2) For anlegg som er i drift < 500 t/år, er disse nivåene veiledende. 

(3) For anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 25 mg/Nm3. 

(4) For anlegg som ble satt i drift senest 7. januar 2014, er den høyeste verdien i BAT-AEL-intervallet 15 mg/Nm3. 

5.1.6. Utslipp av flyktige organiske forbindelser og polyklorerte dibenzodioksiner og -furaner til luft 

BAT 59. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere flyktige organiske forbindelser og polyklorerte dibenzo-

dioksiner og -furaner til luft fra forbrenning av prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler er å bruke én eller flere 

av teknikkene i BAT 6 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Innsprøyting av aktivt 

karbon 

Se beskrivelse i nr. 8.5. Brukes bare på forbrenningsanlegg som bruker 

brensler utledet av kjemiske prosesser som 

omfatter klorerte stoffer. 

Når det gjelder bruksmulighetene for SCR og rask 

nedkjøling, se BAT 56 og BAT 57. 

b. Rask nedkjøling ved 

hjelp av våtskrubbing/ 

røykgasskondensator 

Se beskrivelse av våtskrub-

bing/røykgasskondensator i  

nr. 8.4. 

c. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

SCR-systemet er tilpasset og 

større enn et SCR-system som 

bare brukes til NOX-reduksjon. 

Tabell 38 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for PCDD/F- og TVOC-utslipp til luft 

fra forbrenning av 100 % prosessbrensler fra kjemisk industri i kjeler 

Forurensende stoff Enhet 

BAT-AEL-verdier 

Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

PCDD/F(1) ng I-TEQ/Nm3 < 0,012–0,036 

TVOC mg/Nm3 0,6–12 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene får bare anvendelse på anlegg som bruker brensler utledet av kjemiske prosesser som omfatter 

klorerte stoffer. 
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6. BAT-KONKLUSJONER FOR SAMFORBRENNING AV AVFALL 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på samforbrenning av 

avfall i forbrenningsanlegg. De får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

Når avfall samforbrennes, får BAT-AEL-verdiene i dette avsnittet anvendelse på hele røykgassvolumet som 

produseres. 

Når avfall samforbrennes med de brenslene som omfattes av avsnitt 2, får de BAT-AEL-verdiene som er angitt i 

avsnitt 2, også anvendelse i) på hele røykgassvolumet som produseres, og ii) på røykgassvolumet fra forbrenningen 

av brensler som omfattes av nevnte avsnitt, og som bygger på blandingsregelformelen i vedlegg VI del 4 til direktiv 

2010/75/EU, der BAT-AEL-verdiene for røykgassvolumet som produseres ved forbrenning av avfall, skal fastsettes 

på grunnlag av BAT 61. 

6.1.1. Generelle miljøprestasjoner 

BAT 60. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den generelle miljøprestasjonen ved samforbrenning av avfall i 

forbrenningsanlegg, for å sikre stabile forbrenningsforhold, og for å redusere utslipp til luft, er å bruke teknikken 

BAT 60 a) nedenfor og en kombinasjon av teknikkene i BAT 6 og/eller de andre teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Forhåndsgodkjenning 

og godkjenning av 

avfall 

Gjennomføre en prosedyre for å motta 

avfall på forbrenningsanlegget i samsvar 

med tilsvarende BAT fra BREF for 

avfallsbehandling. Det fastsettes god-

kjenningskriterier for kritiske parametrer 

som brennverdi, og innhold av vann, 

aske, klor og fluor, svovel, nitrogen, 

PCB, metaller (flyktige (f.eks. Hg, Tl, Pb, 

Co og Se) og ikke-flyktige (f.eks. V, Cu, 

Cd, Cr og Ni)), fosfor og alkaliske stoffer 

(ved bruk av animalske biprodukter). 

Bruke kvalitetssikringssystemer for hver 

avfallslast for å sikre egenskapene hos det 

avfallet som samforbrennes, og å 

kontrollere verdiene av fastsatte, kritiske 

parametrer (f.eks. EN 15358 for ikke-

farlig, gjenvunnet fast brensel). 

Kan brukes generelt. 

b. Utvalg/begrensning 

av avfall 

Grundig utvelging av avfall og 

massestrøm, samt begrensning av pro-

sentdelen av det mest forurensede avfallet 

som kan samforbrennes. Begrensning av 

andelen av aske, svovel, fluor, kvikksølv 

og/eller klor i det avfallet som kommer 

inn i forbrenningsanlegget. 

Begrensning av mengden avfall som skal 

samforbrennes. 

Kan brukes med de begrensningene som 

er knyttet til medlemsstatens avfalls-

håndteringspolitikk. 

c. Blanding av avfall 

med hovedbrenselet 

Effektiv blanding av avfall og hoved-

brenselet, ettersom en heterogen eller 

dårlig blandet brenselstrøm eller en ujevn 

fordeling kan påvirke antenningen og 

forbrenningen i kjelen og derfor bør 

unngås. 

Blanding er bare mulig når hovedbrense-

let og avfallet er oppmalt i tilsvarende 

grad, eller når andelen av avfall er svært 

liten i forhold til hovedbrenselet. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

d. Tørking av avfall Fortørking av avfall før det mates inn i 

forbrenningskammeret, for å opprettholde 

kjelens høye ytelse. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

utilstrekkelig tilgang til gjenvinnbar 

varme fra prosessen, av de nødvendige 

forbrenningsforholdene eller av 

vanninnholdet i avfallet. 

e. Forbehandling av 

avfall 

Se teknikkene beskrevet i BREF-do-

kumentene om avfallsbehandling og 

avfallsforbrenning, herunder om 

formaling, pyrolyse og forgassing. 

Se opplysningene om bruksmuligheter i 

BREF-dokumentene om avfallsbehand-

ling og om avfallsforbrenning. 

BAT 61. Beste tilgjengelige teknikk for å unngå økte utslipp fra samforbrenning av avfall i forbrenningsanlegg er 

å treffe egnede tiltak for å sikre at utslipp av forurensende stoffer i den delen av røykgassene som stammer fra 

samforbrenning av avfall, ikke er høyere enn de utslippene som oppstår ved anvendelse av BAT-konklusjonene for 

forbrenning av avfall. 

BAT 62. Beste tilgjengelige teknikk for å minimere effektene på materialgjenvinning av rester fra samforbrenning 

av avfall i forbrenningsanlegg er å opprettholde god kvalitet på gips, aske og slagg samt andre rester, i samsvar med 

kravene fastsatt for materialgjenvinning av disse restene når anlegget ikke samforbrenner avfall, ved å bruke én eller 

flere av teknikkene angitt i BAT 60, og/eller ved å begrense samforbrenningen til avfallsfraksjoner med 

konsentrasjoner av forurensende stoffer som tilsvarer konsentrasjonene i andre forbrente brensler. 

6.1.2. Energieffektivitet 

BAT 63. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved samforbrenning av avfall er å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene i BAT 12 og BAT 19, avhengig av hvilken type hovedbrensel som brukes, og 

av anleggets utforming. 

Energieffektivitetsnivået forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) er angitt i tabell 8 for 

samforbrenning av avfall med biomasse og/eller torv, og i tabell 2 for samforbrenning av avfall med kull og/eller 

lignitt. 

6.1.3. Utslipp av NOX  og CO til luft 

BAT 64. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO og N2O fra samforbrenning av avfall med kull og/eller lignitt, er å bruke én eller flere av 

teknikkene angitt i BAT 20. 

BAT 65. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO og N2O fra samforbrenning av avfall med biomasse og/eller torv, er å bruke én eller flere av 

teknikkene angitt i BAT 24. 

6.1.4. Utslipp av SOX, HCl og HF til luft 

BAT 66. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-, HCl- og HF-utslipp til luft fra 

samforbrenning av avfall med kull og/eller lignitt er å bruke én eller flere av teknikkene i BAT 21. 

BAT 67. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-, HCl- og HF-utslipp til luft fra 

samforbrenning av avfall med biomasse og/eller torv er å bruke én eller flere av teknikkene i BAT 25. 

6.1.5. Utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft 

BAT 68. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft fra 

samforbrenning av avfall med kull og/eller lignitt er å bruke én eller flere av teknikkene i BAT 22.  
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Tabell 39 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av metaller til luft fra 

samforbrenning av avfall med kull og/eller lignitt 

Forbrenningsanleggets 

samlede nominelle termiske 

effekt (MWth) 

BAT-AEL-verdier 

Periode for gjennomsnittsberegning 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 

Mn + Ni + V (mg/Nm3) 

Cd + Tl 

(μg/Nm3) 

< 300 0,005–0,5 5–12 Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

≥ 300 0,005–0,2 5–6 Gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av 

ett år. 

BAT 69. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og partikkelbundne metaller til luft fra 

samforbrenning av avfall med biomasse og/eller torv er å bruke én eller flere av teknikkene i BAT 26. 

Tabell 40 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av metaller til luft fra 

samforbrenning av avfall med biomasse og/eller torv 

BAT-AEL-verdier 

(gjennomsnitt av prøver som er tatt i løpet av ett år) 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3) Cd+Tl (μg/Nm3) 

0,075–0,3 < 5 

6.1.6. Utslipp av kvikksølv til luft 

BAT 70. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av kvikksølv til luft fra samforbrenning av avfall med 

biomasse, torv, kull og/eller lignitt er å bruke én eller flere av teknikkene i BAT 23 og BAT 27. 

6.1.7. Utslipp av flyktige organiske forbindelser og polyklorerte dibenzodioksiner og -furaner til luft 

BAT 71. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser og polyklorerte 

dibenzodioksiner og -furaner til luft fra samforbrenning av avfall med biomasse, torv, kull og/eller lignitt er å bruke 

én eller flere av teknikkene i BAT 6, BAT 26 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Innsprøyting av aktivt 

karbon 

Se beskrivelse i nr. 8.5. 

Denne prosessen er basert på at det akti-

ve karbonet adsorberer de forurensende 

molekylene. 

Kan brukes generelt. 

b. Rask nedkjøling ved 

hjelp av våtskrubbing/ 

røykgasskondensator 

Se beskrivelse av våtskrubbing/røykgass-

kondensator i nr. 8.4. 

c. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

SCR-systemet er tilpasset og større enn 

et SCR-system som bare brukes til NOX-

reduksjon. 

Se bruksmulighetene i BAT 20 og 

BAT 24 
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Tabell 41 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av PCDD/F og TVOC til 

luft fra samforbrenning av avfall med biomasse, torv, kull og/eller lignitt 

Type forbrenningsanlegg 

BAT-AEL-verdier 

PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3) TVOC (mg/Nm3) 

Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 
Årsgjennomsnitt Døgngjennomsnitt 

Forbrenningsanlegg som fyres med 

biomasse, torv, kull og/eller lignitt 

< 0,01–0,03 < 0,1–5 0,5–10 

7. BAT-KONKLUSJONER FOR FORGASSING 

Med mindre annet er angitt, får BAT-konklusjonene i dette avsnittet generell anvendelse på alle forgassingsanlegg 

som er direkte forbundet med forbrenningsanlegg, og på IGCC-anlegg. De får anvendelse i tillegg til de generelle 

BAT-konklusjonene angitt i avsnitt 1. 

7.1.1. Energieffektivitet 

BAT 72. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten i IGCC- og forgassingsenheter er å bruke én 

eller flere av teknikkene i BAT 12 og nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Varmegjenvinning fra 

forgassingsprosessen 

Ettersom syntesegass må kjøles ned for å 

renses ytterligere, kan energi gjenvinnes 

for produksjon av ytterligere damp som 

tilføres dampturbinsyklusen, slik at det 

kan produseres ytterligere elektrisk kraft. 

Kan bare brukes på IGCC-enheter og 

forgassingsenheter som er direkte 

forbundet med kjeler med forbehandling 

av syntesegass der syntesegassen må 

kjøles ned. 

b. Integrering av 

forgassings- og 

forbrenningsprosesser 

Enheten kan være utformet med full 

integrering av lufttilførselsenheten (ASU) 

og gassturbinen, slik at all luft som mates 

inn i lufttilførselsenheten, tilføres (ekstra-

heres) fra gassturbinkompressoren. 

Bruksmulighetene er begrenset til IGCC-

enheter på grunn av det integrerte 

anleggets behov for fleksibilitet, slik at 

det raskt kan forsyne nettet med elektrisk 

kraft når anlegg som produserer fornybar 

energi, ikke er tilgjengelige. 

c. Innmatingssystem for 

tørre utgangs-

materialer 

Bruk av et tørt system for å mate 

brenselet til forgassingsenheten, for å 

forbedre energieffektiviteten i forgassings-

prosessen. 

Kan bare brukes på nye enheter. 

d. Forgassing ved høy 

temperatur og høyt 

trykk 

Bruk av forgassingsteknikk med høy 

verdi for parametrer for temperatur og 

trykk, for å maksimere energiom-

formingseffektiviteten. 

Kan bare brukes på nye enheter. 

e. Konstruksjonsforbedr

inger 

Konstruksjonsforbedringer, for eksempel 

— endringer av forgasserens system for 

varmeresistens og/eller kjølesystem, 

— installasjon av en ekspansjonsenhet 

for å gjenvinne energi fra syn-

tesegassens trykkfall før forbrenning. 

Kan brukes generelt på IGCC-enheter. 
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Tabell 42 

Energieffektivitetsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEEL) for forgassings- og IGCC-

enheter 

Type utforming av forbrenningsenheten 

BAT-AEEL-verdier 

Netto elektrisitetseffektivitet (%) for 

en IGCC-enhet 
Netto samlet brenselsutnyttelse 

(%) for en ny eller eksisterende 

forgassingsenhet Ny enhet Eksisterende enhet 

Forgassingsenhet som er direkte forbundet med en 

kjel uten forutgående syntesegassbehandling 

Ingen BAT-AEEL > 98 

Forgassingsenhet som er direkte forbundet med en 

kjel med forutgående syntesegassbehandling 

Ingen BAT-AEEL > 91 

IGCC-enhet Ingen BAT-

AEEL 

34–46 > 91 

7.1.2. Utslipp av NOX  og CO til luft 

BAT 73. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og/eller redusere NOX-utslipp til luft og samtidig begrense 

utslippene av CO til luft fra IGCC-anlegg, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert 

forbrenning 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan brukes generelt. 

b. Tilførsel av 

vann/damp 

Se beskrivelse i nr. 8.3. 

En del damp med mellomhøyt trykk fra 

dampturbinen gjenbrukes for dette 

formålet. 

Kan bare brukes på gassturbindelen av 

IGCC-anlegget. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

tilgangen på vann. 

c. Tørre lav-NOX-

brennere (DLN) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan bare brukes på gassturbindelen av 

IGCC-anlegget. 

Kan brukes generelt på nye IGCC-

anlegg. 

Bruksmulighetene vurderes i hvert enkelt 

tilfelle for eksisterende IGCC-anlegg, 

avhengig av om en ettermonteringspakke 

er tilgjengelig. Kan ikke brukes på 

syntesegass med et hydrogeninnhold 

> 15 %. 

d. Fortynning av 

syntesegass med 

restnitrogen fra 

lufttilførselsenheten 

(ASU) 

Lufttilførselsenheten skiller oksygenet 

fra nitrogenet i luften, for å forsyne 

forgassingsenheten med oksygen av høy 

kvalitet. Restnitrogenet fra lufttilfør-

selsenheten gjenbrukes for å redusere 

forbrenningstemperaturen i gassturbinen, 

ved at det forblandes med syntesegass 

før forbrenning. 

Kan bare brukes når en lufttilførselsenhet 

brukes i forgassingsprosessen. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

e. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se beskrivelse i nr. 8.3. Kan ikke brukes på IGCC-anlegg som er 

i drift < 500 t/år. 

Ettermontering på eksisterende IGCC-

anlegg kan være begrenset dersom det 

ikke er tilstrekkelig plass. 

Det kan være tekniske og økonomiske 

begrensninger for ettermontering på 

eksisterende IGCC-anlegg som er i drift 

mellom 500 og 1 500 t/år. 

Tabell 43 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for NOX-utslipp til luft fra IGCC-

anlegg 

IGCC-anleggets samlede nominelle termiske 

effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier (mg/Nm3) 

Årsgjennomsnitt 
Døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Nytt anlegg 
Eksisterende 

anlegg 
Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

≥ 100 10–25 12–45 1–35 1–60 

Som en indikasjon vil årsgjennomsnittet av CO-utslippsnivåene for eksisterende anlegg som er i drift ≥ 1 500 t/år og 

for nye anlegg generelt være< 5–30 mg/Nm3. 

7.1.3. Utslipp av SOX  til luft 

BAT 74. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere SOX-utslipp til luft fra IGCC-anlegg er å bruke teknikken 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Fjerning av sur gass Svovelforbindelser fra utgangsmaterialet 

for en forgassingsprosess fjernes fra 

syntesegassen gjennom fjerning av sur 

gass, f.eks. med en COS- (og HCN-) 

hydrolysereaktor og absorpsjon av H2S 

med et løsemiddel som metyldietano-

lamin. Svovel gjenvinnes deretter som 

enten flytende eller fast elementært svovel 

(f.eks. gjennom en Claus-enhet), eller som 

svovelsyre, avhengig av etterspørselen i 

markedet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset for 

IGCC-anlegg som forbrenner biomasse, på 

grunn av biomassens svært lave svovel-

innhold. 

Utslippsnivået forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av SO2 til luft fra IGCC-anlegg på 

≥ 100 MWth er 3-16 mg/Nm3, uttrykt som et årsgjennomsnitt.  
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7.1.4. Utslipp av støv, partikkelbundne metaller, ammoniakk og halogen til luft 

BAT 75. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av støv, partikkelbundne metaller, 

ammoniakk og halogen til luft fra IGCC-anlegg er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Filtrering av syntese-

gass 

Støvavskilling med sykloner for 

flygeaske, posefiltre, elektrofiltre og/eller 

patronfiltre for å fjerne flygeaske og 

ikke-konvertert karbon. Posefiltre og 

elektrofiltre brukes for syntesegass-

temperaturer på opp til 400 °C. 

Kan brukes generelt. 

b. Tilbakeføring av 

tjære og aske fra 

syntesegassen til 

forgassingsanlegget 

Tjære og aske med et høyt karboninnhold 

som genereres i den rå syntesegassen, 

separeres i sykloner og tilbakeføres til 

forgassingsanlegget, dersom syntesegas-

sen holder en lav temperatur ved 

forgasserutløpet (< 1 100 °C). 

c. Vasking av syntese-

gass 

Syntesegass ledes gjennom en våtskrub-

ber, nedstrøms for andre støvavskillings-

teknikker, hvor klorider, ammoniakk, 

partikler og halogenider separeres. 

Tabell 44 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp av støv og partikkelbundne 

metaller til luft fra IGCC-anlegg 

IGCC-anleggets samlede 

nominelle termiske effekt 

(MWth) 

BAT-AEL-verdier 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn 

+ Ni + V (mg/Nm3) 

(Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Hg (μg/Nm3) 

(Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Støv (mg/Nm3) 

(årsgjennomsnitt) 

≥ 100 < 0,025 < 1 < 2,5 

8. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

8.1. Generelle teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Avansert kontrollsystem Bruk av et databasert, automatisk system for å kontrollere forbrennings-

effektiviteten og bidra til forebygging og/eller reduksjon av utslipp. Dette 

omfatter også bruk av avansert overvåking. 

Optimalisert forbrenning Tiltak truffet for å maksimere effektiviteten av energiomforming, f.eks. i ovnen/ 

kjelen, samtidig som utslippene (særlig CO) minimeres. Dette oppnås gjennom en 

kombinasjon av teknikker, herunder god utforming av forbrenningsutstyret, 

optimalisering av temperaturen (f.eks. effektiv blanding av brenselet og 

forbrenningsluften) og oppholdstid i forbrenningssonen, og bruk av et avansert 

kontrollsystem. 
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8.2. Teknikker for å øke energieffektiviteten 

Teknikk Beskrivelse 

Avansert kontrollsystem Se nr. 8.1. 

CHP-beredskap Tiltakene som treffes for å muliggjøre senere eksport av en nyttig varmemengde til 

en varmelast utenfor anleggsstedet på en måte som gir en reduksjon på minst 10 % 

av det primære energiforbruket sammenlignet med separat produksjon av varme og 

elektrisk kraft. Det består i å identifisere og beholde tilgangen til bestemte punkter i 

dampsystemet der damp kan hentes ut, samt sette av tilstrekkelig plass for senere 

montering av blant annet rørsystemer, varmevekslere, ekstra kapasitet for 

demineralisering av vann, reservekjelanlegg og mottrykksturbiner. BoP-systemer 

(Balance of Plant) og kontroll-/instrumenteringssystemer er egnet for oppgradering. 

Det er også mulig å tilkople mottrykksturbin(er) senere. 

Kombinert syklus Kombinasjon av to eller flere termodynamiske sykluser, f.eks. en Brayton-syklus 

(gassturbin/forbrenningsmotor) med en Rankine-syklus (dampturbin/kjel), for å 

konvertere varmetap fra røykgassen i første syklus til nyttbar energi i én eller flere 

etterfølgende sykluser. 

Optimalisert forbrenning Se nr. 8.1. 

Røykgasskondensator En varmeveksler der vannet forvarmes av røykgassen før det varmes opp i 

dampkondensatoren. Vanndampen i røykgassen kondenseres når den kjøles av 

oppvarmingsvannet. Røykgasskondensatoren brukes både til å øke 

energieffektiviteten i forbrenningsenheten og til å fjerne forurensende stoffer som 

støv, SOX, HCl og HF fra røykgassen. 

System for styring av 

prosessgass 

Et system som gjør det mulig å lede prosessgasser fra jern- og stålproduksjon som 

kan brukes som brensler (f.eks. masovngass, koksovngass, oksygenovngass), til 

forbrenningsanlegget, avhengig av tilgjengeligheten av slike brensler og typen 

forbrenningsanlegg i et integrert stålverk. 

Superkritiske dampforhold Bruken av et dampkretsløp, herunder systemer for mellomoverheting av damp, der 

damp kan oppnå trykk på over 220,6 bar og temperaturer på > 540 °C. 

Ultrasuperkritiske 

dampforhold 

Bruken av et dampkretsløp, herunder systemer for mellomoverheting, der damp kan 

oppnå trykk på over 250-300 bar og temperaturer på over 580-600 °C. 

Våt skorstein Utforming av skorsteinen som gjør det mulig å kondensere vanndamp fra den 

mettede røykgassen, og dermed unngå å bruke en mellomoverheter etter den våte 

avsvovlingen av røykgassene. 

8.3. Teknikker for å redusere utslipp av NOX og/eller CO til luft 

Teknikk Beskrivelse 

Avansert kontrollsystem Se nr. 8.1. 

Trinnvis lufttilførsel Opprettelse av flere forbrenningssoner i forbrenningskammeret med ulikt 

oksygeninnhold for å redusere NOX-utslipp og sikre optimal forbrenning. Denne 

teknikken innebærer en primær forbrenningssone med understøkiometrisk fyring 

(dvs. med underskudd av luft) og en annen etterforbrenningssone (med overskudd av 

luft) for å forbedre forbrenningen. En reduksjon av kapasiteten er kanskje nødvendig 

i enkelte gamle, små kjeler for å gi plass til trinnvis lufttilførsel. 
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Teknikk Beskrivelse 

Kombinerte teknikker for 

NOX- og SOX-reduksjon 

Bruk av komplekse og integrerte renseteknikker for kombinert reduksjon av NOX, 

SOX og ofte også andre forurensende stoffer fra røykgassen, f.eks. prosesser med 

aktivt karbon og DeSONOX-prosesser. De kan brukes enten alene eller i 

kombinasjon med andre primære teknikker i kullfyrte PC-kjeler. 

Optimalisert forbrenning Se nr. 8.1. 

Tørre lav-NOX-brennere 

(DLN) 

Gassturbinbrennere der luft og brensel blandes før de mates inn i forbrenningssonen. 

Ved å blande luft og brensel før forbrenningen oppnås en ensartet 

temperaturfordeling og en lavere flammetemperatur, noe som gir lavere NOX-utslipp. 

Resirkulering av røykgass 

eller eksos (FGR/EGR) 

Resirkulering av en del av røykgassen til forbrenningskammeret for å skifte ut en del 

av den friske forbrenningsluften, med den dobbelte effekten at det senker 

temperaturen og begrenser O2-innholdet for oksidasjon av nitrogen, slik at NOX-

dannelsen begrenses. Det innebærer at røykgass fra ovnen sprøytes inn i flammen for 

å redusere oksygeninnholdet og dermed flammetemperaturen. Bruk av særskilte 

brennere eller andre innretninger er basert på intern resirkulering av 

forbrenningsgasser som avkjøler den nederste delen av flammene og reduserer 

oksygeninnholdet i den varmeste delen av flammene. 

Valg av brensel Bruk av brensel med lavt nitrogeninnhold. 

Trinnvis brenseltilførsel Denne teknikken bygger på reduksjon av flammetemperaturen eller lokaliserte 

varmepunkter ved å opprette flere forbrenningssoner i forbrenningskammeret, med 

ulike innsprøytingsnivåer for brensel og luft. Ettermonteringen kan være mindre 

effektiv i mindre anlegg enn i større anlegg. 

Mager forbrenning og 

avansert mager forbrenning 

Kontroll av den høyeste flammetemperaturen gjennom mager forbrenning er den 

primære forbrenningsmetoden for å begrense dannelsen av NOX i gassmotorer. 

Mager forbrenning reduserer forholdet mellom brensel og luft i sonene der NOX 

dannes, slik at høyeste flammetemperatur er lavere enn den støkiometriske 

adiabatiske flammetemperaturen, noe som reduserer den termiske NOX-dannelsen. 

Optimalisering av dette konseptet kalles «avansert mager forbrenning». 

Lav-NOX-brennere (LNB) Denne teknikken (herunder ultralav-NOX-brennere eller avanserte lav-NOX-

brennere) bygger på prinsippene om at den høyeste flammetemperaturen reduseres; 

kjelens brennere er utformet for å forsinke, men forbedre forbrenningen og øke 

varmeoverføringen (økt strålingsevne hos flammen). Blandingen av luft og brensel 

reduserer mengden av tilgjengelig oksygen og reduserer den høyeste 

flammetemperaturen, og forsinker dermed konverteringen av brenselbundet nitrogen 

til NOX og dannelsen av termisk NOX, samtidig som det opprettholdes en høy 

forbrenningseffektivitet. Dette kan være forbundet med en endret utforming av 

ovnens forbrenningskammer. Utformingen av ultralav-NOX-brennere (ULNB) 

omfatter trinnvis forbrenning (luft/brensel) og resirkulering av gassene i fyrrommet 

(intern resirkulering av røykgass). Teknikkens effektivitet kan bli påvirket av kjelens 

utforming ved ettermontering på gamle anlegg. 

Forbrenning med lave NOX-

utslipp i dieselmotorer 

Denne teknikken består av en kombinasjon av interne endringer av motoren, f.eks. 

optimalisering av forbrenning og brenselinnsprøyting (svært sen brenselinnsprøyting 

i kombinasjon med tidlig lukking av luftinntaksventil), turbolading eller Miller-

syklus. 

Oksidasjonskatalysator Bruk av katalysatorer (som vanligvis inneholder edelmetaller som f.eks. palladium 

eller platina) for å oksidere karbonmonoksid og uforbrente hydrokarboner med 

oksygen for å danne CO2 og vanndamp. 

Reduksjon av 

forbrenningsluftens 

temperatur 

Bruk av forbrenningsluft med omgivelsestemperatur. Forbrenningsluften forvarmes 

ikke i en regenerativ luftforvarmer. 
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Teknikk Beskrivelse 

Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Selektiv reduksjon av nitrogenoksider med ammoniakk eller urea i nærvær av en 

katalysator. Denne teknikken bygger på reduksjon av NOX til nitrogen i et 

katalysatorsjikt gjennom en reaksjon med ammoniakk (som regel en vandig løsning) 

ved en optimal driftstemperatur på ca. 300–450 °C. Flere katalysatorlag kan brukes. 

Det oppnås høyere NOX-reduksjon ved bruk av flere katalysatorlag. Denne teknikken 

kan være modulbasert, og særlige katalysatorer og/eller forvarming kan brukes for å 

håndtere lav last eller et bredt røykgasstemperaturvindu. «In-duct»-SCR eller «slip»-

SCR er en teknikk som kombinerer SNCR med nedstrøms SCR, som reduserer 

ammoniakksvinnet fra SNCR-enheten. 

Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Selektiv reduksjon av nitrogenoksider med ammoniakk eller urea uten en katalysator. 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOX til nitrogen gjennom en reaksjon med 

ammoniakk eller urea ved høy temperatur. Driftstemperaturen holdes på mellom 

800 °C og 1 000 °C for optimal reaksjon. 

Tilførsel av vann/damp Vann eller damp brukes som et fortynningsmiddel for å redusere forbrennings-

temperaturen i gassturbiner, motorer eller kjeler og dermed dannelsen av termisk 

NOX. Vannet/dampen blandes enten med brenselet før forbrenningen (brenselemul-

sjon, fuktning eller metning) eller sprøytes direkte inn i forbrenningskammeret 

(innsprøyting av vann/damp). 

8.4. Teknikker for å redusere utslipp av SOX, HCl og/eller HF til luft 

Teknikk Beskrivelse 

Innsprøyting av sorbent i kjel 

(i ovn eller i virvelsjikt) 

Direkte innsprøyting av en tørr sorbent i forbrenningskammeret, eller tilsetting av 

magnesium- eller kalsiumbaserte adsorbenter til sjiktet i en kjel med virvelsjikt. 

Overflaten av sorbentpartiklene reagerer med SO2 i røykgassen eller i 

virvelsjiktkjelen. Den brukes mest i kombinasjon med en støvrensingsteknikk. 

Tørrskrubber med 

sirkulerende virvelsjikt 

(CFB) 

Røykgass fra kjelens luftforvarmer mates inn i CFB-absorberen i bunnen og 

strømmer vertikalt oppover gjennom en venturiseksjon der en fast sorbent og vann 

sprøytes inn separat i røykgasstrømmen. Den brukes mest i kombinasjon med en 

støvrensingsteknikk. 

Kombinerte teknikker for 

NOX- og SOX-reduksjon 

Se nr. 8.3. 

Innsprøyting av sorbent i 

kanal (DSI) 

Innsprøyting og fordeling av en tørr sorbent i pulverform i røykgasstrømmen. 

Sorbenten (f.eks. natriumkarbonat, natriumbikarbonat, hydratkalk) reagerer med 

syregasser (f.eks. gassformige svovelforbindelser og HCl) og danner et fast stoff som 

fjernes med støvrensingsteknikker (posefilter eller elektrofilter). DSI brukes mest i 

kombinasjon med et posefilter. 

Røykgasskondensator Se nr. 8.2. 

Valg av brensel Bruk av et brensel med lavt innhold av svovel, klor og/eller fluor. 

System for styring av 

prosessgass 

Se nr. 8.2. 
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Teknikk Beskrivelse 

FGD med sjøvann En spesifikk ikke-regenerativ type våtskrubbing der sjøvannets naturlige alkalitet 

brukes til å absorbere de sure forbindelsene i røykgassen. Krever vanligvis en 

reduksjon av støv oppstrøms. 

Sprayabsorber (SDA) En suspensjon/løsning av en alkalisk reagens tilføres og fordeles i røykgasstrømmen. 

Materialet reagerer med de gassformige svovelforbindelsene og danner et fast stoff 

som fjernes ved støvrensingsteknikker (posefilter eller elektrofilter). SDA brukes 

mest i kombinasjon med et posefilter. 

Våt avsvovling av røykgass 

(våt FGD) 

Teknikk eller en kombinasjon av skrubbeteknikker som gjør at svoveloksider kan 

skilles fra røykgasser gjennom ulike prosesser som vanligvis omfatter en alkalisk 

sorbent for oppsamling av gassformig SO2, som omdannes til fast stoff. Ved 

våtskrubbing oppløses de gassformige forbindelsene i en egnet væske (vann eller 

alkalisk løsning). Både faste partikler og gassformige forbindelser kan fjernes 

samtidig. Nedstrøms for våtskrubberen er røykgassene mettet med vann, og dråpene 

må skilles ut før røykgassene slippes ut. Den væsken som er resultat av 

våtskrubbingen, sendes til et renseanlegg, og de uløselige partiklene samles opp 

gjennom sedimentering eller filtrering. 

Våtskrubbing Bruk av en væske, vanligvis vann eller en vandig løsning, for å fange opp de sure 

forbindelsene fra røykgassen ved absorpsjon. 

8.5. Teknikker for å redusere utslipp til luft av støv, metaller, herunder kvikksølv, og/eller PCDD/F 

Teknikk Beskrivelse 

Posefilter Posefiltre eller tekstilfiltre er framstilt av porøst vevd eller filtet tekstilmateriale som 

gassene ledes gjennom for å fjerne partikler. Bruk av posefilter krever at det velges et 

tekstilmateriale som passer til røykgassens egenskaper og den maksimale 

driftstemperaturen. 

Innsprøyting av sorbent i 

kjel (i ovn eller i 

virvelsjikt) 

Se generell beskrivelse i nr. 8.4. Det finnes også andre fordeler i form av reduksjon av 

utslipp av støv og metall. 

Innsprøyting av 

karbonsorbent (f.eks. 

aktivt karbon eller 

halogenert aktivt karbon) 

i røykgassen 

Adsorpsjon av kvikksølv og/eller PCDD/F med karbonsorbenter, f.eks. (halogenert) 

aktivt karbon, med eller uten kjemisk behandling. Systemet for innsprøyting av sorbent 

kan forbedres ved å legge til et ekstra posefilter. 

Tørt eller halvtørt FGD-

system 

Se generell beskrivelse av hver teknikk (dvs. sprayabsorber (SDA), innsprøyting av 

sorbent i kanal (DSI), tørrskrubber med sirkulerende virvelsjikt (CFB) i nr. 8.4. Det 

finnes også andre fordeler i form av reduksjon av utslipp av støv og metall. 

Elektrofilter (ESP) I et elektrofilter lades og utskilles partiklene under påvirkning av et elektrisk felt. 

Elektrofiltre kan brukes under mange forskjellige forhold. Rensingens effektivitet kan 

typisk avhenge av antall felt, oppholdstid (størrelse), katalysatoregenskaper og hvilke 

innretninger som brukes til partikkelfjerning oppstrøms. Elektrofiltrene har vanligvis 

mellom to og fem felt. De fleste moderne (høytytende) elektrofiltre har opptil sju felt. 
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Teknikk Beskrivelse 

Valg av brensel Bruk av brensel med lavt innhold av aske eller metaller (f.eks. kvikksølv). 

Multisykloner Et sett av systemer for støvkontroll, basert på sentrifugalkraft, der partiklene skilles fra 

bæregassen og samles i én eller flere innkapslinger. 

Bruk av halogenerte til-

setningsstoffer i brense-

let eller til innsprøyting i 

ovnen 

Tilsetting av halogenforbindelser (f.eks. bromerte tilsetningsstoffer) i ovnen for å 

oksidere elementært kvikksølv til løselige former eller partikler, og dermed forbedre 

utskillingen av kvikksølv i nedstrøms rensesystemer. 

Våt avsvovling av røyk-

gass (våt FGD) 

Se generell beskrivelse i nr. 8.4. Det finnes også andre fordeler i form av reduksjon av 

utslipp av støv og metall. 

8.6. Teknikker for å redusere utslipp til vann 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon på aktivt 

karbon 

Tilbakeholdelse av løselige forurensende stoffer på overflaten av faste, svært porøse 

partikler (adsorbenten). Aktivt karbon brukes vanligvis til adsorpsjon av organiske 

forbindelser og kvikksølv. 

Aerob biologisk rensing Biologisk oksidasjon av organiske stoffer oppløst ved hjelp av oksygenet produsert ved 

mikroorganismers metabolisme. I nærvær av oppløst oksygen – sprøytet inn som luft 

eller rent oksygen – mineraliseres de organiske stoffene til karbondioksid og vann eller 

omdannes til andre metabolitter og biomasse. Under visse forhold skjer også aerob 

nitrifikasjon, der mikroorganismer oksiderer ammonium (NH4
+) til mellomproduktet 

nitritt (NO2
–), som deretter oksideres videre til nitrat (NO3

–). 

Anoksisk/anaerob 

biologisk rensing 

Biologisk reduksjon av forurensende stoffer ved hjelp av mikroorganismers 

metabolisme (f.eks. nitrat (NO3
–) til elementært gassformig nitrogen, og oksiderte 

kvikksølvforbindelser reduseres til elementært kvikksølv). 

Den anoksiske/anaerobe rensingen av spillvann fra bruk av våte rensesystemer utføres 

vanligvis i bioreaktorer med fast film med bruk av aktivt karbon som bærer. 

Den anoksiske/anaerobe biologiske rensingen for å fjerne kvikksølv brukes i 

kombinasjon med andre teknikker. 

Koagulering og flokkule-

ring 

Koagulering og flokkulering brukes til å skille ut suspenderte faste stoffer fra spillvann 

og utføres ofte i flere trinn. Koagulering utføres ved å tilsette koaguleringsmidler med 

motsatt ladning av ladningen til de suspenderte faste stoffene. Flokkulering utføres ved å 

tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom mikropartikler får dem til å binde seg til 

hverandre og danne større flokker. 

Krystallisering Fjerning av ioneformede forurensende stoffer fra spillvann ved å la dem krystalliseres på 

et underlag av sand eller mineraler i en virvelsjiktprosess. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre det gjennom et porøst materiale. Dette 

omfatter forskjellige typer teknikker, f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og 

ultrafiltrering. 

Flotasjon Utskilling av faste eller flytende partikler fra spillvann ved at de festes til små 

gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene akkumuleres på vannoverflaten og 

samles opp med overflateskrapere. 

Ionebytting Tilbakeholdelse av ioneformede forurensende stoffer fra spillvann ved at de skiftes ut 

med mer akseptable ioner ved hjelp av en ionebyttermasse. De forurensende stoffene 

holdes tilbake midlertidig og slippes deretter ut i en regenererings- eller 

tilbakespylingsvæske. 
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Teknikk Beskrivelse 

Nøytralisering Justering av spillvannets pH-verdi til nøytralt PH-nivå (ca. 7) ved tilsetting av 

kjemikalier. For å øke pH-verdien brukes vanligvis natriumhydroksid (NaOH) eller 

kalsiumhydroksid (Ca(OH)2), mens svovelsyre (H2SO4), saltsyre (HCl) eller 

karbondioksid (CO2) vanligvis brukes til å senke pH-verdien. Under nøytralisering kan 

det forekomme utfelling av en del forurensende stoffer. 

Oljeutskilling Fjerning av fri olje fra spillvann gjennom tyngdekraftsseparasjon ved hjelp av 

innretninger som separatoren utviklet av American Petroleum Institute, en separator 

med korrugerte plater (CPI) eller en separator med parallelle plater (PPI). Oljeutskilling 

følges vanligvis av flotasjon i kombinasjon med koagulering/flokkulering. I noen 

tilfeller kan det være nødvendig å bryte emulsjonen før oljeutskillingen. 

Oksidasjon Konverteringen av forurensende stoffer ved hjelp av kjemiske oksidasjonsmidler til 

lignende forbindelser som er mindre farlige og/eller lettere å fjerne. Når det gjelder 

spillvann fra bruk av våte rensesystemer, kan luft brukes til å oksidere sulfitt (SO3
2–) til 

sulfat (SO4
2–). 

Utfelling Konvertering av oppløste forurensende stoffer til uløselige forbindelser ved å tilsette 

kjemiske fellingsmidler. Det faste bunnfallet som dannes, skilles deretter ut gjennom 

sedimentering, flotasjon eller filtrering. Kjemikalier som vanligvis brukes til utfelling av 

metaller, er kalk, dolomitt, natriumhydroksid, natriumkarbonat, natriumsulfid og 

organiske sulfider. Kalsiumsalter (bortsett fra kalk) brukes til å felle ut sulfat eller 

fluorid. 

Sedimentering Utskilling av suspenderte faste stoffer ved bunnfelling. 

Stripping Fjerning av forurensende stoffer som kan utskilles (f.eks. ammoniakk) fra spillvann ved 

kontakt med en kraftig gasstrøm slik at de forurensende stoffene går over til gassfase. 

Forurensende stoffer fjernes fra strippinggassen i en nedstrøms behandling og kan 

potensielt brukes på nytt. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1499 

av 2. juni 2017 

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å tilpasse dem til 

endringer i den påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd og artikkel 13 nr. 6 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En ny påbudt prøvingsprosedyre for å måle lette nyttekjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, «World Harmonised 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP)» fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2), vil med virkning fra  

1. september 2017 erstatte den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) som for tiden brukes i henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). WLTP forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er 

mer representative for faktiske kjøreforhold. 

2) For å ta hensyn til forskjellen i nivået av CO2-utslipp som måles i henhold til den eksisterende NEDC-prosedyren og 

den nye WLTP-prosedyren, er det innført en metode for korrelasjon av disse verdiene i henhold til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(4). 

3) Korrelasjonsmetoden skal brukes under innfasingen av WLTP fram til utgangen av 2020 for å sikre at produsentenes 

overholdelse av CO2-utslippsmålene kan verifiseres på grunnlag av NEDC-utslippsverdiene i denne perioden. Målene 

for spesifikke CO2-utslipp basert på WLTP bør følgelig anvendes med virkning fra kalenderåret 2021. 

4) I 2020 skal CO2-utslipp fra alle nye registrerte kjøretøyer bestemmes på grunnlag av både NEDC og WLTP i samsvar 

med korrelasjonsmetoden. Ved å overvåke begge disse CO2-verdiene bør det framkomme solide datasett som kan 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 25.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme 

korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning 

(EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 
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brukes til å sammenligne utslippsnivåene fra de to prøvingsprosedyrene. Disse datasettene bør gjøre det mulig å fastsette 

tilsvarende strenge mål for spesifikke utslipp basert på WLTP som målene fastsatt på grunnlag av NEDC-målinger i 

samsvar med kravet i artikkel 13 nr. 6 i forordning (EU) nr. 510/2011. 

5) For å fastsette en produsents mål for spesifikke utslipp for 2021 bør gjennomsnittlige CO2-utslipp ifølge WLTP for nye 

lette nyttekjøretøyer registrert i 2020 brukes som referanseverdi. For å fastsette målet for spesifikke utslipp bør denne 

referanseverdien økes eller reduseres forholdsmessig i den utstrekning produsenten har oppfylt sitt mål basert på NEDC 

i 2020. 

6) For å sikre at målene for spesifikke utslipp basert på WLTP er sammenlignbare over tid, bør det tas hensyn til årlige 

endringer i den gjennomsnittlige massen av produsentens vognpark. 

7) En rekke nye parametrer bør legges til de detaljerte dataene som skal overvåkes etter innføringen av WLTP. I henhold 

til WLTP skal det tas hensyn til hvert enkelt kjøretøys spesifikke konfigurasjon ved beregning av CO2-utslippsverdiene. 

For å sikre at kjøretøyene kan identifiseres og at dataene kan verifiseres av både produsentene og av Kommisjonen på 

en effektiv måte, er det hensiktsmessig å basere overvåkingen på understellsnumre. 

8) Vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

«3. Referansemålet for spesifikke utslipp for en produsent i 2021 skal beregnes på følgende måte: 

WLTP − basert referansemål for spesifikke utslipp = WLTPCO2
∙ (

NEDC2020−mål

NEDCCO2

)  

der 

WLTPCO2
 er det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet i 2020 fastsatt i samsvar med vedlegg XXI til 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*) uten å ta hensyn til CO2-utslippsreduksjoner som følge 

av anvendelsen av artikkel 12 i denne forordning, 

NEDCCO2
 er det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet i 2020 fastsatt i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(**) uten å ta hensyn til CO2-utslippsreduksjoner som 

følge av anvendelsen av artikkel 12 i denne forordning, 

NEDC2020-mål er målet for spesifikke utslipp for 2020 beregnet i samsvar med nr. 1 bokstav c) i dette vedlegg. 

4. Fra og med 2021 skal målet for spesifikke utslipp for en produsent beregnes på følgende måte: 

Mål for spesifikke utslipp = WLTPreferansemål + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] 

der 

WLTPreferansemål er referansemålet for spesifikke utslipp for 2021 beregnet i samsvar med nr. 3, 

a er som definert i nr. 1 bokstav c), 

Mø er gjennomsnittet av massen (M) som definert i nr. 1 av nye registrerte lette nyttekjøretøyer i det 

relevante målåret, i kilo (kg), 

M0 er M0 som definert i nr. 1 bokstav c), 

Mø2020 er gjennomsnittet av massen (M) som definert i nr. 1 av nye registrerte lette nyttekjøretøyer i 2020, i 

kilo (kg), 

M0,2020 er M0-verdien som gjelder for referanseåret 2020. 

5. For en produsent som har fått innvilget et unntak med hensyn til et NEDC-basert mål for spesifikke utslipp i 2021, skal 

det WLTP-baserte målet som omfattes av unntak, beregnes på følgende måte: 

𝑈𝑛𝑛𝑡𝑎𝑘𝑠𝑚å𝑙2021 = 𝑊𝐿𝑇𝑃𝐶𝑂2
∙

𝑁𝐸𝐷𝐶2021 −𝑚å𝑙

𝑁𝐸𝐷𝐶𝐶𝑂2

 

der 

WLTPCO2
 er WLTPCO2

 som definert i nr. 3, 

NEDCCO2
 er NEDCCO2

 som definert i nr. 3, 

NEDC2021-mål er målet for spesifikke utslipp for 2021 som er fastsatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 11 i 

denne forordning. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer 

(Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(**) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestem-

me korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette 

nyttekjøretøyer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644).»  
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2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I del A nr. 1.1 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd gjøres følgende endringer: 

— I bokstav g) og n) tilføyes følgende: 

«(NEDC og WLTP)» 

— Nye bokstaver skal lyde: 

«p) WLTP-prøvingsmasse, 

q) avviks- og verifiseringsfaktorer som nevnt i nr. 3.2.8 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1152, 

r) kjøretøygruppens understellsnummer fastsatt i samsvar med nr. 5.0 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151.» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

«For kalenderåret 2017 kan imidlertid dataene nevnt i bokstav g) når det gjelder CO2-utslippsverdier ifølge WLTP, 

dataene nevnt i bokstav n) når det gjelder WLTP-utslippsreduksjoner som følge av miljøinnovasjon, og dataene 

nevnt i bokstav p) og r) rapporteres på frivillig grunnlag. 

Fra kalenderåret 2018 skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 stille alle parametrene oppført i dette nummer 

til rådighet for Kommisjonen i det formatet som er angitt i del C avsnitt 2 i dette vedlegg.» 

b) I del C avsnitt 2 i tabellen med overskriften «Detaljerte overvåkingsdata – ett kjøretøy» gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav g) skal lyde: 

«g) Spesifikke CO2-utslipp (blandet kjøring) 

NEDC-verdi 

Spesifikke CO2-utslipp (blandet kjøring) 

WLTP-verdi (fra 2018)» 

ii) Bokstav n) skal lyde: 

«n) Kode for miljøinnovasjon(er) 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge NEDC som skyldes miljøinnovasjon(er) 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge WLTP som skyldes miljøinnovasjon(er) (fra 2018)» 

iii) Ny bokstav p), q) og r) innsettes etter bokstav o): 

«p) WLTP-prøvingsmasse 

q) Avviksfaktor De (dersom tilgjengelig) 

Verifiseringsfaktor (dersom tilgjengelig) 

r) Kjøretøygruppens understellsnummer» 

iv) I note 1 utgår annet punktum. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1502 

av 2. juni 2017 

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å tilpasse dem til 

endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd og artikkel 13 nr. 7 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En ny påbudt prøvingsprosedyre for å måle lette kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, «World Harmonised  

Light Vehicles Test Procedure (WLTP)» fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2), vil med virkning fra  

1. september 2017 erstatte den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) som for tiden brukes i henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). WLTP forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er 

mer representative for faktiske kjøreforhold. 

2) For å ta hensyn til forskjellen i nivået av CO2-utslipp som måles i henhold til den eksisterende NEDC-prosedyren og 

den nye WLTP-prosedyren, er det innført en metode for korrelasjon av disse verdiene i henhold til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(4). 

3) Korrelasjonsmetoden skal brukes under innfasingen av WLTP fram til utgangen av 2020 for å sikre at produsentenes 

overholdelse av CO2-utslippsmålene kan verifiseres på grunnlag av NEDC-utslippsverdiene i denne perioden. Målene 

for spesifikke CO2-utslipp basert på WLTP bør følgelig anvendes med virkning fra kalenderåret 2021. 

4) I 2020 skal CO2-utslipp fra alle nye registrerte kjøretøyer bestemmes på grunnlag av både NEDC og WLTP i samsvar 

med korrelasjonsmetoden. Ved å overvåke begge disse CO2-verdiene bør det framkomme solide datasett som kan 

brukes til å sammenligne utslippsnivåene fra de to prøvingsprosedyrene. Disse datasettene bør gjøre det mulig å fastsette 

tilsvarende strenge mål for spesifikke utslipp basert på WLTP som målene fastsatt på grunnlag av NEDC-målinger i 

samsvar med kravet i artikkel 13 nr. 7 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

5) For å fastsette en produsents mål for spesifikke utslipp for 2021 bør gjennomsnittlige CO2-utslipp ifølge WLTP for nye 

biler registrert i 2020 brukes som referanseverdi. For å fastsette målet for spesifikke utslipp bør denne referanseverdien 

økes eller reduseres forholdsmessig i den utstrekning produsenten har oppfylt sitt mål basert på NEDC i 2020. 

6) For å sikre at målene for spesifikke utslipp basert på WLTP er sammenlignbare over tid, bør det tas hensyn til årlige 

endringer i den gjennomsnittlige massen av produsentens vognpark. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 26.8.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme 

korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning 

(EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

2018/EØS/57/77 
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7) En rekke nye parametrer bør legges til de detaljerte dataene som skal overvåkes etter innføringen av WLTP. I henhold 

til WLTP skal det tas hensyn til hvert enkelt kjøretøys spesifikke konfigurasjon ved beregning av CO2-utslippsverdiene. 

For å sikre at kjøretøyene kan identifiseres og at dataene kan verifiseres av både produsentene og av Kommisjonen på 

en effektiv måte, er det hensiktsmessig å basere overvåkingen på understellsnumre. 

8) Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 443/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 443/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 443/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal nytt nr. 3, 4 og 5 lyde: 

«3. Referansemålet for spesifikke utslipp for en produsent i 2021 skal beregnes på følgende måte: 

WLTP − basert referansemål for spesifikke utslipp = WLTPCO2
∙ (

NEDC2020−mål

NEDCCO2

)  

der 

𝑊𝐿𝑇𝑃𝐶𝑂2
 er det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet i 2020 fastsatt i samsvar med vedlegg XXI til 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*) og beregnet i samsvar med artikkel 4 annet ledd sjette 

strekpunkt i denne forordning, uten å ta hensyn til CO2-utslippsreduksjoner som følge av 

anvendelsen av artikkel 5a og 12 i denne forordning, 

NEDCCO2
 er det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet i 2020 fastsatt i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153(**) og beregnet i samsvar med artikkel 4 annet ledd 

sjette strekpunkt i denne forordning, uten å ta hensyn til CO2-utslippsreduksjoner som følge av 

anvendelsen av artikkel 5a og 12 i denne forordning, 

NEDC2020-mål er målet for spesifikke utslipp for 2020 beregnet i samsvar med nr. 1 bokstav c) i dette vedlegg. 

 4. Fra og med 2021 skal målet for spesifikke utslipp for en produsent beregnes på følgende måte: 

Mål for spesifikke utslipp = WLTPreferamsemål + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] 

der 

WLTPreferansemål er referansemålet for spesifikke utslipp for 2021 beregnet i samsvar med nr. 3, 

a er som definert i nr. 1 bokstav c), 

Mø 
er gjennomsnittet av massen (M) som definert i nr. 1 av nye registrerte kjøretøyer i målåret, i kilo 

(kg), 

M0 er som definert i nr. 1, 

Mø2020 
er gjennomsnittet av massen (M) som definert i nr. 1 av nye registrerte kjøretøyer i 2020, i kilo 

(kg), 

M0,2020 er M0-verdien som gjelder for referanseåret 2020. 

 5. For en produsent som har fått innvilget et unntak med hensyn til et NEDC-basert mål for spesifikke utslipp i 2021, skal 

det WLTP-baserte målet som omfattes av unntak, beregnes på følgende måte: 

𝑈𝑛𝑛𝑡𝑎𝑘𝑠𝑚ål2021 = WLTPCO2
∙

NEDC2021−mål

NEDCCO2

 

der 

WLTPCO2
 er som definert i nr. 3, 

NEDCCO2
 er som definert i nr. 3, 

NEDC2021-mål 
er målet for spesifikke utslipp for 2021 som er fastsatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 11 i 

denne forordning. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 

og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(**) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å 

bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, 

og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679).» 
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2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal nr. 1 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal for hvert kalenderår registrere følgende detaljerte data om hver ny personbil som registreres 

på deres territorium: 

a) produsent, 

b) type godkjenningsnummer og utvidelsesnummer, 

c) type, variant og versjon (dersom relevant), 

d) merke og handelsbetegnelse, 

e) det typegodkjente kjøretøyets gruppe, 

f) samlet antall nyregistreringer, 

g) masse i driftsferdig stand, 

h) spesifikke CO2-utslipp (NEDC og WLTP), 

i) avtrykk: akselavstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for annen aksel, 

j) drivstofftype og driftsmodus, 

k) slagvolum, 

l) forbruk av elektrisk energi, 

m) kode for innovativ teknologi eller gruppe av innovative teknologier samt reduksjon i CO2-utslipp som oppnås 

ved bruk av slik teknologi (NEDC og WLTP), 

n) største nettoeffekt, 

o) kjøretøyets understellsnummer, 

p) WLTP-prøvingsmasse, 

q) avviks- og verifiseringsfaktorer som nevnt i nr. 3.2.8 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1153, 

r) det registrerte kjøretøyets gruppe. 

For kalenderåret 2017 kan imidlertid dataene nevnt i bokstav g) når det gjelder CO2-utslippsverdier ifølge WLTP, 

dataene nevnt i bokstav n) når det gjelder WLTP-utslippsreduksjoner som følge av miljøinnovasjon, og dataene 

nevnt i bokstav n), o) og q) rapporteres på frivillig grunnlag. 

Fra kalenderåret 2018 skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 8 stille alle parametrene oppført i dette nummer 

til rådighet for Kommisjonen i det formatet som er angitt i del C avsnitt 2. 

Medlemsstatene skal legge fram dataene nevnt i bokstav f) for kalenderårene 2017 og 2018.» 

b) Del C skal lyde: 

«DEL C — Format for overføring av data 

Medlemsstatene skal for hvert år rapportere dataene angitt i nr. 1 og 3 i del A i følgende format: 

Avsnitt 1 – Aggregerte overvåkingsdata 

Medlemsstat(1)  

År  

Datakilde  
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Samlet antall nyregistreringer av nye personbiler underlagt EF-typegodkjenning  

Samlet antall nyregistreringer av nye individuelt godkjente personbiler  

Samlet antall nyregistreringer av nye personbiler som er godkjent nasjonalt i små serier  

(1) ISO 3166 tobokstavskoder, unntatt for Hellas og Det forente kongerike, hvis kode er henholdsvis «EL» og «UK». 

Avsnitt 2 – Detaljerte overvåkingsdata – ett kjøretøy 

Henvisning til 

del A nr. 1 
Detaljerte data per registrert kjøretøy 

a) Produsentens navn – EU-standardbetegnelse 

Produsentens navn – OEM-erklæring 

Produsentens navn i medlemsstatens register(1) 

b) Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer 

c) Type 

Variant 

Versjon 

d) Merke og handelsbetegnelse 

e) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe 

f) Samlet antall nyregistreringer (for 2017 og 2018) 

g) Masse i driftsferdig stand 

h) Spesifikke CO2-utslipp (blandet kjøring) 

NEDC-verdi 

Spesifikke CO2-utslipp (blandet kjøring) 

WLTP-verdi (fra 2019) 

i) Akselavstand 

Sporvidde med styreaksel (aksel 1) 

Sporvidde med annen aksel (aksel 2) 

j) Drivstofftype 

Driftsmodus 

k) Slagvolum (cm3) 

l) Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) 

m) Kode for miljøinnovasjon(er) 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge NEDC som skyldes miljøinnovasjon(er) 

Samlede CO2-utslippsreduksjoner ifølge WLTP som skyldes miljøinnovasjon(er) (fra 2019) 
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Henvisning til 

del A nr. 1 
Detaljerte data per registrert kjøretøy 

n) Største nettoeffekt 

o) Kjøretøyets understellsnummer (fra 2019) 

p) WLTP-prøvingsmasse (fra 2019) 

q) Avviksfaktor De (dersom tilgjengelig) 

Verifiseringsfaktor (dersom tilgjengelig) 

r) Det registrerte kjøretøyets gruppe 

(1) Når det gjelder nasjonale godkjenninger av små serier (NSS) eller individuelle godkjenninger (IVA), skal produsentens navn 

oppgis i kolonnen «Produsentens navn i medlemsstatens register», og i kolonnen «Produsentens navn – EU-standardbetegnelse» 

skal ett av følgende angis: «AA-NSS» eller «AA-IVA».» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 13. mars 2013 

om godkjenning av bruk av lysemitterende dioder i visse lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2013/128/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten AUDI AG (heretter kalt «søkeren») innga 

29. august 2012 en søknad om godkjenning av en 

innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var 

fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av  

25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

godkjenning og sertifisering av innovative teknologier 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009(2). Kommisjonen påpekte at visse 

relevante opplysninger manglet i den opprinnelige 

søknaden, og ba søkeren om å utfylle den. Søkeren 

framla de nødvendige opplysningene 25. oktober 2012. 

Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet 

for Kommisjonens vurdering av søknaden begynte 

dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige 

opplysningene, dvs. 26. oktober 2012. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retnings-

linjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 

443/2009(3). 

3) Søknaden gjelder bruk av lysemitterende dioder (LED) i 

frontlyktenes lamper for nærlys og fjernlys og i 

kjennemerkebelysningen på et M1-kjøretøy. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19. 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/ 

guidelines_en.pdf (utgaven fra juli 2011). 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser 

at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at lysdioder i frontlyktenes 

lamper for nærlys og fjernlys og i kjennemerkebe-

lysningen ikke ble brukt i mer enn 3 % av nye 

personbiler som ble registrert i referanseåret 2009. Til 

støtte for dette har søkeren framlagt data om 

prosentandelen av installerte lysdioder i forskjellige 

lysfunksjoner i modellen AUDI A6 og i M1-kjøretøyer 

produsert av Volkswagen AG samt produksjonsdata fra 

CLEPA (den europeiske sammenslutningen for 

motorvognleverandører). På bakgrunn av dette mener 

Kommisjonen at bruken av lysdioder i frontlyktenes 

lamper for nærlys og fjernlys og i kjennemerkebelys-

ningen bør kunne godkjennes som en innovativ 

teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF)  

nr. 443/2009. 

6) Det er avgjørende å definere referanseteknologien for å 

kunne bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås 

med den innovative teknologien. Denne definisjonen 

bør derfor begrunnes og være basert på relevante data. 

Søkeren har framlagt opplysninger til støtte for at 

halogenlamper var teknologien med høyest gjennom-

trenging av markedet i 2009. Kommisjonen merker seg 

at selv om andre og mer energieffektive lysteknologier 

har vært i bruk i et begrenset segment av bilparken, er 

det halogenlamper som har hatt høyest markeds-

gjennomtrengning for flåten som helhet. For å sikre at 

prøvingsmetoden kan være relevant og representativ for 

vognparken som helhet, er det derfor hensiktsmessig å 

anse halogenlamper som referanseteknologi. 

7) Søkeren har framlagt en metode for å prøve hvor mye 

CO2-utslippet reduseres som følge av bruk av lysdioder 

i de aktuelle lysfunksjonene. Kommisjonen mener at 

metoden gir nøyaktige og pålitelige resultater som kan 

reproduseres av en tredjepart. 

8) Kommisjonen mener at søkeren på en tilfredsstillende 

måte har dokumentert at utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er 

minst 1 g CO2/km for de kjøretøyene den ble prøvd på 

ved hjelp av den beskrevne metoden.  

2018/EØS/57/78 
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9) Ettersom det ikke er påkrevd å aktivere frontlyktenes 

lamper for nærlys og fjernlys og kjennemerkebe-

lysningen i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen 

av CO2-utslipp nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) og kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008(2), finner Kommisjonen 

det godtgjort at de aktuelle lysfunksjonene ikke omfattes 

av den standardiserte prøvingssyklusen. 

10) Aktivering av de aktuelle lysfunksjonene er obligatorisk 

for å sikre sikker betjening av kjøretøyet og følgelig 

ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette 

mener Kommisjonen at den CO2-utslippsreduksjonen 

som oppnås ved bruk av lysdioder, bør anses å kunne 

tilskrives produsenten. 

11) Verifiseringsrapporten er utarbeidet av et uavhengig, 

godkjent organ og støtter funnene og prøvingene som er 

utført. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke 

bør reises innvendinger mot godkjenning av den 

aktuelle innovative teknologien. 

13) En produsent som ønsker å bruke lysdioder i de berørte 

lysfunksjonene for å oppfylle sitt mål for spesifikke 

utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige 

spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar med artikkel 11 

  

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 

vise til denne beslutning i søknaden om et EF-typegod-

kjenningsdokument for de berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Bruk av lysdioder (LED) i frontlyktenes lamper for nærlys 

og fjernlys og i kjennemerkebelysningen godkjennes som en 

innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009. 

2.  CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av lysdioder i 

lysfunksjonene nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av 

metoden angitt i vedlegget. CO2-utslippsreduksjonen skal 

bestemmes som den samlede reduksjonen ved bruk av lysdioder 

i de tre angitte lysfunksjonene. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som skyldes bruk av lysdioder i frontlyktenes lamper for 

nærlys og fjernlys og i kjennemerkebelysningen 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av lysdioder i frontlyktenes lamper for nærlys og 

fjernlys og i kjennemerkebelysningen som er montert i kjøretøyer i gruppe M1, skal følgende fastsettes: 

a)  Det elektriske effektforbruket til lysdiodene som brukes i de aktuelle lysfunksjonene. 

b)  Reduksjonen av det elektriske effektforbruket sammenlignet med referanseteknologien, dvs. halogenlamper. 

c)  CO2-utslippsreduksjonen som følge av reduksjonen av det elektriske effektforbruket. 

2. BESTEMMELSE AV LYSDIODENES ELEKTRISKE EFFEKTFORBRUK 

Lysdiodenes elektriske effektforbruk for hver av de berørte lysfunksjonene skal bestemmes ved at batterispenningen og 

den elektrisk strømmen for hver lysinnretning multipliseres med antallet lys i hver lysinnretning, i henhold til følgende 

formel: 

PLED = U × I × n. 

PLED: Det elektriske effektforbruket til en LED-lysfunksjon (W). 

U: Batterispenning (V). Denne verdien kan måles med et multimeter. 

I: Elektrisk strøm (A). Denne verdien kan måles med et multimeter. 

n: Antall lys i funksjonen. 

Lysdiodenes effektforbruk kan måles atskilt fra NEDC-prøvingen med varmstart (se nr. 4 i dette vedlegg). 

3. BESTEMMELSE AV REDUKSJONEN AV ELEKTRISK EFFEKTFORBRUK SOM SKYLDES BRUK AV 

LYSDIODER 

Reduksjonen av elektrisk effektforbruk som skyldes lysdioder, skal bestemmes ved å sammenligne det elektriske 

effektforbruket til referanseteknologien med forbruket til lysdiodene for hver av de relevante lysfunksjonene. 

Den samlede reduksjonen etter sammenligningen skal multipliseres med en utnyttelsesgrad som representerer tiden 

lysdiodene er fullt aktivert. 

Verdiene angitt i tabellen skal benyttes for det elektriske effektforbruket til referanseteknologien og for 

utnyttelsesgradene. 

Lysfunksjon 

Samlet elektrisk effektforbruk for 

referanseteknologien (halogenlamper) 

(W)(1) 

Utnyttelsesgrad (%)(2) 

Lampe for nærlys 137 33 

Lampe for fjernlys 150 3 

Kjennemerkebelysning 12 36 

(1) Forbruk av elektrisk energi som fastsatt i de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning 

av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009, «de tekniske retningslinjene». 

(2) Utnyttelsesgrader som fastsatt i de tekniske retningslinjene. 

4. BESTEMMELSE AV REDUKSJONEN AV CO2-UTSLIPP SOM SKYLDES REDUSERT ELEKTRISK 

EFFEKTFORBRUK 

For å kvantifisere innvirkningen av det elektriske effektforbruket på CO2-utslippet skal kjøretøyet prøves på et 

rulledynamometer ved å utføre en NEDC-prøving med varmstart som angitt i vedlegg 4a til reglement nr. 83 fra De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med kravene til motordrivstoff(1).  

  

(1) EUT L 42 av 15.2.2012, s. 1. 
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For å sikre at målingen kan reproduseres, må effekten av den elektriske tilleggsbelastningen være betydelig høyere enn 

den potensielle reduksjonen i effektforbruk med lysdioder (reduksjonen er mindre enn 40 W). Det skal derfor velges en 

tilleggsbelastning som medfører en ekstra effektproduksjon fra vekselstrømsgeneratoren på omtrent 750 W. 

Det skal utføres i alt ti NEDC-prøvinger med varmstart, hvorav fem med og fem uten tilleggsbelastningen på omtrent 

750 W. For å få minst mulig spredning i prøvingsresultatene skal oljetemperatur og omgivelsestemperatur ved 

prøvingsstart overvåkes og holdes konstant, og tiden mellom forsøkene skal være den samme. 

For disse variablene og for innstillingen av kjøremotstand skal følgende spesifikasjoner oppfylles: 

– Innstillingen av kjøremotstand i rulledynamometeret skal bestemmes etter framgangsmåten for kalibrering av 

dynamometeret som definert i vedlegg 7 til reglement nr. 83 (UN/ECE). 

– Motoren skal varmes opp ved prøvingsstart, dvs. at oljetemperaturen skal være 92 °C < T < 96 °C. 

– Omgivelsestemperaturen skal være 22,0 °C < T < 23,8 °C. 

– Tiden mellom prøvingene skal ikke overstige 45 minutter. 

Følgende målinger skal utføres: 

– Vekselstrømsgeneratorens utgangseffekt målt med tilleggsbelastningen på omtrent 750 W (fem prøvinger) 

(potensiometer) og uten tilleggsbelastningen (fem prøvinger). 

– CO2-utslipp. 

5. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON OG STATISTISK SIGNIFIKANS 

Differansen mellom det gjennomsnittlige CO2-utslippet ved de ti prøvingene utført i samsvar med nr. 4 skal 

multipliseres med den gjennomsnittlige reduksjonen i effektforbruk bestemt i samsvar med nr. 3, dividert med 

differansen mellom det gjennomsnittlige effektforbruket ved de to prøvingene utført med og uten den elektriske 

tilleggsbelastningen, dvs.: 

 

CiCO2: CO2-utslippsreduksjon med lysdioder (g/km). 

MiC: CO2-utslipp med elektrisk tilleggsbelastning (g/km). 

MiNC: CO2-utslipp uten elektrisk tilleggsbelastning (g/km). 

ΔΡM: Gjennomsnittlig reduksjon i effektforbruk med lysdioder (W). 

PiC: Gjennomsnittlig elektrisk effektforbruk med tilleggsbelastning (W). 

PiNC: Gjennomsnittlig elektrisk effektforbruk uten tilleggsbelastning (W). 

Den statistiske signifikansen av de målte virkningene skal bestemmes ved å beregne standardavviket for de målte CO2-

verdiene (med og uten tilleggsbelastning) og ved å sammenligne differansen mellom de målte CO2-verdiene (med og 

uten tilleggsbelastning) med standardavviket. Differansen mellom de målte CO2-verdiene skal være mer enn tre ganger 

standardavviket. 

 ____________  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/859 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 27. juni 2013 

om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation Alternator som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2013/341/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Leverandøren Valeo Equipments Electriques Moteur 

(heretter kalt «søkeren») innga 18. desember 2012 en 

søknad om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren 

Valeo Efficient Generation (EG) Alternator som en 

innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var 

fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 

2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

godkjenning og sertifisering av innovative teknologier 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009(2). Søknaden ble funnet å være fullstendig, 

og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av 

søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak 

av søknaden, dvs. 19. desember 2012. 

2)  Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel  

12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retnings-

linjene for utarbeiding av søknader om godkjenning  

av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) 

nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3)  Søknaden gjelder Valeo EG Alternator, som er en 

vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på minst 

77 prosent som fastsatt i samsvar med VDA-metoden 

beskrevet i nr. 5.1.2 i vedlegg I til de tekniske retnings-

linjene. Søkerens vekselstrømsgenerator utfører synk-

ronlikeretting ved hjelp av metall-oksid-halvleder-

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 29.6.2013,  

s. 98, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av 

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19. 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/ 

guidelines_en.pdf 

felteffekttransistorer, noe som sikrer en høy virknings-

grad. 

4)  Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser 

at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5)  Søkeren har dokumentert at en høyeffektiv veksel-

strømsgenerator som beskrevet i denne søknaden vil 

være tilgjengelig på EU-markedet først fra 2013, og at 

markedsgjennomtrengingen av denne typen veksel-

strømsgeneratorer i 2009 dermed var lavere enn 

terskelen på tre prosent angitt i artikkel 2 nr. 2 bokstav 

a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Denne påstanden støttes også av den medfølgende 

verifikasjonsrapporten. På bakgrunn av dette mener 

Kommisjonen at den høyeffektive vekselstrøms-

generatoren som tilbys av søkeren, bør anses å oppfylle 

utvalgskriteriet fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

6)  For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil 

oppnås med den innovative teknologien når den er 

montert i et kjøretøy, er det nødvendig å definere 

referansekjøretøyet som skal brukes som sammen-

ligningsgrunnlag for virkningsgraden til kjøretøyet som 

er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i 

artikkel 5 og 8 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011. Kommisjonen mener at det er hensikts-

messig å anse en vekselstrømsgenerator med en 

virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi når den 

innovative teknologien monteres i en ny kjøretøytype. 

Dersom Valeo EG Alternator monteres i en eksisterende 

kjøretøytype, bør referanseteknologien være veksel-

strømsgeneratoren i den nyeste utgaven av denne typen 

som er brakt i omsetning. 

7)  Søkeren har framlagt en omfattende metode for prøving 

av CO2-utslippsreduksjonen. Metoden omfatter formler 

som er i samsvar med formlene beskrevet i de tekniske 

retningslinjene for den forenklede framgangsmåten når 

det gjelder effektive vekselstrømsgeneratorer. Kommi-

sjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er 

verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk 

signifikans kan dokumentere at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i 

samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

2018/EØS/57/79 
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8)  På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på 

en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

9)  Kommisjonen merker seg at utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, delvis 

kan påvises i den standardiserte prøvingssyklusen, og 

den endelige samlede utslippsreduksjonen som skal 

sertifiseres, bør derfor bestemmes i samsvar med 

artikkel 8 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

10)  Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er 

utarbeidet av UTAC, som er et uavhengig, godkjent 

organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

11)  På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke 

bør reises innvendinger mot godkjenning av den 

aktuelle innovative teknologien. 

12)  En produsent som ønsker å bruke den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å 

oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å 

redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, 

bør i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i 

søknaden om et EF-typegodkjenningsdokument for de 

berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation 

Alternator, som har en virkningsgrad på minst 77 prosent og er 

beregnet på bruk i kjøretøyer i gruppe M1, godkjennes som en 

innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009. 

2.  CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av vekselstrøms-

generatoren nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av metoden 

angitt i vedlegget. 

3.  I samsvar med artikkel 11 nr. 2 annet ledd i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 kan CO2-utslipps-

reduksjonen bestemt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel 

sertifiseres og innføres i samsvarssertifikatet og relevant 

typegodkjenningsdokumentasjon angitt i vedlegg I, VIII og IX 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1) bare 

dersom reduksjonen ligger på eller over terskelverdien angitt i 

artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 27. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som skyldes bruk av Valeo Efficient Generation Alternator i 

et kjøretøy i gruppe M1 

1. Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av Valeo EG Alternator i et kjøretøy i gruppe M1, 

er det nødvendig å fastsette følgende: 

a)  Prøvingsprosedyren som skal benyttes for å bestemme vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad. 

b)  Innstillingen av prøvingsbenken. 

c)  Formlene for beregning av standardavviket. 

d)  Bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjonene til bruk ved typegodkjenningsmyndighetenes sertifisering. 

2. Prøvingsprosedyre 

Vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad skal bestemmes ved å utføre målinger ved ulike turtall: 1 800, 3 000, 6 000 og 

10 000 omdreininger per minutt. Ved hvert turtall belastes vekselstrømsgeneratoren med 50 % av største belastning. 

For å beregne virkningsgraden brukes en tidsfordeling på 25 %, 40 %, 25 % og 10 % for henholdsvis 1 800, 3 000, 

6 000 og 10 000 omdreininger per minutt (se VDA-metoden beskrevet i nr. 5.1.2 i vedlegg I til de tekniske 

retningslinjene). 

Dette gir følgende formel 1: 

ηΑ =  0,25 · (η ved 1 800 o/min og 0,5·IN) + 0,40 · (η ved 3 000 o/min og 0,5·IN) + 0,25 · (η ved 6 000 o/min og 0,5·IN) 

+ 0,10 · (η ved 10 000 o/min og 0,5·IN) 

der: 

— ηΑ er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, 

— (η ved 1 800 o/min og 0,5·IN) er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ved et turtall på 1 800 o/min og med en 

belastning på 50 %, 

— (η ved 3 000 o/min og 0,5·IN) er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ved et turtall på 3 000 o/min og med en 

belastning på 50 %, 

— (η ved 6 000 o/min og 0,5·IN) er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ved et turtall på 6 000 o/min og med en 

belastning på 50 %, 

— (η ved 10 000 o/min og 0,5·IN) er vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ved et turtall på 10 000 o/min og med 

en belastning på 50 %, 

— IN = strømstyrke (A). 

Oppstillingen av prøvingsbenken og prøvingsprosedyren skal oppfylle nøyaktighetskravene fastsatt i ISO 

8854:2012(1). 

3. Prøvingsbenk 

Prøvingsbenken skal være en prøvingsbenk for vekselstrømsgenerator med direktedrift. Vekselstrømsgeneratoren skal 

være direkte koblet til dreiemomentmåleren og drivverkets aksel. Vekselstrømsgeneratoren skal belastes med et batteri 

og en elektronisk belastning. Figur 1 viser konfigurasjonen av prøvingsbenken.  

  

(1) ISO 8854. Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referansenummer ISO 

8854:2012(E). 
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Figur 1 

Konfigurasjon av prøvingsbenken 

 

 

D.M. = dreiemomentmåler 

V.G. = vekselstrømsgenerator 

BATT. = batteri 

V,I = volt, strøm 

T = dreiemoment 

ω = omdreiningshastighet 

Figur 1 gir en oversikt over konfigurasjonen av prøvingsbenken. Vekselstrømsgeneratoren omdanner den mekaniske 

effekten fra den børsteløse motoren til elektrisk effekt. Den børsteløse motoren produserer en mengde energi som 

bestemmes av dreiemomentet (Nm) og omdreiningshastigheten (rad.s–1). Dreiemomentet og turtallet skal måles ved 

hjelp av dreiemomentmåleren. 

Vekselstrømsgeneratoren produserer effekt som tilsvarer belastningen som er koblet til vekselstrømsgeneratoren. 

Effekten er lik vekselstrømsgeneratorens spenning (V) ganger vekselstrømsgeneratorens strømstyrke (I). 

Vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad defineres som elektrisk effekt (vekselstrømsgeneratorens utgangseffekt) 

dividert med mekanisk effekt (dreiemomentmålerens resultat). 

Formel 2: ηΑ = (V * i)/(T * ω) 

der: 

ηΑ = vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, 

V = spenning (V), 

I = strømstyrke (A), 

T = dreiemoment (Nm), 

ω = vekselstrømsgeneratorens omdreiningshastighet (rad. s–1). 

4. Måling av dreiemoment og beregning av vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad 

Prøvingene skal utføres i samsvar med ISO 8854:2012. 

Belastningen skal innstilles til 50 % av strømstyrken som vekselstrømsgeneratoren garanterer ved 25 °C og et 

rotorturtall på 6 000 o/min. Dersom vekselstrømsgeneratoren f.eks. er en generator i klasse 180 A (ved 25 °C og  

6 000 o/min), innstilles belastningen til 90 A. 

For hvert turtall skal vekselstrømsgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant, spenningen på 14,3 V og 

strømstyrken for en 180 A-vekselstrømsgenerator på 90 A, dvs. at for hvert turtall skal dreiemomentet måles ved hjelp 

av prøvingsbenken (se figur 1) og virkningsgraden beregnes ved hjelp av formel 2. 

Hensikten med denne prøvingen er å framskaffe vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ved fire ulike turtall i 

omdreininger per minutt (o/min): 

— ved et turtall på 1 800 o/min, 

— ved et turtall på 3 000 o/min,  

LAST BATT. V.G. D.M. 
Børsteløs 

motor 

Mekanisk effekt produsert av den 

børsteløse motoren 

Mekanisk effekt brukt av 

vekselstrømsgeneratoren 

Elektrisk effekt produsert av 

vekselstrømsgeneratoren 
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— ved et turtall på 6 000 o/min, 

— ved et turtall på 10 000 o/min. 

Gjennomsnittlig virkningsgrad for vekselstrømsgeneratoren skal beregnes ved hjelp av formel 1. 

5. Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad 

Statistiske feil i resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. Formatet for feilverdien 

skal være et standardavvik som tilsvarer et tosidig konfidensintervall på 84 % (se formel 3). 

Formel 3: SX  =  √∑ (Xi− X)
2n

i=1

n(n−1)
 

der: 

sx
–: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt, 

xi: måleverdi, 

x–: aritmetisk gjennomsnitt, 

n: antall målinger. 

Alle målinger skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Standardavviket beregnes for hvert turtall. 

Standardavviket for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (ΔηΑ) beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 4: ΔηΑ = √(0,25 * (S1 800)
2 + 0,40 * (S3 000)

2 + 0,25 * (S6 000)
2 + 0,1 * (S10 000)

2) 

Der verdiene 0,25, 0,40, 0,25 og 0,1 er de samme veide verdiene som i formel 2, og S1 800, S3 000, S6 000 og S10 000 er 

standardavvikene beregnet ved hjelp av formel 3. 

6. Feil i CO2-utslippsreduksjonen på grunn av standardavviket (feilforplantningsloven) 

Standardavviket for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (ΔηΑ) medfører en feil i CO2-utslippsreduksjonen. Feilen 

beregnes ved hjelp av følgende formel(1): 

Formel 5: ΔCO2 = (Pm–RW – Pm–TA) · (1/ηΑ–EI
2) · ΔηΑ · (VPe · (CFp/v)) 

der: 

ΔCO2 = feil i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

PRW = 750 W, 

PTA = 350 W, 

ηΑ–EI = den høyeffektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, 

ΔηΑ = standardavvik for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (resultatet av ligningen i formel 4), 

VPe = Willans-faktorer (l/kWh), 

CF = omregningsfaktorer (g CO2/l), 

v = gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC (km/t). 

7. Beregning av påviselig andel av reduksjon i mekanisk effekt 

Den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren gir reduksjoner i mekanisk effekt som beregnes i to trinn. I det første trinnet 

beregnes reduksjonen i mekanisk effekt under reelle forhold. Annet trinn består i å beregne reduksjonen i mekanisk 

effekt under typegodkjenningsforhold. Når disse to reduksjonene i mekanisk effekt trekkes fra, er resultatet den 

påviselige andelen av reduksjonen i mekanisk effekt. 

Reduksjonen i mekanisk effekt under reelle forhold beregnes ved hjelp av formel 6. 

Formel 6: ΔΡm–RW = (PRW/ηΑ) – (PRW/ηΑ–EI) 

der: 

ΔΡm–RW = reduksjon i mekanisk effekt under reelle forhold (W), 

PRW = elektrisk effekt under reelle forhold, som er 750 W, 

  

(1) Formel 5 kan utledes av feilforplantningsloven, som er forklart i de tekniske retningslinjene (nr. 4.2.1). 
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ηΑ = referansevekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, 

ηΑ–EI = den høyeffektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad. 

Reduksjonen i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold beregnes ved hjelp av formel 7. 

Formel 7: ΔΡm–TA = (PTA/ηΑ) – (PTA/ηΑ–EI) 

der: 

ΔΡm–TA = reduksjon i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (W), 

PTA = elektrisk effekt under typegodkjenningsforhold, som er 350 W, 

ηΑ = referansevekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, 

ηΑ–EI = den høyeffektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad. 

Den påviselige andelen av reduksjonen i mekanisk effekt beregnes ved hjelp av formel 8. 

Formel 8: ΔΡm = ΔΡm–RW – ΔΡm–TA 

der: 

ΔΡm = påviselig andel av reduksjon i mekanisk effekt (W), 

ΔΡm–RW = reduksjon i mekanisk effekt under reelle forhold (W), 

ΔΡm–TA = reduksjon i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (W), 

8. Formel for beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 9: CCO2 = ΔΡm · VPe · (CF/v) 

der: 

CCO2 = CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), 

ΔΡm = påviselig andel av reduksjon i mekanisk effekt i henhold til formel 8 (W), 

VPe = Willans-faktorer (l/kWh), 

CF = omregningsfaktorer (g CO2/l), 

v = gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC (km/t). 

For Willans-faktorene brukes dataene i tabell 1: 

Tabell 1 

Willans-faktorer 

Type motor 
Faktisk effektforbruk VPe 

[l/kWh] 

Bensin (VPe-P) 0,264 

Turbobensin 0,28 

Diesel (VPe-D) 0,22 

For omregningsfaktorene brukes dataene i tabell 2: 

Tabell 2 

Omregningsfaktorer 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) → (g CO2/km) 

[100 g/l] 

Bensin 23,3 (= 2 330 g CO2/l) 

Turbobensin 23,3 (= 2 330 g CO2/l) 

Diesel 26,4 (= 2 640 g CO2/l) 
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Gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC er v = 33,58 km/t. 

9. Statistisk signifikans 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med Valeo EG Alternator må det dokumenteres at feilen i CO2-

utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 5 ikke er større enn differansen mellom samlet CO2-

utslippsreduksjon og minsteterskelen for reduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 (se formel 7). 

Formel 10: MT < CCO2 –  ΔCCO2 

der: 

MT = minsteterskel (g CO2/km), 

CCO2 = samlet CO2-utslippsreduksjon, g CO2/km), 

ΔCCO2
— = feil i CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km). 

10. Høyeffektiv vekselstrømsgenerator som skal monteres i kjøretøyer 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som følge av bruk av Valeo EG Alternator som typegodkjennings-

myndigheten skal sertifisere i samsvar med artikkel 12 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, skal 

produsenten av kjøretøyet i gruppe M1 der vekselstrømsgeneratoren er montert, i samsvar med artikkel 5 i nevnte 

forordning utpeke et miljøinnovativt kjøretøy utstyrt med Valeo (EG) Alternator og et av følgende referansekjøretøyer: 

a)  Dersom miljøinnovasjonen er montert i en ny kjøretøytype som skal gjennomgå en ny typegodkjenning, skal 

referansekjøretøyet være identisk med den nye kjøretøytypen bortsett fra vekselstrømsgeneratoren, som skal være 

en vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 %. 

b)  Dersom miljøinnovasjonen er montert i en eksisterende kjøretøyversjon som skal få utvidet typegodkjenningen 

etter at den eksisterende vekselstrømsgeneratoren erstattes med miljøinnovasjonen, skal referansekjøretøyet være 

identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra vekselstrømsgeneratoren, som skal være vekselstrøms-

generatoren i den eksisterende kjøretøyversjonen. 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen på grunnlag av målinger av 

referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet i samsvar med artikkel 8 nr. 1 og artikkel 8 nr. 2 annet ledd i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og ved hjelp av prøvingsmetoden fastsatt i dette vedlegg. Dersom CO2-

utslippsreduksjonen ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 anvendelse. 

11. Miljøinnovasjonskode som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen 

For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, skal den individuelle koden for den innovative teknologien 

som godkjennes ved denne beslutning, være «2». 

F.eks. skal miljøinnovasjonskoden for en utslippsreduksjon som skyldes miljøinnovasjon sertifisert av den tyske 

typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 2». 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. september 2013 

om godkjenning av Daimlers system for innkapsling av motorrommet som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 

(2013/451/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten Daimler AG (heretter kalt «søkeren») 

innga 15. februar 2013 en søknad om godkjenning av et 

system for innkapsling av motorrommet som en in-

novativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var full-

stendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen 

påpekte at visse relevante opplysninger manglet i den 

opprinnelige søknaden og ba søkeren om å utfylle  

den. Søkeren framla de nødvendige opplysningene  

17. april 2013. Søknaden ble funnet å være fullstendig, 

og tidsrommet for Kommisjonens vurdering begynte 

dagen etter datoen for offisielt mottak av søknaden, dvs. 

18. april 2013. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel  

12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retnings-

linjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF)  

nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder et system for innkapsling av motor-

rommet som muliggjør en reduksjon av varmetap etter 

at kjøretøyet er slått av, ved å forsegle motorrommet og 

lukke åpninger i grillen ved hjelp av en radiatorgardin. 

Den lagrede varmen medfører en langsommere nedkjø-

ling av framdriftssystemet. Kjøretøyets drivstofforbruk 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 242 av 11.9.2013,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av 

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 

25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler (EUT L 194 av 26.7.2011, 

s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/ 

guidelines_en.pdf 

og CO2-utslipp etter omstart reduseres på grunn av 

lavere friksjon forårsaket av høyere temperatur i fram-

driftssystemet. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser 

at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at systemer for innkapsling av 

motorrommet av den typen som er beskrevet i søknaden, 

hadde en gjennomtrenging av markedet i 2009 som ikke 

oversteg terskelen angitt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Denne 

påstanden støttes også av den medfølgende verifika-

sjonsrapporten. På bakgrunn av dette mener Kommisjo-

nen at motorromsinnkapslingen som tilbys av søkeren, 

bør anses å oppfylle utvalgskriteriet fastsatt i artikkel 2 

nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011. 

6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil 

oppnås med den innovative teknologien når den er 

montert i et kjøretøy, er det nødvendig å definere 

referansekjøretøyet som skal brukes som sammen-

ligningsgrunnlag for virkningsgraden til kjøretøyet som 

er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i 

artikkel 5 og 8 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011. Kommisjonen mener at det er hensikts-

messig å anse det miljøinnovative kjøretøyet uten 

motorromsinnkapsling som referanseteknologi. 

7) Søkeren har framlagt en omfattende metode for prøving 

av CO2-utslippsreduksjonen. Denne metoden består av 

prøving på rulledynamometer for å bestemme fordelen 

ved varmstart (HSB). Fordelen oppnås ved innkapsling 

av motorrommet. Metoden omfatter formler som er i 

samsvar med formlene beskrevet i de tekniske retnings-

linjene for den forenklede framgangsmåten når det 

gjelder innkapsling av motorrommet. Kommisjonen 

anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er 

verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk 

2018/EØS/57/80 
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signifikans kan dokumentere at den innovative tekno-

logien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i 

samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

8) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på 

en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

9) Ettersom virkningene av redusert nedkjøling av motoren 

som følge av innkapsling av motorrommet ikke 

omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2), finner 

Kommisjonen det godtgjort at innkapsling av motor-

rommet ikke omfattes av den standardiserte prøvings-

syklusen. 

10) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er 

utarbeidet av TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, 

som er et uavhengig, godkjent organ, og at rapporten 

støtter funnene angitt i søknaden. 

11) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke 

bør reises innvendinger mot godkjenning av den 

aktuelle innovative teknologien. 

12) En produsent som ønsker å bruke den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å 

oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av  

20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og 

om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 

28.7.2008, s. 1). 

redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, 

bør i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i 

søknaden om et EF-typegodkjenningsdokument for de 

berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Daimlers system for innkapsling av motorrommet 

godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 

i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av Daimlers system for 

innkapsling av motorrommet nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved 

hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 10. september 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 

  

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som skyldes bruk av Daimlers systemet for innkapsling av 

motorrommet i et kjøretøy i gruppe M1 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av Daimlers system for innkapsling av motoren i 

et kjøretøy i gruppe M1, er det nødvendig å fastsette følgende: 

a) Prøvingsprosedyren for å bestemme nedkjølingskurvene for det miljøinnovative kjøretøyet med og uten 

innkapsling av motorrommet. 

b) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme fordelen ved varmstart (HSB) for det miljøinnovative 

kjøretøyet. 

c) Formlene for beregning av variasjonskoeffisienter. 

d) Formlene for beregning av CO2-utslippsreduksjonen. 

e) Bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjonen til bruk ved typegodkjenningsmyndighetenes sertifisering. 

2. FASTSETTELSE AV NEDKJØLINGSKURVER 

Nedkjølingskurvene for referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet skal bestemmes ved forsøk. Kurvene 

skal gjelde for kjøretøyvarianter med samme varmekapasitet, innpakning av motorrommet og motorvarmeisolasjon 

som er tilgjengelig i referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet. Forsøket skal omfatte kontinuerlige 

målinger av representative kjølevæsketemperaturer ved hjelp av et termoelement ved en konstant omgivelses-

temperatur på minst 14 °C i 24 timer. Før motoren stoppes, skal den varmes opp til høyeste kjølevæsketemperatur 

gjennom et tilstrekkelig antall påfølgende nye europeiske kjøresykluser (NEDC) som angitt i nr. 3. 

For å deaktivere alle pumper og vifter skal tenningen slås av og tenningsnøkkelen tas ut etter forkondisjoneringen. 

Bilens motorpanser skal være helt lukket. Alle kunstige ventilasjonsanlegg i prøvingslokalet skal være slått av. De 

resulterende målingskurvene skal konvergeres ved hjelp av den matematiske metoden som er beskrevet i formel 1. 

Formel 1: 𝑇(𝑡) = (𝑇0 −  𝑇𝐴) ∙  𝑒(− 𝑑∙ 𝑡) +  𝑇𝐴 

der: 

T(t): temperatur over tid [°C], 

TO: temperatur i motoren som er i drift [°C], 

TA: omgivelsestemperatur [°C], 

d: dempningskonstant [1/t]. 

Minste kvadraters metode skal benyttes til tilpasning av de to kurvene. For dette formål skal det ikke tas hensyn til 

temperaturmåledataene fra de første 20 minuttene etter at motoren er stoppet, ettersom kjølevæsketemperaturen har en 

utypisk atferd etter avstenging av kjølevæskesystemet. 

3. BESTEMMELSE AV FORDELEN VED VARMSTART (HSB) 

Fordelen ved varmstart hos det miljøinnovative kjøretøyet skal bestemmes ved forsøk. Denne verdien beskriver 

forskjellen i CO2-utslipp mellom en NEDC-prøving med kaldstart og med varmstart, sammenlignet med resultatet av 

kaldstarten: 

Formel 2: HSB = 1 −
CO2(𝑣𝑎𝑟𝑚)

CO2(14 °C)
 

der: 

HSB: fordel ved varmstart, 

CO2(varm): CO2-utslipp ved NEDC-prøving med varmstart [g CO2/km], 

CO2(14 °C): CO2-utslipp ved NEDC-prøving med kaldstart [g CO2/km]. 

Kjølevæskens temperatur ved begynnelsen av kaldstartprøvingen og omgivelsestemperaturen i prøvingslokalet skal 

ikke være lavere enn 14 °C. NEDC-prøvingen med varmstart skal utføres etter NEDC-prøvingen med kaldstart. Én 

eller to NEDC-forkondisjoneringsprøvinger kan utføres mellom NEDC-prøvingene med kaldstart og varmstart. Det 
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skal sikres og dokumenteres, f.eks. ved hjelp av CAN-signalet (CAN = Controller Area Network), at startbatteriets 

ladetilstand etter hver prøving ikke varierer med mer enn 5 %. Hele prøvingsprosedyren skal gjentas minst to ganger. 

De aritmetiske gjennomsnittene av CO2-resultatene ved kaldstart og varmstart og de respektive variasjonskoeffi-

sientene for gjennomsnittene skal beregnes. Hele prøvingsprosedyren skal gjentas så lenge variasjonskoeffisientene for 

begge aritmetiske gjennomsnitt er mindre enn 1 % (se nr. 4). 

4. BEREGNING AV VARIASJONSKOEFFISIENTER FOR DE ARITMETISKE GJENNOMSNITTENE 

Variasjonskoeffisientene for de aritmetiske gjennomsnittene skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 3: cv = sx̅/x̅ 

cv: variasjonskoeffisient, 

sx̅: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

x̅: aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

og 

Formel 4: sx̅ = √
∑ (Xi−X̅)2n

i=1

n(n−1)
 

sx̅: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

xi: måleverdi [g CO2/km], 

x̅: aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

n: antall målinger. 

5. FORMLER FOR BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN 

Det relative CO2-reduksjonspotensialet ΔCO2(t) for ulike parkeringstider skal beregnes ved hjelp av formel 5 med 

følgende inndata: 

— Dempningskonstant for det miljøinnovative kjøretøyet uten motorromsinnkapsling (referansekjøretøy): dB [1/t]. 

Denne verdien skal beregnes ved hjelp av formel 1. 

— Dempningskonstant for det miljøinnovative kjøretøyet med motorromsinnkapsling: dE [1/t]. Denne verdien skal 

beregnes ved hjelp av formel 1. 

— Fordel ved varmstart: HSB. Denne verdien skal beregnes ved hjelp av formel 2. 

— Fordeling av parkeringstider (andel av kjøretøystopp): SVS. Tabell 2 nedenfor skal brukes. 

— CO2-typegodkjenningsverdi: 𝐓𝐀𝐂𝐎𝟐
 [g CO2/km], dvs. samlet masseutslipp av CO2. 

Formel 5: 𝛥𝐶𝑂2 = 1,443 ∙  ln (
𝑒(− 𝑑𝐸∙ 𝑡)+ 1

𝑒(− 𝑑𝐵∙ 𝑡)+ 1
) ∙  HSB 

Resultatene av beregningene skal angis i tabell 1: 

Tabell 1 

Relativt CO2-reduksjonspotensial ΔCO2(t) for forskjellige parkeringstider 

Parkeringstid [t] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

ΔCO2(t) [%]             

Parkeringstid [t] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

ΔCO2(t) [%]             

Samlet CO2-utslippsreduksjon vektet etter parkeringstidene (pt) skal beregnes ved hjelp av formel 6(1). 

Formel 6: 𝐶𝐶𝑂2
= 𝑇𝐴𝐶𝑂2

∙ ∑ 𝛥𝐶𝑂2
24
𝑝𝑡= 1 (𝑡)𝑝𝑡 ∙  𝑆𝑉𝑆𝑝𝑡  

  
(1) I formel 6 er TACO2

 typegodkjenningsverdien for referansekjøretøyet. 
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Verdiene for parkeringstider [t] og SVS [%] skal være verdiene i tabell 2: 

Tabell 2 

Fordeling av parkeringstider (andel av kjøretøystopp) 

Parkeringstid [t] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

SVS [%] 36 13 6 4 2 2 1 1 3 4 3 1 

Parkeringstid [t] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

SVS [%] 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

CO2-utslippsreduksjonen skal være typegodkjenningsverdien (samlede CO2-utslipp) multiplisert med en faktor på x(1). 

Verdien av x er lik leddet ∑ ΔCO2 (t)pt ∙  SVSpt i formel 6. 

Dersom en eksisterende kjøretøytype er utstyrt med den innovative teknologien, skal følgende formel brukes: 

Formel 7: CCO2
= x ∗  TACO2 referansekjøretøy 

der: 

CCO2: CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km], 

TACO2 referansekjøretøy: typegodkjenningsverdi for det miljøinnovative kjøretøyet uten motorromsinnkapsling [g CO2/km]. 

Dersom den innovative teknologien er montert i en ny kjøretøytype og CO2-typegodkjenningsverdien er blitt bestemt 

med den innovative teknologien montert, skal følgende formel brukes for å beregne CO2-utslippsreduksjonen: 

Formel 8: CCO2
= x/(1 −  x) ∗  TACO2 ny kjøretøytype 

der: 

CCO2: CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km], 

TACO2 ny kjøretøytype: typegodkjenningsverdi for den nye kjøretøytypen utstyrt med den innovative teknologien  

[g CO2/km]. 

6. MILJØINNOVASJONSKODE SOM SKAL ANGIS I TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTASJONEN 

For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), skal den individuelle koden 

for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, være «3». 

F.eks. skal miljøinnovasjonskoden for en utslippsreduksjon som skyldes miljøinnovasjon sertifisert av den tyske 

typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 3». 

 __________  

  

(1) I samsvar med nr. 8.5 i de tekniske retningslinjene. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. oktober 2013 

om godkjenning av Boschs system for navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets 

ladetilstand for hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2013/529/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Robert Bosch Car Multimedia GmbH 

(heretter kalt «søkeren») innga 29. januar 2013 en 

søknad om godkjenning av et system for navigasjons-

basert forkondisjonering av batteriets ladetilstand for 

hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi. Det ble 

vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med 

artikkel  

4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011(2). Søknaden ble funnet å være fullstendig, 

og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av 

søknaden begynte derfor dagen etter at søknaden ble 

mottatt, dvs. 30. januar 2013. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12  

i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retnings-

linjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF)  

nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder et system for å kontrollere ladetil-

standen til et batteri i et elektrisk hybridkjøretøy ved 

hjelp av et navigasjonssystem som kontinuerlig over-

våker kjøretøyets posisjon ved hjelp av geodata, og som 

bruker opplysninger om kjørestrekningens hellingsprofil 

til å anslå gjenvinningspotensialet på strekningen og 

tilpasse ladetilstanden for å oppnå best mulig energi-

utnyttelse og -gjenvinning. Nærmere bestemt kan et 

kjøretøy som kjører i motbakke, bruke elektrisiteten fra 

batteriet i størst mulig utstrekning og dermed oppnå en 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 26.10.2013,  

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av 

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 

25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT 

L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/ 

guidelines_en.pdf 

høyere utnyttelsesgrad av batteriet sammenlignet med 

en konvensjonell strategi for batteriets ladetilstand. Når 

kjøretøyet kjører i nedoverbakke, brukes energien til å 

lade batteriet. For å kunne anses som en miljøin-

novasjon bør systemet være permanent aktivert som en 

del av driftsstrategien for framdriftssystemet. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser 

at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at teknologi av den typen som 

er beskrevet i søknaden, hadde en gjennomtrenging av 

markedet i 2009 som ikke oversteg terskelen angitt i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. Denne påstanden støttes også av den 

medfølgende verifikasjonsrapporten. På bakgrunn av 

dette mener Kommisjonen at systemet for navigasjons-

basert forkondisjonering av batteriets ladetilstand for 

hybridkjøretøyer som tilbys av søkeren, bør anses å 

oppfylle utvalgskriteriet fastsatt i artikkel 2 nr. 2 

bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011. 

6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil 

oppnås med den innovative teknologien når den er 

montert i et kjøretøy, er det nødvendig å definere 

referansekjøretøyet som skal brukes som sammen-

ligningsgrunnlag for virkningsgraden til kjøretøyet som 

er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i 

artikkel 5 og 8 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011. Kommisjonen mener at referansekjøretøyet 

bør være identisk med det miljøinnovative kjøretøyet, 

men uten den innovative teknologien aktivert. 

7) Søkeren har framlagt en omfattende metode for prøving 

av CO2-utslippsreduksjonen. For å demonstrere CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien, er 

det utarbeidet en prøvingsmetode som gjenspeiler både 

hastighets- og veihellingsprofilene som kjennetegner 

europeiske kjøremønstre og -ruter. Søkeren har brukt 

opplysninger fra omfattende testkjøring på bane under 

virkelige forhold og veihellingsdata fra hele EU som 

grunnlag for veihellingsprofilene. For å sikre nødvendig 

representativitet er veihellingsprofilene kombinert  

med hastighetsprofiler som ligger tett opptil NEDC-

hastighetsprofilen. Det er forskjeller ved lavere 

hastigheter, men disse fører til at det antas lave verdier 

for den innovative teknologiens gunstige virkning på 

CO2-utslippene. Referanseprøvingssyklusen bør brukes 

i forbindelse med et sett prøvinger på rulledynamometer 

med den innovative teknologien aktivert og deaktivert. 

2018/EØS/57/81 
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Søkeren har også beregnet og dokumentert hvor stor 

andel av tiden teknologien er i bruk under normale 

driftsforhold (utnyttelsesgrad). Kommisjonen mener at 

prøvingsmetoden og referanseprøvingssyklusen som er 

framlagt av søkeren, på en realistisk måte og med sterk 

statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i 

samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

8) Kommisjonen mener at søkeren på en tilfredsstillende 

måte har dokumentert at utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er 

minst 1 g CO2/km for elektriske hybridkjøretøyer 

(HEV/PHEV) som definert i artikkel 2 nr. 16 i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1) med en masse i 

driftsferdig stand på 1 650 kg eller mer. For kjøretøyer 

med en masse i driftsferdig stand på under 1 650 kg er 

det ikke dokumentert at utslippsreduksjonen er tilstrek-

kelig til å nå terskelen på 1 g CO2/km. 

9) Ettersom CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den 

aktuelle teknologien ikke kan bestemmes ved hjelp av 

typegodkjenningsprøvingen av CO2-utslipp nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(2) 

og forordning (EF) nr. 692/2008, finner Kommisjonen 

det godtgjort at teknologien ikke omfattes av den 

standardiserte prøvingssyklusen i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 443/2009. 

10) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er 

utarbeidet av TÜV SÜD Automotive GmbH, som er et 

uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter 

funnene angitt i søknaden. 

11) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke 

bør reises innvendinger mot godkjenning av den 

aktuelle innovative teknologien. 

12) En produsent som ønsker å bruke den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 

28.7.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av  

20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og 

om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å 

redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, 

bør i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i 

søknaden om et EF-typegodkjenningsdokument for de 

berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Bruk av Boschs system for navigasjonsbasert forkondi-

sjonering av batteriets ladetilstand for hybridkjøretøyer god-

kjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009 til bruk i elektriske hybrid-

kjøretøyer i gruppe M1 med en masse i driftsferdig stand på 

1 650 kg eller mer. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av Boschs system for 

navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets ladetilstand 

for hybridkjøretøyer nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av 

metoden angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 
 ____  
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VEDLEGG 

PRØVINGSMETODE, FORMLER OG KRAV TIL KJØRETØYSYSTEMET 

1. Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av Boschs system for navigasjonsbasert 

forkondisjonering av batteriets ladetilstand i et hybridkjøretøy i gruppe M1 med en masse i driftsferdig stand på 

1 650 kg eller mer, er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforholdene. 

2) Prøvingsprosedyren. 

3) Formlene. 

4) Miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen. 

Tillegg: Parametrer for prøvingssekvens 

2. Prøvingsforhold 

Følgende vilkår skal oppfylles: 

a) Miljøinnovativt kjøretøy: et kjøretøy med den innovative teknologien aktivert. Navigasjonssystemet til den 

innovative teknologien må kunne bruke de tidsbaserte GPS-dataene angitt i tabell 2 i tillegget for å kunne 

gjennomføre prøvingssyklusen. 

b) Referansekjøretøy: et kjøretøy som er identisk med det miljøinnovative kjøretøyet, men med den innovative 

teknologien deaktivert. Deaktiveringen kan oppnås ved at det ikke sendes tidsbaserte GPS-data til 

navigasjonssystemet. Ved prøvingen på rulledynamometer skal det være mulig å aktivere og deaktivere bruk av 

den innovative teknologien(1). 

c) Prøvingsbenken med rulledynamometer skal kunne prøve elektriske hybridkjøretøyer (PHEV/HEV) og 

håndtere veihellingsprofiler. Ettersom det finnes en rekke forskjellige hybridframdriftssystemer, kreves det en 

prøvingsbenk som støtter firehjulsdrift. 

3. Prøvingsprosedyre 

Prøvingskjøretøyenes CO2-utslipp, drivstofforbruk og forbruk av elektrisk energi skal måles i samsvar med 

UN/ECE-reglement nr. 101. Bare hastighetsprofilene og prøvingsbenkinnstillingene justeres i henhold til følgende: 

Prøvingsbenk 

— Dataene for helling og tid angitt i tabell 1 i tillegget skal brukes som inndata til styring av prøvingsbenken med 

rulledynamometer. 

— Dataene for hastighet og tid angitt i tabell 1 skal brukes som instrukser for testkjøreren ved gjennomføringen 

av prøvingen. Toleransene for hastighet og tid skal være i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg 7 til UN-ECE-

reglement nr. 101. 

Forkondisjonering av kjøretøyet 

En fullstendig prøvingssyklus foretas med den innovative teknologien deaktivert, slik at forbrenningsmotor, 

elektrisk motor og batteri oppnår standard prøvingsforhold for varmprøving med hensyn til temperatur og 

ladetilstand, dvs. en ladetilstand på 50–60 prosent. 

Navigasjonssystem 

Under prøvingen av det miljøinnovative kjøretøyet skal navigasjonssystemet simulere GPS-posisjonen til 

kjøretøyet ved hjelp av de tidsbaserte GPS-dataene i tabell 2 i tillegget og ved bruk av en av følgende metoder: 

a) Tidsbaserte GPS-data blir formidlet til navigasjonssystemet ved hjelp av en databærer (f.eks. SD-kort, USB-

pinne, DVD) som kobles til navigasjonsutstyret. De tidsbaserte GPS-dataene i databæreren skal være lagret som 

tekstdata i en fil (f.eks. «.csv») eller i et lesbart filformat generert av GPS-systemet. 

b) De tidsbaserte GPS-dataene brukes som inndata til en GPS-signalgenerator som inngår i rulledynamome-

terinnstillingen. GPS-signalgeneratoren og rulledynamometeret skal være tidssynkronisert. 

  

(1) Dette vilkåret får anvendelse bare på prøvingen. Under normale kjøreforhold skal den innovative teknologien 

alltid være aktivert. 
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Gjennomføring av prøvingene 

For å synkronisere rulledynamometerets bevegelser med utdataene fra navigasjonssystemet må begge systemene 

(prøvingsbenken og navigasjonssystemet) startes samtidig (± 1 s). 

Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren skal gjentas i prøvingsbenk minst to ganger. De aritmetiske gjennomsnittene av CO2-

utslippene fra det miljøinnovative kjøretøyet og referansekjøretøyet og de respektive variasjonskoeffisientene for 

gjennomsnittene skal beregnes. Prøvingene på dynamometeret gjentas til variasjonskoeffisientene er mindre enn 

1 % for begge aritmetiske gjennomsnitt. 

4. Formler 

1. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av miljøinnovasjonen beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 1 CCO2
= (BMC −  EMC) ∙  UF 

der: 

CCO2 = CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km], 

UF = 0,15 (hvor stor andel av tiden teknologien er i bruk under normale driftsforhold), 

BMC = CO2-utslipp fra referansekjøretøyet under referanseprøvingssyklusen [g CO2/km], 

EMC = CO2-utslipp fra det miljøinnovative kjøretøyet under referanseprøvingssyklusen [g CO2/km]. 

Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippene skal avrundes til én desimal. 

2. Variasjonskoeffisienten for gjennomsnittet beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 2 cv = Sx̅/x̅ 

der: 

Cv = variasjonskoeffisient, 

Sx̅ = standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

x̅ = aritmetisk gjennomsnitt for BMC og EMC [g CO2/km]. 

3. Standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 3 

Sx̅ = √∑ (Xi − X̅)
2n

i=1

n(n − 1)
 

der: 

Sx̅ = standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

xi = måleverdi [g CO2/km], 

x̅ = aritmetisk gjennomsnitt [g CO2/km], 

N = antall målinger. 

5. Miljøinnovasjonskode som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen 

For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene 

i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), skal den individuelle 

koden for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, være «4». 

F.eks. skal miljøinnovasjonskoden for en utslippsreduksjon som skyldes miljøinnovasjon sertifisert av den tyske 

typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 4». 

 ____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Tillegg 

Parametrer for prøvingssekvensen 

Figur 1 

Hastighetsprofil 

 

Figur 2 

Helling og tid 
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Tabell 1 

Hastighetsprofil og helling og tid 

Hastighetsprofil og data om helling og tid 

Tid i s 
Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % 

0 0,0 0,0          

1 0,0 0,0 51 58,1 0,4 101 75,9 0,5 151 79,8 0,4 

2 0,0 0,0 52 60,8 0,3 102 75,6 0,4 152 80,1 0,3 

3 0,0 0,0 53 63,3 0,2 103 75,5 0,3 153 80,5 0,2 

4 0,0 0,0 54 65,6 0,2 104 75,1 0,5 154 80,8 0,2 

5 0,0 0,0 55 67,6 0,2 105 74,9 0,8 155 81,1 0,4 

6 0,0 0,0 56 69,3 0,3 106 74,7 0,8 156 81,4 0,7 

7 0,0 0,0 57 70,7 0,3 107 74,5 0,6 157 81,7 0,8 

8 0,0 0,0 58 71,8 0,2 108 74,4 0,5 158 81,8 0,6 

9 0,0 0,0 59 72,8 0,1 109 74,3 0,4 159 82,0 0,4 

10 0,0 0,0 60 73,8 0,1 110 74,3 0,4 160 82,1 0,3 

11 0,0 0,0 61 74,7 0,1 111 74,2 0,5 161 82,1 0,2 

12 0,0 0,0 62 75,5 0,0 112 74,2 0,8 162 82,2 0,2 

13 0,0 0,0 63 76,1 0,0 113 74,3 0,8 163 82,3 0,4 

14 0,0 0,0 64 76,6 0,0 114 74,5 0,6 164 82,3 0,7 

15 0,0 0,0 65 77,0 0,0 115 74,9 0,5 165 82,3 0,8 

16 0,0 0,0 66 77,3 0,0 116 75,3 0,4 166 82,3 0,6 

17 0,0 0,0 67 77,5 0,1 117 75,7 0,3 167 82,2 0,4 

18 0,0 0,0 68 77,6 0,2 118 76,2 0,5 168 82,2 0,3 

19 0,0 0,0 69 77,6 0,3 119 76,7 0,8 169 82,3 0,2 

20 0,0 0,0 70 77,8 0,7 120 77,2 0,8 170 82,1 0,2 

21 0,0 0,0 71 77,6 0,8 121 77,7 0,6 171 81,9 0,4 

22 0,0 0,0 72 77,5 0,6 122 78,2 0,4 172 81,8 0,7 

23 0,0 0,0 73 77,3 0,5 123 78,6 0,3 173 81,6 0,8 

24 0,0 0,0 74 77,1 0,3 124 78,9 0,3 174 81,5 0,6 

25 0,1 0,0 75 77,0 0,3 125 79,2 0,4 175 81,3 0,5 

26 0,1 0,0 76 76,9 0,4 126 79,5 0,7 176 81,2 0,4 

27 0,1 0,0 77 76,8 0,7 127 79,7 0,8 177 81,0 0,5 

28 0,2 0,0 78 76,8 0,8 128 79,9 0,6 178 80,9 0,8 

29 0,3 0,0 79 76,8 0,6 129 80,1 0,4 179 80,7 0,8 

30 0,4 0,0 80 76,9 0,5 130 80,2 0,3 180 80,7 0,6 

31 0,6 0,0 81 77,1 0,3 131 80,3 0,2 181 80,6 0,5 

32 0,8 0,0 82 77,4 0,3 132 80,4 0,3 182 80,6 0,5 

33 1,2 0,0 83 77,4 0,4 133 80,4 0,4 183 80,6 0,6 

34 1,7 0,0 84 77,6 0,7 134 80,2 0,7 184 80,7 1,0 

35 2,5 0,0 85 77,7 0,8 135 80,1 0,8 185 80,8 1,1 

36 3,5 0,0 86 77,7 0,6 136 79,8 0,6 186 80,8 0,8 

37 5,0 0,0 87 77,6 0,4 137 79,6 0,4 187 80,9 0,6 

38 7,2 0,0 88 77,6 0,3 138 79,3 0,3 188 81,0 0,4 

39 10,3 0,0 89 77,7 0,3 139 79,0 0,3 189 81,1 0,4 

40 14,2 0,0 90 77,5 0,5 140 78,7 0,4 190 81,2 0,6 

41 18,4 0,0 91 77,4 0,8 141 78,5 0,8 191 81,4 1,0 

42 22,8 0,0 92 77,3 0,8 142 78,4 0,8 192 81,6 1,0 

43 27,3 0,0 93 77,1 0,6 143 78,3 0,6 193 81,9 0,7 

44 31,9 0,1 94 77,0 0,5 144 78,3 0,4 194 82,2 0,5 

45 36,4 0,1 95 76,9 0,3 145 78,3 0,3 195 82,5 0,3 

46 40,5 0,2 96 76,8 0,3 146 78,5 0,3 196 82,9 0,2 

47 44,5 0,2 97 76,7 0,5 147 78,7 0,4 197 83,2 0,2 

48 48,3 0,3 98 76,5 0,8 148 78,9 0,7 198 83,6 0,3 

49 51,9 0,5 99 76,4 0,8 149 79,2 0,8 199 83,8 0,5 

50 55,2 0,5 100 76,1 0,6 150 79,5 0,6 200 84,0 0,6 
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Hastighetsprofil og data om helling og tid 

Tid i s 
Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % 

201 84,2 0,5 256 83,3 –2,1 311 43,8 0,3 366 60,2 2,7 

202 84,2 0,5 257 83,1 –2,1 312 43,8 1,0 367 60,1 2,7 

203 84,3 0,5 258 82,9 –1,6 313 44,0 1,8 368 59,9 2,6 

204 84,3 0,5 259 82,7 –1,2 314 44,2 2,7 369 59,6 2,7 

205 84,2 0,4 260 82,5 –1,0 315 44,4 3,2 370 59,5 2,9 

206 84,2 0,3 261 82,4 –1,3 316 44,5 3,7 371 59,4 2,5 

207 84,1 0,3 262 82,1 –2,1 317 44,3 4,2 372 59,4 1,9 

208 84,1 0,3 263 81,9 –3,9 318 43,7 4,7 373 59,3 1,5 

209 84,1 0,2 264 81,7 –3,8 319 42,6 5,3 374 59,0 1,3 

210 84,1 0,2 265 81,4 –2,8 320 40,9 6,0 375 58,7 1,3 

211 84,1 0,2 266 81,2 –1,9 321 38,5 6,4 376 58,0 1,1 

212 84,3 0,1 267 80,9 –1,3 322 35,4 6,5 377 57,1 1,0 

213 84,3 0,1 268 80,8 –1,0 323 31,9 6,4 378 55,9 0,9 

214 84,4 0,0 269 80,7 –1,0 324 28,1 6,3 379 54,2 0,8 

215 84,4 0,0 270 80,7 –1,5 325 24,6 6,4 380 52,0 0,7 

216 84,4 –0,1 271 80,8 –2,5 326 21,8 6,6 381 49,3 0,7 

217 84,4 –0,1 272 80,8 –2,4 327 20,1 6,6 382 46,1 0,7 

218 84,4 –0,2 273 81,0 –1,8 328 19,7 6,2 383 42,6 0,7 

219 84,3 –0,3 274 81,2 –1,2 329 20,1 5,9 384 38,9 0,6 

220 84,3 –0,6 275 81,4 –0,8 330 21,1 5,7 385 35,4 0,5 

221 84,3 –1,0 276 81,5 –0,6 331 22,7 5,5 386 32,6 0,4 

222 84,2 –1,1 277 81,6 –0,7 332 24,7 5,1 387 30,7 0,2 

223 84,0 –0,8 278 81,6 –1,0 333 27,0 4,6 388 30,0 0,0 

224 83,9 –0,5 279 81,4 –1,8 334 29,2 4,0 389 30,3 –0,3 

225 83,9 –0,3 280 81,2 –2,1 335 31,3 3,5 390 31,3 –0,5 

226 83,9 –0,2 281 80,7 –1,9 336 33,3 3,0 391 32,9 –0,8 

227 83,8 –0,2 282 80,3 –1,6 337 35,3 2,8 392 34,7 –1,1 

228 83,8 –0,3 283 79,7 –1,7 338 37,2 2,6 393 36,8 –1,5 

229 83,8 –0,5 284 79,1 –2,1 339 39,0 2,3 394 39,1 –1,9 

230 83,8 –0,5 285 78,5 –2,1 340 40,9 2,1 395 41,3 –2,3 

231 83,8 –0,4 286 77,8 –2,2 341 42,6 2,1 396 43,4 –2,6 

232 83,8 –0,3 287 77,1 –2,4 342 44,2 2,0 397 45,2 –2,6 

233 83,8 –0,3 288 76,3 –2,4 343 45,7 1,8 398 46,7 –2,3 

234 83,7 –0,5 289 75,5 –2,5 344 46,9 1,5 399 47,9 –2,1 

235 83,7 –0,9 290 74,5 –2,9 345 48,0 1,4 400 48,9 –2,3 

236 83,5 –1,0 291 73,5 –2,5 346 49,1 1,4 401 49,7 –2,5 

237 83,4 –1,0 292 72,3 –1,9 347 50,2 1,5 402 50,5 –2,5 

238 83,2 –1,2 293 71,1 –1,4 348 51,2 1,3 403 51,2 –2,2 

239 83,0 –1,9 294 69,6 –1,2 349 52,1 1,2 404 51,8 –1,9 

240 82,8 –3,3 295 67,9 –1,3 350 52,9 1,1 405 52,5 –1,6 

241 82,8 –3,3 296 66,0 –1,7 351 53,6 1,1 406 53,0 –1,3 

242 82,9 –2,4 297 63,8 –1,8 352 54,2 1,3 407 53,4 –1,1 

243 83,0 –1,6 298 61,2 –1,8 353 54,8 1,2 408 53,7 –1,1 

244 83,1 –1,1 299 58,4 –1,9 354 55,5 1,1 409 53,8 –1,1 

245 83,3 –0,8 300 55,3 –1,9 355 56,2 1,0 410 53,9 –1,0 

246 83,5 –0,7 301 52,4 –1,9 356 56,8 1,1 411 54,0 –1,0 

247 83,7 –1,1 302 49,7 –1,7 357 57,4 1,3 412 54,0 –0,9 

248 83,8 –1,9 303 47,5 –1,4 358 58,0 1,3 413 53,9 –0,8 

249 83,8 –1,8 304 46,0 –1,3 359 58,5 1,1 414 53,6 –0,8 

250 83,9 –1,4 305 44,9 –1,1 360 58,9 1,1 415 53,3 –0,7 

251 83,9 –0,9 306 44,3 –1,0 361 59,3 1,3 416 52,9 –0,5 

252 84,0 –0,6 307 43,9 –0,9 362 59,5 1,7 417 52,5 –0,4 

253 83,8 –0,5 308 43,8 –0,8 363 59,7 1,8 418 52,1 –0,2 

254 83,7 –0,7 309 43,8 –0,5 364 59,9 2,1 419 51,7 –0,1 

255 83,5 –1,1 310 43,8 –0,2 365 59,9 2,5 420 51,2 0,0 
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Hastighetsprofil og data om helling og tid 

Tid i s 
Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % 

417 52,5 –0,4 472 46,9 –0,6 527 54,8 –2,2 582 52,8 –20,7 

418 52,1 –0,2 473 46,8 –0,6 528 55,4 –2,0 583 52,1 –20,2 

419 51,7 –0,1 474 46,8 –0,6 529 56,1 –2,0 584 51,4 –18,1 

420 51,2 0,0 475 46,9 –0,7 530 56,7 –1,9 585 50,5 –15,7 

421 50,7 0,2 476 47,3 –0,9 531 57,3 –1,9 586 49,5 –13,7 

422 50,2 0,3 477 47,9 –1,0 532 57,9 –2,2 587 48,5 –11,6 

423 49,7 0,5 478 48,5 –1,2 533 58,6 –2,4 588 47,5 –9,0 

424 49,3 0,7 479 49,1 –1,4 534 59,3 –2,3 589 46,4 –7,2 

425 49,0 0,9 480 49,7 –1,8 535 60,1 –2,3 590 45,0 –6,1 

426 48,7 1,0 481 50,1 –2,2 536 60,7 –2,3 591 43,6 –4,8 

427 48,4 1,0 482 50,5 –2,7 537 61,1 –2,1 592 41,8 –3,9 

428 48,0 1,2 483 50,9 –3,2 538 61,3 –2,1 593 39,9 –3,0 

429 47,5 1,4 484 51,2 –3,5 539 61,3 –2,1 594 38,0 –2,3 

430 46,9 1,5 485 51,4 –3,8 540 61,2 –2,1 595 36,4 –1,8 

431 46,5 1,5 486 51,5 –4,2 541 60,9 –2,2 596 35,5 –1,6 

432 46,1 1,4 487 51,5 –4,6 542 60,6 –2,6 597 35,5 –1,5 

433 46,0 1,4 488 51,4 –4,7 543 60,3 –3,4 598 36,0 –1,3 

434 46,0 1,3 489 51,3 –4,9 544 60,0 –3,8 599 37,0 –1,2 

435 46,1 1,2 490 51,1 –4,9 545 59,6 –4,0 600 38,2 –1,1 

436 46,4 1,1 491 50,9 –4,6 546 59,2 –4,9 601 39,6 –1,0 

437 46,7 0,9 492 50,7 –4,4 547 58,7 –5,4 602 41,0 –0,9 

438 47,2 0,8 493 50,5 –4,3 548 58,0 –5,7 603 42,3 –0,9 

439 47,7 0,6 494 50,4 –4,1 549 57,2 –5,9 604 43,8 –1,0 

440 48,2 0,5 495 50,5 –3,6 550 56,3 –6,2 605 45,2 –1,0 

441 48,6 0,3 496 50,6 –3,2 551 55,2 –6,3 606 46,4 –1,0 

442 48,9 0,1 497 50,7 –3,0 552 53,9 –6,4 607 47,4 –1,2 

443 49,1 –0,1 498 50,9 –3,0 553 52,6 –6,5 608 48,3 –1,6 

444 49,3 –0,3 499 51,1 –2,9 554 51,4 –6,5 609 48,8 –2,2 

445 49,4 –0,4 500 51,2 –2,8 555 50,4 –6,4 610 49,1 –2,9 

446 49,3 –0,4 501 51,2 –2,7 556 49,7 –6,2 611 49,3 –3,9 

447 49,2 –0,4 502 51,1 –2,6 557 49,5 –5,8 612 49,3 –5,3 

448 49,1 –0,3 503 50,9 –2,6 558 49,7 –5,4 613 49,1 –6,3 

449 49,0 –0,3 504 50,5 –2,6 559 50,1 –4,9 614 48,8 –7,3 

450 48,9 –0,2 505 50,1 –2,3 560 50,5 –4,3 615 48,4 –7,9 

451 48,8 –0,2 506 49,7 –2,0 561 51,1 –3,5 616 47,9 –8,0 

452 48,6 –0,2 507 49,4 –1,8 562 51,8 –2,8 617 47,3 –8,1 

453 48,4 –0,2 508 49,2 –1,7 563 52,3 –2,2 618 46,6 –8,3 

454 48,2 –0,3 509 49,1 –1,8 564 52,7 –2,2 619 45,6 –8,5 

455 48,1 –0,4 510 49,1 –2,0 565 53,1 –2,6 620 44,4 –8,5 

456 47,9 –0,5 511 49,2 –2,5 566 53,4 –3,3 621 43,0 –8,4 

457 47,9 –0,5 512 49,4 –3,1 567 53,6 –3,3 622 41,5 –8,7 

458 47,9 –0,7 513 49,6 –3,5 568 53,7 –3,0 623 39,9 –9,0 

459 48,0 –0,9 514 49,9 –3,9 569 53,6 –3,3 624 38,6 –9,2 

460 48,2 –1,0 515 50,3 –4,3 570 53,4 –4,4 625 37,6 –9,8 

461 48,4 –1,3 516 50,7 –4,7 571 53,2 –6,0 626 37,0 –10,3 

462 48,6 –1,6 517 51,2 –5,1 572 53,1 –7,4 627 36,8 –10,7 

463 48,7 –2,0 518 51,8 –5,3 573 53,2 –9,6 628 37,1 –11,6 

464 48,7 –2,2 519 52,2 –4,7 574 53,3 –11,1 629 38,0 –12,1 

465 48,7 –1,9 520 52,6 –4,0 575 53,4 –12,2 630 39,3 –11,5 

466 48,5 –1,6 521 52,9 –3,7 576 53,6 –13,1 631 40,8 –10,1 

467 48,2 –1,4 522 53,1 –3,5 577 53,7 –12,4 632 42,4 –8,4 

468 47,9 –1,1 523 53,2 –3,1 578 53,8 –13,2 633 43,9 –6,7 

469 47,6 –0,9 524 53,4 –2,8 579 53,7 –13,7 634 45,3 –5,7 

470 47,4 –0,7 525 53,7 –2,6 580 53,6 –15,3 635 46,6 –5,0 

471 47,1 –0,7 526 54,2 –2,4 581 53,3 –18,2 636 47,6 –4,7 
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Hastighetsprofil og data om helling og tid 

Tid i s 
Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % 

633 43,9 –6,7 688 45,0 –6,2 743 56,6 4,8 798 55,6 6,4 

634 45,3 –5,7 689 44,8 –6,3 744 56,2 5,6 799 55,3 6,9 

635 46,6 –5,0 690 44,5 –6,0 745 55,9 6,1 800 55,1 6,2 

636 47,6 –4,7 691 44,1 –5,7 746 55,8 5,9 801 55,0 5,5 

637 48,4 –4,8 692 43,8 –5,6 747 55,7 5,9 802 54,9 5,3 

638 48,8 –5,7 693 43,6 –5,7 748 55,7 6,7 803 54,9 5,4 

639 48,8 –7,3 694 43,5 –5,6 749 55,7 7,5 804 54,8 5,4 

640 48,7 –9,9 695 43,5 –5,2 750 55,3 6,6 805 54,6 5,1 

641 48,4 –13,7 696 43,8 –4,5 751 55,2 5,7 806 54,2 4,9 

642 48,1 –17,9 697 44,3 –3,9 752 55,1 5,2 807 53,9 5,1 

643 47,7 –19,6 698 45,0 –3,3 753 54,8 5,6 808 53,0 5,4 

644 47,2 –18,0 699 45,8 –2,7 754 54,5 6,3 809 51,8 5,7 

645 46,7 –16,0 700 46,4 –2,1 755 54,1 6,5 810 50,4 5,8 

646 45,9 –13,4 701 47,0 –1,7 756 53,6 6,2 811 48,7 6,1 

647 45,1 –10,5 702 47,2 –1,4 757 53,1 5,7 812 46,8 6,4 

648 44,3 –8,0 703 47,3 –1,1 758 53,0 5,4 813 44,7 6,8 

649 43,6 –6,2 704 47,3 –1,0 759 52,7 5,3 814 42,2 7,2 

650 42,9 –5,0 705 47,2 –0,9 760 52,7 5,2 815 39,5 7,8 

651 42,4 –4,1 706 47,1 –0,8 761 52,5 5,1 816 36,6 8,8 

652 42,1 –3,4 707 47,0 –0,7 762 52,7 5,1 817 33,9 9,9 

653 42,2 –3,0 708 47,0 –0,5 763 53,0 5,1 818 31,9 10,7 

654 42,8 –3,0 709 47,0 –0,3 764 53,5 5,3 819 30,5 10,1 

655 43,8 –3,0 710 47,0 –0,2 765 54,0 6,2 820 29,7 9,0 

656 45,0 –3,1 711 46,9 –0,1 766 54,5 7,1 821 29,1 8,3 

657 46,4 –3,3 712 46,8 0,0 767 54,8 7,8 822 29,2 8,1 

658 47,7 –4,1 713 46,7 0,2 768 55,0 8,3 823 29,8 8,2 

659 48,7 –5,1 714 46,4 0,5 769 55,2 7,8 824 30,6 8,5 

660 49,5 –5,4 715 46,3 0,9 770 55,3 6,6 825 31,6 9,2 

661 50,2 –5,2 716 46,3 1,5 771 55,2 5,5 826 32,7 10,3 

662 50,4 –5,6 717 46,5 2,2 772 55,1 5,1 827 34,0 11,9 

663 50,4 –5,8 718 46,9 3,1 773 55,0 5,6 828 35,5 13,4 

664 50,1 –5,9 719 47,5 4,2 774 54,9 6,4 829 38,0 14,4 

665 49,6 –6,3 720 48,1 5,0 775 54,9 6,8 830 41,2 14,9 

666 49,0 –7,5 721 48,9 5,1 776 55,0 6,9 831 44,6 14,8 

667 48,3 –8,9 722 49,7 5,1 777 55,2 7,3 832 47,4 14,0 

668 47,5 –10,4 723 50,6 5,1 778 55,5 7,5 833 49,0 13,1 

669 46,8 –11,7 724 51,4 5,3 779 55,9 7,0 834 49,9 11,9 

670 46,2 –12,6 725 52,2 5,6 780 56,2 6,4 835 50,4 10,7 

671 45,7 –13,3 726 52,9 6,0 781 56,5 6,4 836 50,7 9,9 

672 45,3 –13,8 727 53,7 6,8 782 56,9 6,6 837 50,7 8,9 

673 45,2 –13,8 728 54,5 8,1 783 57,1 6,7 838 50,4 7,5 

674 45,3 –13,0 729 55,3 9,5 784 57,4 6,7 839 50,4 6,6 

675 45,5 –11,6 730 56,1 10,8 785 57,5 6,6 840 50,7 6,4 

676 45,9 –10,5 731 56,7 11,9 786 57,6 6,3 841 50,9 6,1 

677 46,2 –9,8 732 57,1 12,8 787 57,6 5,9 842 51,0 5,4 

678 46,4 –9,3 733 57,4 12,6 788 57,6 6,1 843 51,4 5,1 

679 46,5 –8,9 734 57,7 10,5 789 57,6 6,7 844 52,3 5,3 

680 46,4 –8,7 735 57,9 8,2 790 57,5 7,2 845 53,2 5,7 

681 46,1 –8,8 736 58,0 6,8 791 57,4 7,3 846 54,0 5,8 

682 45,8 –9,0 737 58,0 6,4 792 57,2 6,5 847 54,8 5,8 

683 45,6 –9,2 738 57,8 6,5 793 56,9 6,0 848 55,4 5,5 

684 45,4 –8,9 739 57,7 5,6 794 56,6 6,2 849 55,9 5,2 

685 45,3 –8,1 740 57,8 4,5 795 56,4 6,4 850 56,2 4,8 

686 45,3 –7,0 741 57,3 4,0 796 56,1 5,9 851 56,5 4,9 

687 45,2 –6,4 742 57,0 4,1 797 55,9 5,8 852 56,7 5,3 
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Hastighetsprofil og data om helling og tid 

Tid i s 
Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 

Hastighet i 

km/t 
Helling i % Tid i s 
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849 55,9 5,2 904 62,1 1,6 959 62,2 2,5 1 014 54,6 1,7 

850 56,2 4,8 905 61,9 2,0 960 62,3 2,3 1 015 54,4 2,1 

851 56,5 4,9 906 61,6 2,4 961 62,5 1,7 1 016 54,2 2,6 

852 56,7 5,3 907 61,5 2,5 962 62,6 0,6 1 017 54,0 3,1 

853 56,9 5,4 908 61,4 2,7 963 62,8 –1,0 1 018 53,9 3,8 

854 56,9 5,4 909 61,4 2,9 964 62,9 –2,5 1 019 53,8 4,3 

855 56,8 5,4 910 61,4 3,0 965 62,9 –3,4 1 020 54,1 4,5 

856 56,5 5,3 911 61,4 3,0 966 63,0 –3,8 1 021 54,4 4,4 

857 56,0 5,2 912 61,5 3,0 967 63,0 –4,1 1 022 54,8 3,9 

858 55,4 5,1 913 61,7 2,9 968 62,9 –4,5 1 023 55,3 3,4 

859 55,0 4,7 914 62,0 2,8 969 62,9 –4,8 1 024 55,8 3,1 

860 54,6 3,9 915 62,5 2,6 970 62,9 –4,8 1 025 56,5 2,9 

861 54,4 3,0 916 63,0 2,4 971 62,9 –4,3 1 026 57,3 2,8 

862 53,9 2,1 917 63,7 2,1 972 62,8 –3,9 1 027 58,1 2,6 

863 53,7 1,5 918 64,4 1,7 973 62,7 –3,5 1 028 59,0 1,9 

864 53,5 1,1 919 65,0 1,1 974 62,4 –3,0 1 029 59,8 1,1 

865 53,4 0,8 920 65,7 0,2 975 62,2 –2,8 1 030 60,5 0,3 

866 53,5 0,7 921 66,1 –0,7 976 61,9 –2,7 1 031 61,1 –0,3 

867 53,7 0,7 922 66,4 –1,5 977 61,8 –2,6 1 032 61,5 –0,8 

868 54,0 0,5 923 66,5 –2,1 978 61,7 –2,5 1 033 61,9 –1,2 

869 54,6 0,4 924 66,5 –2,2 979 61,7 –2,5 1 034 62,1 –1,6 

870 55,4 0,3 925 66,3 –1,7 980 61,7 –2,7 1 035 62,2 –2,0 

871 56,4 0,3 926 66,0 –1,2 981 61,8 –3,3 1 036 62,2 –2,4 

872 57,3 0,4 927 65,6 –0,6 982 62,0 –3,7 1 037 62,1 –2,5 

873 58,0 0,4 928 65,2 –0,2 983 62,2 –3,6 1 038 61,9 –2,3 

874 58,6 0,5 929 64,8 0,0 984 62,6 –3,0 1 039 61,7 –2,1 

875 59,1 0,6 930 64,4 0,2 985 62,8 –2,4 1 040 61,4 –1,9 

876 59,6 1,0 931 64,1 0,4 986 63,0 –2,7 1 041 61,2 –1,8 

877 60,2 1,4 932 63,7 0,5 987 63,1 –3,1 1 042 60,9 –1,5 

878 61,0 1,6 933 63,3 0,5 988 63,3 –3,3 1 043 60,6 –1,2 

879 61,6 1,6 934 62,9 0,7 989 63,4 –3,5 1 044 60,5 –1,0 

880 62,2 1,6 935 62,4 1,0 990 63,5 –3,7 1 045 60,4 –0,7 

881 62,7 1,5 936 61,9 1,5 991 63,7 –3,7 1 046 60,2 –0,4 

882 63,2 1,3 937 61,4 2,1 992 63,8 –3,6 1 047 60,1 –0,1 

883 63,7 1,3 938 60,8 2,5 993 63,9 –3,4 1 048 60,0 0,1 

884 64,0 1,3 939 60,4 2,2 994 63,9 –3,6 1 049 59,9 0,4 

885 64,2 1,4 940 59,9 1,9 995 63,8 –4,0 1 050 59,8 0,6 

886 64,3 1,5 941 59,5 1,8 996 63,8 –4,5 1 051 59,9 0,7 

887 64,3 1,7 942 59,0 2,0 997 63,6 –4,9 1 052 60,0 0,7 

888 64,1 1,8 943 58,8 2,1 998 63,1 –5,4 1 053 60,3 0,7 

889 64,0 1,7 944 58,4 1,8 999 62,5 –5,6 1 054 60,6 0,6 

890 63,8 1,7 945 58,2 1,5 1 000 61,8 –5,2 1 055 60,9 0,5 

891 63,8 1,8 946 58,1 1,4 1 001 61,1 –4,4 1 056 61,2 0,4 

892 63,7 1,9 947 58,1 1,6 1 002 60,5 –3,6 1 057 61,5 0,4 

893 63,7 2,0 948 58,3 1,6 1 003 59,8 –2,8 1 058 61,6 0,5 

894 63,6 2,0 949 58,3 1,4 1 004 59,2 –2,0 1 059 61,8 0,6 

895 63,5 2,3 950 58,5 1,2 1 005 58,5 –1,4 1 060 62,0 0,8 

896 63,4 2,5 951 58,9 1,2 1 006 57,9 –0,9 1 061 62,0 1,1 

897 63,3 2,3 952 59,3 1,3 1 007 57,1 –0,5 1 062 61,9 1,3 

898 63,2 2,3 953 59,9 1,5 1 008 56,5 –0,2 1 063 61,8 1,4 

899 63,0 2,6 954 60,4 1,6 1 009 56,0 0,2 1 064 61,7 1,3 

900 62,9 2,8 955 60,9 1,9 1 010 55,5 0,5 1 065 61,6 1,3 

901 63,0 2,3 956 61,4 2,1 1 011 55,3 0,8 1 066 61,7 1,2 

902 62,7 1,8 957 61,7 2,1 1 012 55,1 1,1 1 067 61,8 0,7 

903 62,5 1,6 958 62,0 2,3 1 013 54,9 1,4 1 068 62,0 0,1 
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1 065 61,6 1,3 1 116 61,0 –0,9 1 167 55,8 –1,1 1 218 27,3 –1,6 

1 066 61,7 1,2 1 117 60,3 –0,6 1 168 55,6 –1,5 1 219 22,7 –1,3 

1 067 61,8 0,7 1 118 59,7 –0,3 1 169 55,3 –1,8 1 220 18,4 –1,1 

1 068 62,0 0,1 1 119 59,2 0,0 1 170 55,2 –2,0 1 221 14,7 –0,9 

1 069 62,3 –0,4 1 120 58,9 0,2 1 171 55,1 –2,2 1 222 11,7 –0,8 

1 070 62,6 –1,1 1 121 58,8 0,2 1 172 55,0 –2,4 1 223 9,5 –0,8 

1 071 62,8 –1,6 1 122 58,8 –0,1 1 173 55,1 –2,6 1 224 7,8 –0,7 

1 072 62,9 –1,5 1 123 58,7 –0,6 1 174 55,3 –2,7 1 225 6,3 –0,7 

1 073 62,8 –1,1 1 124 58,5 –1,1 1 175 55,5 –2,9 1 226 5,0 –0,6 

1 074 62,7 –0,8 1 125 58,3 –1,7 1 176 55,7 –2,9 1 227 3,9 –0,6 

1 075 62,2 –0,4 1 126 58,0 –2,2 1 177 55,9 –2,9 1 228 3,1 –0,6 

1 076 61,7 0,0 1 127 57,6 –2,5 1 178 56,0 –2,9 1 229 2,3 –0,6 

1 077 61,3 0,3 1 128 56,9 –2,6 1 179 56,0 –3,0 1 230 1,6 –0,6 

1 078 61,0 0,5 1 129 55,8 –2,4 1 180 56,0 –3,0 1 231 1,1 –0,5 

1 079 60,7 0,8 1 130 54,5 –2,3 1 181 56,1 –3,2 1 232 0,8 –0,5 

1 080 60,4 1,0 1 131 52,8 –2,4 1 182 56,2 –3,1 1 233 0,5 –0,5 

1 081 60,2 1,3 1 132 50,7 –2,4 1 183 56,4 –2,8 1 234 0,4 –0,5 

1 082 60,1 1,6 1 133 48,0 –2,6 1 184 56,6 –2,7 1 235 0,3 –0,5 

1 083 60,0 1,9 1 134 44,8 –2,9 1 185 57,0 –3,1 1 236 0,2 –0,5 

1 084 60,0 2,1 1 135 41,3 –2,6 1 186 57,3 –3,5 1 237 0,1 –0,5 

1 085 60,0 2,1 1 136 37,8 –1,9 1 187 57,7 –3,9 1 238 0,1 –0,5 

1 086 60,0 2,0 1 137 34,9 –1,4 1 188 58,3 –4,0 1 239 0,1 –0,5 

1 087 60,2 1,8 1 138 32,7 –1,1 1 189 58,8 –4,2 1 240 0,0 –0,5 

1 088 60,4 1,6 1 139 31,4 –0,8 1 190 59,3 –4,7 1 241 0,0 –0,5 

1 089 60,6 1,5 1 140 30,9 –0,6 1 191 59,7 –5,2 1 242 0,0 –0,5 

1 090 60,8 1,4 1 141 31,0 –0,5 1 192 60,1 –5,4 1 243 0,0 –0,5 

1 091 61,0 1,4 1 142 31,5 –0,4 1 193 60,4 –5,6 1 244 0,0 –0,5 

1 092 61,2 1,4 1 143 32,5 –0,3 1 194 60,6 –5,9 1 245 0,0 –0,5 

1 093 61,4 1,3 1 144 33,7 –0,2 1 195 60,7 –6,0 1 246 0,0 –0,5 

1 094 61,4 1,1 1 145 35,3 –0,2 1 196 60,7 –6,0 1 247 0,0 –0,5 

1 095 61,4 0,9 1 146 37,1 –0,2 1 197 60,7 –5,9 1 248 0,0 –0,5 

1 096 61,2 0,7 1 147 39,1 –0,2 1 198 60,5 –4,8 1 249 0,0 –0,5 

1 097 61,0 0,5 1 148 41,3 –0,1 1 199 60,1 –2,9 1 250 0,0 –0,5 

1 098 60,7 0,3 1 149 43,6 –0,1 1 200 59,5 –1,4 1 251 0,0 –0,5 

1 099 60,4 0,2 1 150 45,7 0,0 1 201 58,8 –0,1 1 252 0,0 –0,5 

1 100 60,4 0,1 1 151 47,6 0,0 1 202 57,9 0,9 1 253 0,0 –0,5 

1 101 60,5 0,0 1 152 49,2 0,0 1 203 56,9 1,6 1 254 0,0 –0,5 

1 102 60,7 0,0 1 153 50,5 0,0 1 204 55,9 2,4 1 255 0,0 –0,5 

1 103 61,0 –0,1 1 154 51,6 0,1 1 205 54,6 3,1 1 256 0,0 –0,5 

1 104 61,3 –0,2 1 155 52,7 0,1 1 206 53,4 3,7 1 257 0,0 –0,5 

1 105 61,6 –0,4 1 156 53,6 0,1 1 207 52,2 4,0 1 258 0,0 –0,5 

1 106 62,0 –0,7 1 157 54,5 0,1 1 208 51,0 4,1 1 259 0,0 –0,5 

1 107 62,2 –1,1 1 158 55,2 0,0 1 209 49,7 4,1 1 260 0,0 –0,5 

1 108 62,4 –1,6 1 159 55,8 0,0 1 210 48,3 4,1 1 261 0,0 –0,5 

1 109 62,5 –1,9 1 160 56,2 –0,1 1 211 46,8 3,6 1 262 0,0 –0,5 

1 110 62,6 –2,2 1 161 56,5 –0,1 1 212 45,1 2,8 1 263 0,0 –0,5 

1 111 62,7 –2,5 1 162 56,6 –0,3 1 213 43,4 2,0 1 264 0,0 –0,5 

1 112 62,7 –2,8 1 163 56,6 –0,4 1 214 41,2 1,2    

1 113 62,6 –2,5 1 164 56,4 –0,5 1 215 38,7 0,2    

1 114 62,2 –1,8 1 165 56,2 –0,6 1 216 35,6 –0,8    

1 115 61,7 –1,3 1 166 56,1 –0,8 1 217 31,7 –1,7    
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Tabell 2 

Tidsbaserte GPS-data 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

0 49,17750693 9,94045544       

1 49,17750137 9,94042341 46 49,17740985 9,93961042 91 49,17715403 9,92708358 

2 49,17749047 9,94043592 47 49,17741914 9,93941719 92 49,17715034 9,92678434 

3 49,17748126 9,94044008 48 49,17739967 9,93921967 93 49,17716120 9,92646674 

4 49,17748767 9,94041575 49 49,17739145 9,93900211 94 49,17716093 9,92615082 

5 49,17748251 9,94043282 50 49,17737345 9,93876394 95 49,17719118 9,92587899 

6 49,17749029 9,94042503 51 49,17735852 9,93853608 96 49,17717956 9,92558201 

7 49,17749335 9,94041628 52 49,17734312 9,93830573 97 49,17719684 9,92529698 

8 49,17749348 9,94040107 53 49,17731937 9,93806294 98 49,17720055 9,92501361 

9 49,17749751 9,94041760 54 49,17731364 9,93781048 99 49,17720973 9,92472207 

10 49,17748552 9,94045186 55 49,17730943 9,93754921 100 49,17722161 9,92440453 

11 49,17747765 9,94045803 56 49,17728668 9,93727866 101 49,17722426 9,92411846 

12 49,17748683 9,94044064 57 49,17727120 9,93700407 102 49,17722279 9,92383264 

13 49,17748199 9,94041943 58 49,17726191 9,93673182 103 49,17724753 9,92356613 

14 49,17748296 9,94041118 59 49,17726419 9,93644801 104 49,17724873 9,92328974 

15 49,17748854 9,94040632 60 49,17724683 9,93616792 105 49,17728966 9,92298281 

16 49,17747063 9,94041231 61 49,17722599 9,93587547 106 49,17729082 9,92269771 

17 49,17747577 9,94042190 62 49,17722515 9,93557748 107 49,17731112 9,92241876 

18 49,17747655 9,94044846 63 49,17719760 9,93529450 108 49,17732411 9,92214881 

19 49,17748326 9,94044092 64 49,17720197 9,93500446 109 49,17732270 9,92186338 

20 49,17748233 9,94044194 65 49,17720112 9,93471327 110 49,17734203 9,92157757 

21 49,17747505 9,94044510 66 49,17718985 9,93441697 111 49,17734548 9,92128924 

22 49,17748198 9,94042680 67 49,17718511 9,93411791 112 49,17732703 9,92101924 

23 49,17747088 9,94042069 68 49,17718032 9,93382102 113 49,17735183 9,92073668 

24 49,17747111 9,94042548 69 49,17717223 9,93352428 114 49,17740044 9,92045308 

25 49,17746717 9,94045668 70 49,17716877 9,93321666 115 49,17738919 9,92017575 

26 49,17747914 9,94045445 71 49,17715935 9,93293197 116 49,17740460 9,91988895 

27 49,17747197 9,94043996 72 49,17715123 9,93266362 117 49,17744662 9,91961440 

28 49,17747035 9,94042438 73 49,17715162 9,93234099 118 49,17745760 9,91930702 

29 49,17747819 9,94044783 74 49,17715081 9,93203479 119 49,17744447 9,91901365 

30 49,17747888 9,94045560 75 49,17714905 9,93175589 120 49,17744758 9,91870949 

31 49,17747192 9,94045575 76 49,17715444 9,93147779 121 49,17747833 9,91841378 

32 49,17747403 9,94046187 77 49,17715670 9,93118972 122 49,17753087 9,91810365 

33 49,17746330 9,94044822 78 49,17712625 9,93089947 123 49,17751780 9,91780871 

34 49,17747468 9,94046943 79 49,17711304 9,93060915 124 49,17751519 9,91750121 

35 49,17746721 9,94046651 80 49,17712630 9,93031037 125 49,17754354 9,91721015 

36 49,17746984 9,94046203 81 49,17713088 9,93003269 126 49,17757729 9,91690128 

37 49,17748706 9,94042981 82 49,17714726 9,92973485 127 49,17757228 9,91660068 

38 49,17749012 9,94038666 83 49,17714299 9,92943909 128 49,17758391 9,91628079 

39 49,17746103 9,94036862 84 49,17716135 9,92912712 129 49,17758020 9,91598819 

40 49,17745826 9,94032161 85 49,17715855 9,92882577 130 49,17759987 9,91565305 

41 49,17745588 9,94024460 86 49,17715228 9,92853433 131 49,17761970 9,91535841 

42 49,17744570 9,94016553 87 49,17714458 9,92824141 132 49,17765718 9,91505740 

43 49,17743160 9,94007622 88 49,17714385 9,92794897 133 49,17767191 9,91473407 

44 49,17742924 9,93992814 89 49,17715334 9,92766471 134 49,17767871 9,91443628 

45 49,17741497 9,93977911 90 49,17715927 9,92736719 135 49,17769355 9,91411627 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/883 

 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

136 49,17770220 9,91382304 186 49,17763466 9,89840963 236 49,17606849 9,88269057 

137 49,17770798 9,91353583 187 49,17760614 9,89811395 237 49,17601532 9,88240077 

138 49,17772229 9,91323129 188 49,17756734 9,89782615 238 49,17597985 9,88206657 

139 49,17773009 9,91292178 189 49,17757374 9,89752028 239 49,17593784 9,88174472 

140 49,17772809 9,91263774 190 49,17753771 9,89722077 240 49,17589380 9,88143276 

141 49,17772051 9,91232464 191 49,17753511 9,89690286 241 49,17586890 9,88112185 

142 49,17773296 9,91200855 192 49,17750506 9,89659580 242 49,17583069 9,88080190 

143 49,17775514 9,91175606 193 49,17749751 9,89628693 243 49,17578712 9,88050773 

144 49,17777123 9,91145220 194 49,17747503 9,89597069 244 49,17575001 9,88018870 

145 49,17779376 9,91115258 195 49,17743045 9,89566393 245 49,17568914 9,87989925 

146 49,17781647 9,91083718 196 49,17741828 9,89534641 246 49,17566347 9,87958434 

147 49,17780864 9,91054227 197 49,17739099 9,89503775 247 49,17562902 9,87926547 

148 49,17781774 9,91024920 198 49,17737114 9,89471732 248 49,17557931 9,87894738 

149 49,17783202 9,90993314 199 49,17735909 9,89437392 249 49,17553943 9,87861883 

150 49,17785376 9,90960940 200 49,17733512 9,89407151 250 49,17550641 9,87830890 

151 49,17785277 9,90932308 201 49,17733502 9,89370101 251 49,17547757 9,87798913 

152 49,17784906 9,90903802 202 49,17728044 9,89342555 252 49,17542733 9,87765637 

153 49,17785555 9,90872892 203 49,17724933 9,89310519 253 49,17539428 9,87733484 

154 49,17785153 9,90839976 204 49,17719558 9,89282502 254 49,17537335 9,87699815 

155 49,17786329 9,90806697 205 49,17714909 9,89250431 255 49,17534891 9,87669374 

156 49,17786238 9,90775413 206 49,17712573 9,89216689 256 49,17529647 9,87639385 

157 49,17786354 9,90743755 207 49,17710298 9,89183106 257 49,17524710 9,87608129 

158 49,17785836 9,90714738 208 49,17707560 9,89151586 258 49,17522071 9,87577951 

159 49,17784779 9,90683013 209 49,17706968 9,89118370 259 49,17519821 9,87543641 

160 49,17784193 9,90651429 210 49,17702995 9,89086920 260 49,17515054 9,87516624 

161 49,17786848 9,90620301 211 49,17699469 9,89055197 261 49,17510887 9,87487696 

162 49,17785957 9,90589698 212 49,17698344 9,89024297 262 49,17508754 9,87455475 

163 49,17782604 9,90558582 213 49,17692524 9,88994600 263 49,17506312 9,87423020 

164 49,17785640 9,90525942 214 49,17689188 9,88962397 264 49,17502857 9,87389848 

165 49,17786883 9,90493654 215 49,17687274 9,88930560 265 49,17501893 9,87360599 

166 49,17784926 9,90461252 216 49,17684014 9,88899008 266 49,17500054 9,87328933 

167 49,17782864 9,90430886 217 49,17680700 9,88865790 267 49,17496051 9,87297281 

168 49,17783708 9,90400147 218 49,17678064 9,88832364 268 49,17492702 9,87268292 

169 49,17782432 9,90368566 219 49,17675307 9,88799709 269 49,17489787 9,87238950 

170 49,17779227 9,90337560 220 49,17669565 9,88770722 270 49,17486293 9,87207996 

171 49,17780558 9,90305647 221 49,17666251 9,88739329 271 49,17484369 9,87176559 

172 49,17779334 9,90273646 222 49,17662351 9,88707697 272 49,17482457 9,87146198 

173 49,17778143 9,90242724 223 49,17657201 9,88675438 273 49,17479266 9,87115279 

174 49,17778308 9,90211614 224 49,17655123 9,88641642 274 49,17477879 9,87083585 

175 49,17774757 9,90182139 225 49,17650612 9,88611773 275 49,17475205 9,87052156 

176 49,17775892 9,90151403 226 49,17646671 9,88581197 276 49,17472075 9,87018121 

177 49,17774253 9,90120252 227 49,17643340 9,88550439 277 49,17471784 9,86990399 

178 49,17773300 9,90090088 228 49,17640666 9,88516647 278 49,17469242 9,86958317 

179 49,17773319 9,90059894 229 49,17636383 9,88485801 279 49,17466012 9,86928347 

180 49,17769164 9,90029252 230 49,17631202 9,88455441 280 49,17465549 9,86897774 

181 49,17770462 9,89997597 231 49,17625438 9,88426459 281 49,17462660 9,86868188 

182 49,17766803 9,89966351 232 49,17622604 9,88392837 282 49,17462313 9,86836819 

183 49,17768431 9,89934391 233 49,17617257 9,88363179 283 49,17460719 9,86804689 

184 49,17765519 9,89903767 234 49,17614341 9,88331314 284 49,17459439 9,86774685 

185 49,17765936 9,89872324 235 49,17610363 9,88299134 285 49,17457737 9,86743556 



Nr. 57/884 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

286 49,17456653 9,86715293 336 49,17449167 9,86482816 386 49,16886157 9,86026300 

287 49,17455231 9,86684848 337 49,17440211 9,86479291 387 49,16878885 9,86019968 

288 49,17453606 9,86656179 338 49,17430738 9,86475112 388 49,16879410 9,86011761 

289 49,17453224 9,86627375 339 49,17421783 9,86470788 389 49,16875917 9,86002899 

290 49,17451231 9,86598773 340 49,17411423 9,86467930 390 49,16874892 9,85991465 

291 49,17450935 9,86568758 341 49,17399051 9,86463636 391 49,16875290 9,85979488 

292 49,17449326 9,86543041 342 49,17388673 9,86460068 392 49,16873569 9,85968285 

293 49,17448909 9,86516175 343 49,17377482 9,86451752 393 49,16873308 9,85955354 

294 49,17448896 9,86482997 344 49,17365865 9,86446442 394 49,16872912 9,85939520 

295 49,17450897 9,86453465 345 49,17355034 9,86441598 395 49,16871180 9,85921769 

296 49,17447516 9,86430947 346 49,17343380 9,86431803 396 49,16868834 9,85905238 

297 49,17447109 9,86408498 347 49,17332507 9,86422279 397 49,16866891 9,85886170 

298 49,17446527 9,86385837 348 49,17320043 9,86417377 398 49,16866929 9,85867376 

299 49,17448335 9,86363449 349 49,17309203 9,86407256 399 49,16864018 9,85847207 

300 49,17448440 9,86344987 350 49,17298024 9,86398297 400 49,16863059 9,85827859 

301 49,17448275 9,86324659 351 49,17284599 9,86391441 401 49,16863235 9,85808670 

302 49,17449062 9,86309674 352 49,17273377 9,86382134 402 49,16863169 9,85789010 

303 49,17452489 9,86295387 353 49,17261849 9,86370119 403 49,16862201 9,85770388 

304 49,17460500 9,86281740 354 49,17250336 9,86357825 404 49,16861694 9,85748170 

305 49,17469104 9,86269630 355 49,17238497 9,86345251 405 49,16861188 9,85726584 

306 49,17478559 9,86265433 356 49,17227924 9,86330336 406 49,16861466 9,85710191 

307 49,17485267 9,86263065 357 49,17216698 9,86315405 407 49,16860962 9,85688353 

308 49,17495477 9,86263385 358 49,17205822 9,86301873 408 49,16862336 9,85666270 

309 49,17508068 9,86271800 359 49,17194130 9,86286173 409 49,16863447 9,85645624 

310 49,17516175 9,86280613 360 49,17183097 9,86270711 410 49,16863995 9,85627032 

311 49,17523815 9,86294521 361 49,17172348 9,86255712 411 49,16864039 9,85608583 

312 49,17526923 9,86308616 362 49,17163148 9,86239879 412 49,16869785 9,85582917 

313 49,17529063 9,86328040 363 49,17153161 9,86224564 413 49,16871843 9,85562118 

314 49,17527156 9,86345837 364 49,17141279 9,86208087 414 49,16876498 9,85541007 

315 49,17527004 9,86358749 365 49,17130519 9,86193026 415 49,16880238 9,85521712 

316 49,17522552 9,86376544 366 49,17120122 9,86177430 416 49,16882523 9,85505807 

317 49,17520997 9,86391095 367 49,17109484 9,86160068 417 49,16885602 9,85487158 

318 49,17518353 9,86408837 368 49,17099488 9,86144393 418 49,16889165 9,85469456 

319 49,17515910 9,86426268 369 49,17087877 9,86128334 419 49,16893450 9,85452033 

320 49,17513360 9,86443189 370 49,17075017 9,86114274 420 49,16896700 9,85432944 

321 49,17513063 9,86459029 371 49,17064887 9,86101768 421 49,16897709 9,85413410 

322 49,17511119 9,86474056 372 49,17051115 9,86090356 422 49,16902381 9,85394413 

323 49,17510005 9,86483104 373 49,17037850 9,86080188 423 49,16906957 9,85375937 

324 49,17508965 9,86489406 374 49,17025161 9,86069139 424 49,16912109 9,85357268 

325 49,17506005 9,86493794 375 49,17009240 9,86062875 425 49,16915785 9,85340269 

326 49,17503016 9,86497031 376 49,16996934 9,86050848 426 49,16918298 9,85322646 

327 49,17501372 9,86499209 377 49,16983175 9,86044716 427 49,16920528 9,85306232 

328 49,17498884 9,86502721 378 49,16968763 9,86038283 428 49,16925049 9,85288104 

329 49,17493767 9,86502675 379 49,16950211 9,86034491 429 49,16922639 9,85273174 

330 49,17490221 9,86502005 380 49,16940965 9,86030346 430 49,16922348 9,85256422 

331 49,17482139 9,86496004 381 49,16928120 9,86029155 431 49,16922232 9,85237817 

332 49,17475856 9,86494331 382 49,16917601 9,86030196 432 49,16922472 9,85219980 

333 49,17468855 9,86491108 383 49,16908931 9,86032257 433 49,16923497 9,85198087 

334 49,17462903 9,86488047 384 49,16898727 9,86031305 434 49,16920807 9,85182583 

335 49,17456288 9,86486585 385 49,16891963 9,86028593 435 49,16917409 9,85167353 
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Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

436 49,16913670 9,85150781 486 49,16714651 9,84287952 536 49,16578853 9,83322318 

437 49,16907601 9,85138579 487 49,16712978 9,84270975 537 49,16571813 9,83302695 

438 49,16905440 9,85116333 488 49,16712863 9,84250778 538 49,16564659 9,83279880 

439 49,16899292 9,85098993 489 49,16712781 9,84232371 539 49,16554842 9,83259093 

440 49,16893925 9,85081124 490 49,16712538 9,84210237 540 49,16544927 9,83241820 

441 49,16887780 9,85065456 491 49,16711905 9,84188284 541 49,16538284 9,83221054 

442 49,16882284 9,85049064 492 49,16710803 9,84171704 542 49,16527879 9,83201980 

443 49,16877128 9,85032181 493 49,16710773 9,84155380 543 49,16518731 9,83183633 

444 49,16872108 9,85014484 494 49,16711135 9,84135694 544 49,16511154 9,83165506 

445 49,16866533 9,84999950 495 49,16709304 9,84116539 545 49,16504520 9,83144387 

446 49,16861645 9,84982073 496 49,16706962 9,84095397 546 49,16496469 9,83122488 

447 49,16855509 9,84965038 497 49,16704233 9,84076239 547 49,16490491 9,83104141 

448 49,16850746 9,84947389 498 49,16701984 9,84057958 548 49,16485828 9,83081258 

449 49,16846082 9,84929509 499 49,16698227 9,84041400 549 49,16479845 9,83055884 

450 49,16841442 9,84912912 500 49,16694479 9,84020507 550 49,16475726 9,83035095 

451 49,16836347 9,84894810 501 49,16691704 9,84001762 551 49,16473615 9,83015793 

452 49,16831401 9,84878454 502 49,16688782 9,83980563 552 49,16471861 9,82997789 

453 49,16825866 9,84861115 503 49,16686143 9,83962545 553 49,16468452 9,82979167 

454 49,16820216 9,84848659 504 49,16683973 9,83941007 554 49,16465967 9,82961380 

455 49,16815478 9,84828658 505 49,16680721 9,83919010 555 49,16463542 9,82945314 

456 49,16807754 9,84815572 506 49,16680861 9,83902005 556 49,16457148 9,82930402 

457 49,16804545 9,84796617 507 49,16678472 9,83885499 557 49,16455325 9,82912337 

458 49,16800542 9,84782062 508 49,16678064 9,83867727 558 49,16446730 9,82893889 

459 49,16795128 9,84763824 509 49,16675612 9,83848252 559 49,16436606 9,82873187 

460 49,16789625 9,84748872 510 49,16674703 9,83829800 560 49,16426622 9,82862332 

461 49,16786663 9,84730300 511 49,16674260 9,83811885 561 49,16415336 9,82852398 

462 49,16781765 9,84713164 512 49,16673297 9,83793092 562 49,16404172 9,82843314 

463 49,16775595 9,84695314 513 49,16672134 9,83774555 563 49,16392621 9,82838708 

464 49,16768635 9,84679718 514 49,16670106 9,83755617 564 49,16379849 9,82831100 

465 49,16765532 9,84664021 515 49,16668030 9,83737442 565 49,16368342 9,82826316 

466 49,16762960 9,84645040 516 49,16666730 9,83719094 566 49,16356050 9,82821290 

467 49,16758912 9,84625370 517 49,16664753 9,83697087 567 49,16344022 9,82815755 

468 49,16752450 9,84607192 518 49,16663122 9,83676733 568 49,16330395 9,82812133 

469 49,16745605 9,84590738 519 49,16661682 9,83658039 569 49,16314820 9,82807433 

470 49,16739595 9,84580305 520 49,16659182 9,83640231 570 49,16306375 9,82813122 

471 49,16733000 9,84561087 521 49,16657799 9,83618486 571 49,16291497 9,82814778 

472 49,16726829 9,84542861 522 49,16656311 9,83599244 572 49,16281950 9,82828429 

473 49,16723530 9,84535391 523 49,16654843 9,83578003 573 49,16267505 9,82830547 

474 49,16719666 9,84520276 524 49,16651642 9,83561068 574 49,16256041 9,82834957 

475 49,16716180 9,84499116 525 49,16646604 9,83540908 575 49,16242397 9,82843586 

476 49,16715372 9,84479222 526 49,16641327 9,83521649 576 49,16230121 9,82851628 

477 49,16713247 9,84457807 527 49,16635410 9,83502301 577 49,16217909 9,82859133 

478 49,16712749 9,84441509 528 49,16629969 9,83484918 578 49,16203228 9,82868588 

479 49,16709514 9,84424773 529 49,16623827 9,83467252 579 49,16191336 9,82881382 

480 49,16709685 9,84407318 530 49,16618855 9,83447308 580 49,16178177 9,82889413 

481 49,16705186 9,84389129 531 49,16611836 9,83428804 581 49,16166503 9,82894316 

482 49,16707340 9,84368191 532 49,16605023 9,83408063 582 49,16153387 9,82902048 

483 49,16707987 9,84347033 533 49,16599418 9,83386758 583 49,16141214 9,82909642 

484 49,16711478 9,84326833 534 49,16591846 9,83363936 584 49,16129874 9,82913304 

485 49,16710793 9,84306411 535 49,16585322 9,83343539 585 49,16119706 9,82921610 
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586 49,16108715 9,82926968 636 49,16163310 9,82690054 686 49,16078618 9,82225875 

587 49,16100072 9,82937665 637 49,16148575 9,82694117 687 49,16077804 9,82206777 

588 49,16090649 9,82954138 638 49,16136431 9,82696900 688 49,16074789 9,82189395 

589 49,16080267 9,82958778 639 49,16123454 9,82700222 689 49,16069323 9,82174500 

590 49,16070572 9,82970590 640 49,16110784 9,82703667 690 49,16063537 9,82159652 

591 49,16063276 9,82980187 641 49,16098626 9,82708572 691 49,16059538 9,82147516 

592 49,16054700 9,82994029 642 49,16087386 9,82712075 692 49,16058045 9,82132384 

593 49,16044466 9,82999980 643 49,16075552 9,82715767 693 49,16056326 9,82115891 

594 49,16033869 9,82999760 644 49,16064017 9,82721940 694 49,16055299 9,82101790 

595 49,16026486 9,82993307 645 49,16052535 9,82728779 695 49,16054924 9,82084143 

596 49,16023800 9,82981968 646 49,16039005 9,82734532 696 49,16056917 9,82068286 

597 49,16027202 9,82969469 647 49,16027738 9,82739701 697 49,16061103 9,82051442 

598 49,16035608 9,82961780 648 49,16017092 9,82742871 698 49,16065104 9,82040331 

599 49,16046609 9,82954478 649 49,16010401 9,82741573 699 49,16068162 9,82023313 

600 49,16053602 9,82946659 650 49,16001991 9,82737601 700 49,16071865 9,82006154 

601 49,16057594 9,82937736 651 49,15992405 9,82728779 701 49,16078013 9,81990530 

602 49,16063293 9,82927870 652 49,15986044 9,82715900 702 49,16084828 9,81972452 

603 49,16073357 9,82921625 653 49,15982589 9,82704861 703 49,16085936 9,81952523 

604 49,16082327 9,82912717 654 49,15983598 9,82692120 704 49,16083368 9,81933356 

605 49,16088989 9,82900037 655 49,15988749 9,82682108 705 49,16078012 9,81912416 

606 49,16101255 9,82886401 656 49,15993273 9,82668975 706 49,16073449 9,81891852 

607 49,16110647 9,82876987 657 49,16001756 9,82655933 707 49,16065145 9,81881213 

608 49,16116944 9,82861156 658 49,16010590 9,82643932 708 49,16056364 9,81871403 

609 49,16126168 9,82846586 659 49,16018971 9,82630065 709 49,16045984 9,81863487 

610 49,16134956 9,82836930 660 49,16027931 9,82617704 710 49,16034483 9,81859399 

611 49,16142362 9,82826734 661 49,16038479 9,82604483 711 49,16018124 9,81858825 

612 49,16151792 9,82815035 662 49,16049214 9,82592600 712 49,16007498 9,81854520 

613 49,16162418 9,82801518 663 49,16060293 9,82580789 713 49,15997490 9,81843469 

614 49,16172724 9,82788680 664 49,16068121 9,82567699 714 49,15993263 9,81831798 

615 49,16182766 9,82776747 665 49,16077681 9,82555027 715 49,15993297 9,81813467 

616 49,16193227 9,82767048 666 49,16085502 9,82541694 716 49,15987597 9,81797376 

617 49,16204361 9,82757181 667 49,16093922 9,82531638 717 49,15984001 9,81780844 

618 49,16213712 9,82749044 668 49,16103315 9,82516825 718 49,15984409 9,81767348 

619 49,16222340 9,82739985 669 49,16108630 9,82505980 719 49,15984111 9,81752007 

620 49,16234964 9,82728773 670 49,16116572 9,82495549 720 49,15981139 9,81734764 

621 49,16244109 9,82719929 671 49,16119569 9,82476678 721 49,15980543 9,81717240 

622 49,16247870 9,82710278 672 49,16123848 9,82457687 722 49,15986389 9,81696011 

623 49,16255592 9,82701914 673 49,16125097 9,82440435 723 49,15985215 9,81676893 

624 49,16260272 9,82691216 674 49,16122817 9,82424711 724 49,15983685 9,81650591 

625 49,16261998 9,82679623 675 49,16117034 9,82405977 725 49,15986503 9,81631037 

626 49,16259455 9,82668794 676 49,16117796 9,82389133 726 49,15988102 9,81611586 

627 49,16252072 9,82660954 677 49,16114749 9,82372775 727 49,15990180 9,81588586 

628 49,16241609 9,82665587 678 49,16113337 9,82355591 728 49,15991361 9,81567563 

629 49,16232904 9,82668023 679 49,16109714 9,82339249 729 49,15988793 9,81542823 

630 49,16223117 9,82673755 680 49,16105573 9,82322367 730 49,15993437 9,81524912 

631 49,16214890 9,82678414 681 49,16102483 9,82306636 731 49,15995698 9,81506135 

632 49,16204915 9,82680387 682 49,16098183 9,82289765 732 49,15996467 9,81486182 

633 49,16194163 9,82681387 683 49,16092080 9,82272831 733 49,15996062 9,81465223 

634 49,16185513 9,82682904 684 49,16082075 9,82260179 734 49,15998342 9,81439413 

635 49,16174542 9,82685917 685 49,16079211 9,82245045 735 49,16000517 9,81414756 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/887 

 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

736 49,16001091 9,81397266 786 49,15889235 9,80395430 836 49,15880538 9,79999743 

737 49,16000624 9,81376767 787 49,15888483 9,80372033 837 49,15876047 9,80013726 

738 49,16000883 9,81357017 788 49,15891203 9,80353066 838 49,15866022 9,80026604 

739 49,15998865 9,81335609 789 49,15889410 9,80328344 839 49,15860266 9,80040405 

740 49,16002252 9,81308827 790 49,15892791 9,80304903 840 49,15850799 9,80058157 

741 49,16001443 9,81281535 791 49,15893208 9,80290042 841 49,15847422 9,80074974 

742 49,16007077 9,81259880 792 49,15892798 9,80263714 842 49,15843538 9,80093266 

743 49,16005241 9,81239035 793 49,15892080 9,80244081 843 49,15838704 9,80111342 

744 49,16002382 9,81214118 794 49,15901494 9,80228685 844 49,15831921 9,80130395 

745 49,16006491 9,81193847 795 49,15901279 9,80198462 845 49,15830706 9,80142278 

746 49,16010995 9,81176532 796 49,15902749 9,80183222 846 49,15826619 9,80163086 

747 49,16007938 9,81158626 797 49,15908521 9,80159606 847 49,15820256 9,80179096 

748 49,16010353 9,81138233 798 49,15907570 9,80139214 848 49,15815628 9,80199365 

749 49,16013304 9,81114039 799 49,15908693 9,80120555 849 49,15809132 9,80221982 

750 49,16014668 9,81096466 800 49,15907309 9,80099253 850 49,15804624 9,80240513 

751 49,16016654 9,81075701 801 49,15913853 9,80078751 851 49,15797528 9,80259997 

752 49,16017306 9,81054530 802 49,15915096 9,80058267 852 49,15795017 9,80282428 

753 49,16016105 9,81030110 803 49,15921063 9,80034168 853 49,15788582 9,80301907 

754 49,16019067 9,81003670 804 49,15929407 9,80010402 854 49,15778665 9,80323277 

755 49,16017426 9,80988701 805 49,15936562 9,79991194 855 49,15776007 9,80339990 

756 49,16019082 9,80965856 806 49,15942671 9,79973389 856 49,15769134 9,80361024 

757 49,16017510 9,80945305 807 49,15948893 9,79957452 857 49,15763951 9,80376380 

758 49,16016501 9,80927793 808 49,15958623 9,79941016 858 49,15759096 9,80394150 

759 49,16014294 9,80910551 809 49,15966726 9,79927957 859 49,15748750 9,80406925 

760 49,16009019 9,80886368 810 49,15975042 9,79915622 860 49,15739325 9,80421540 

761 49,16002462 9,80870257 811 49,15988691 9,79898470 861 49,15725139 9,80437556 

762 49,15996076 9,80860780 812 49,15996518 9,79888062 862 49,15712719 9,80444561 

763 49,15989327 9,80840332 813 49,15999088 9,79875377 863 49,15697249 9,80453077 

764 49,15981635 9,80825024 814 49,16010128 9,79863001 864 49,15684298 9,80451272 

765 49,15973288 9,80810221 815 49,16007195 9,79851126 865 49,15671386 9,80449498 

766 49,15965231 9,80794990 816 49,16009935 9,79836896 866 49,15663649 9,80442450 

767 49,15957457 9,80777895 817 49,16004444 9,79822797 867 49,15648780 9,80437557 

768 49,15950744 9,80760854 818 49,16004189 9,79817097 868 49,15639976 9,80425918 

769 49,15940868 9,80741790 819 49,15997194 9,79819216 869 49,15630712 9,80413312 

770 49,15933680 9,80723174 820 49,15988174 9,79825830 870 49,15619925 9,80401618 

771 49,15926440 9,80706226 821 49,15983095 9,79833469 871 49,15608856 9,80387885 

772 49,15923684 9,80688962 822 49,15980989 9,79844840 872 49,15597923 9,80373178 

773 49,15917686 9,80666590 823 49,15977664 9,79853184 873 49,15584632 9,80357172 

774 49,15901857 9,80647610 824 49,15970831 9,79864850 874 49,15574722 9,80345064 

775 49,15897225 9,80630042 825 49,15971518 9,79873666 875 49,15563970 9,80334071 

776 49,15893267 9,80611388 826 49,15960258 9,79881699 876 49,15553534 9,80318860 

777 49,15891360 9,80593209 827 49,15950355 9,79895077 877 49,15542448 9,80303909 

778 49,15889101 9,80576254 828 49,15946054 9,79900836 878 49,15531197 9,80288448 

779 49,15888996 9,80557445 829 49,15942943 9,79914572 879 49,15518543 9,80276276 

780 49,15888890 9,80538688 830 49,15936768 9,79924512 880 49,15502524 9,80267131 

781 49,15887936 9,80514258 831 49,15920779 9,79938879 881 49,15488409 9,80257433 

782 49,15887925 9,80489955 832 49,15914458 9,79953056 882 49,15475553 9,80244595 

783 49,15888334 9,80466966 833 49,15902990 9,79968915 883 49,15460679 9,80234882 

784 49,15889717 9,80444567 834 49,15897666 9,79980982 884 49,15446151 9,80225686 

785 49,15888132 9,80422148 835 49,15893466 9,79989072 885 49,15431167 9,80217492 



Nr. 57/888 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

886 49,15416051 9,80207547 936 49,14739277 9,79592122 986 49,14069867 9,79067353 

887 49,15400329 9,80198253 937 49,14727134 9,79576793 987 49,14058457 9,79050159 

888 49,15384633 9,80191569 938 49,14715461 9,79561835 988 49,14047664 9,79033696 

889 49,15369548 9,80181231 939 49,14704164 9,79547943 989 49,14037102 9,79014784 

890 49,15355403 9,80171113 940 49,14692624 9,79532302 990 49,14027100 9,78997326 

891 49,15341867 9,80158360 941 49,14681370 9,79520846 991 49,14016755 9,78976319 

892 49,15327366 9,80149831 942 49,14669237 9,79509514 992 49,14005683 9,78959916 

893 49,15313355 9,80140075 943 49,14657026 9,79492047 993 49,13993496 9,78944559 

894 49,15297774 9,80131481 944 49,14646237 9,79477946 994 49,13981024 9,78924031 

895 49,15284102 9,80123068 945 49,14634783 9,79464632 995 49,13969615 9,78903905 

896 49,15269889 9,80111477 946 49,14621084 9,79458685 996 49,13957097 9,78890369 

897 49,15255940 9,80099412 947 49,14608846 9,79450767 997 49,13944394 9,78876253 

898 49,15240479 9,80090633 948 49,14594864 9,79442329 998 49,13933707 9,78858813 

899 49,15226208 9,80081866 949 49,14578859 9,79436820 999 49,13923221 9,78843597 

900 49,15211781 9,80073055 950 49,14565079 9,79430603 1 000 49,13911965 9,78826620 

901 49,15197097 9,80061865 951 49,14550647 9,79429263 1 001 49,13900568 9,78811205 

902 49,15181647 9,80053530 952 49,14535692 9,79426412 1 002 49,13889765 9,78792956 

903 49,15167447 9,80044699 953 49,14521167 9,79422085 1 003 49,13879358 9,78779233 

904 49,15154122 9,80034774 954 49,14506332 9,79419256 1 004 49,13868071 9,78765019 

905 49,15140012 9,80027059 955 49,14490364 9,79412137 1 005 49,13858133 9,78751575 

906 49,15126524 9,80017992 956 49,14476562 9,79402943 1 006 49,13848444 9,78733203 

907 49,15112372 9,80006796 957 49,14462013 9,79392897 1 007 49,13838542 9,78716892 

908 49,15098139 9,79994744 958 49,14444774 9,79389670 1 008 49,13830327 9,78699851 

909 49,15084288 9,79985266 959 49,14431509 9,79383856 1 009 49,13821523 9,78683164 

910 49,15071325 9,79973162 960 49,14418329 9,79371430 1 010 49,13813325 9,78665890 

911 49,15058270 9,79962510 961 49,14404929 9,79359055 1 011 49,13806409 9,78646975 

912 49,15049521 9,79943892 962 49,14390140 9,79350060 1 012 49,13799294 9,78630874 

913 49,15033072 9,79934318 963 49,14374823 9,79341946 1 013 49,13794592 9,78610305 

914 49,15022187 9,79920696 964 49,14360609 9,79332798 1 014 49,13786247 9,78595821 

915 49,15011020 9,79905651 965 49,14345730 9,79322816 1 015 49,13779162 9,78578168 

916 49,14997848 9,79894386 966 49,14331223 9,79314529 1 016 49,13773120 9,78558678 

917 49,14986308 9,79878796 967 49,14316821 9,79304038 1 017 49,13766729 9,78542840 

918 49,14973958 9,79863813 968 49,14302358 9,79296335 1 018 49,13753490 9,78530349 

919 49,14957856 9,79852168 969 49,14288294 9,79284544 1 019 49,13750822 9,78509129 

920 49,14946386 9,79831519 970 49,14273802 9,79273495 1 020 49,13745048 9,78489396 

921 49,14929634 9,79819251 971 49,14259532 9,79265354 1 021 49,13738150 9,78472130 

922 49,14915780 9,79804291 972 49,14244682 9,79256477 1 022 49,13730510 9,78457656 

923 49,14902881 9,79790346 973 49,14230576 9,79243922 1 023 49,13724278 9,78443237 

924 49,14886535 9,79778697 974 49,14215993 9,79235057 1 024 49,13717175 9,78421342 

925 49,14873969 9,79764236 975 49,14202224 9,79225479 1 025 49,13709489 9,78403554 

926 49,14863131 9,79747193 976 49,14192649 9,79207875 1 026 49,13703931 9,78381689 

927 49,14849819 9,79734100 977 49,14179972 9,79196309 1 027 49,13700140 9,78361478 

928 49,14836865 9,79718509 978 49,14164716 9,79187998 1 028 49,13694153 9,78337882 

929 49,14823382 9,79702370 979 49,14152337 9,79174599 1 029 49,13689822 9,78315904 

930 49,14811531 9,79685269 980 49,14140709 9,79160647 1 030 49,13684555 9,78293961 

931 49,14799061 9,79668487 981 49,14128665 9,79146198 1 031 49,13679294 9,78270381 

932 49,14787336 9,79652353 982 49,14116828 9,79130841 1 032 49,13674928 9,78247440 

933 49,14775410 9,79636795 983 49,14103037 9,79113242 1 033 49,13669183 9,78226990 

934 49,14762272 9,79622230 984 49,14092155 9,79097025 1 034 49,13663800 9,78202566 

935 49,14751243 9,79608272 985 49,14080800 9,79082664 1 035 49,13658052 9,78180074 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/889 

 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

1 036 49,13652359 9,78158813 1 086 49,13237913 9,77186124 1 136 49,12720202 9,76415611 

1 037 49,13647947 9,78135692 1 087 49,13227624 9,77168292 1 137 49,12717431 9,76405517 

1 038 49,13643193 9,78113757 1 088 49,13218045 9,77151153 1 138 49,12715310 9,76400894 

1 039 49,13636008 9,78091356 1 089 49,13208228 9,77133325 1 139 49,12714505 9,76394355 

1 040 49,13629968 9,78069485 1 090 49,13198790 9,77115243 1 140 49,12713606 9,76381917 

1 041 49,13621995 9,78050998 1 091 49,13189183 9,77097281 1 141 49,12710891 9,76368810 

1 042 49,13613128 9,78033386 1 092 49,13178720 9,77077683 1 142 49,12705169 9,76358603 

1 043 49,13602818 9,78015563 1 093 49,13169570 9,77058490 1 143 49,12696985 9,76355563 

1 044 49,13593536 9,77996641 1 094 49,13159339 9,77041845 1 144 49,12687853 9,76351535 

1 045 49,13583280 9,77978002 1 095 49,13149268 9,77024202 1 145 49,12681082 9,76339414 

1 046 49,13574731 9,77960036 1 096 49,13138599 9,77007172 1 146 49,12677317 9,76327472 

1 047 49,13564847 9,77942682 1 097 49,13129115 9,76989711 1 147 49,12670209 9,76316134 

1 048 49,13555817 9,77926100 1 098 49,13120155 9,76972372 1 148 49,12663933 9,76307381 

1 049 49,13547452 9,77908658 1 099 49,13111122 9,76956212 1 149 49,12657362 9,76294058 

1 050 49,13539362 9,77890582 1 100 49,13101670 9,76937624 1 150 49,12649802 9,76279694 

1 051 49,13531475 9,77871068 1 101 49,13090207 9,76920756 1 151 49,12642993 9,76263027 

1 052 49,13523905 9,77850565 1 102 49,13079375 9,76903183 1 152 49,12634734 9,76246702 

1 053 49,13517694 9,77829862 1 103 49,13068759 9,76888584 1 153 49,12627563 9,76230542 

1 054 49,13510990 9,77809244 1 104 49,13056436 9,76875534 1 154 49,12620135 9,76213046 

1 055 49,13503504 9,77789148 1 105 49,13042806 9,76864412 1 155 49,12611796 9,76197678 

1 056 49,13497000 9,77765499 1 106 49,13029815 9,76851974 1 156 49,12603907 9,76180560 

1 057 49,13488720 9,77748434 1 107 49,13013759 9,76844733 1 157 49,12595415 9,76163320 

1 058 49,13482504 9,77725539 1 108 49,13002645 9,76826645 1 158 49,12586651 9,76146722 

1 059 49,13475156 9,77703190 1 109 49,12988229 9,76813832 1 159 49,12578485 9,76129232 

1 060 49,13466991 9,77685150 1 110 49,12973357 9,76802424 1 160 49,12569323 9,76111964 

1 061 49,13459520 9,77664974 1 111 49,12959049 9,76792029 1 161 49,12561198 9,76094173 

1 062 49,13452200 9,77643674 1 112 49,12944065 9,76781473 1 162 49,12551523 9,76077996 

1 063 49,13444370 9,77620129 1 113 49,12931015 9,76769953 1 163 49,12542455 9,76061364 

1 064 49,13436178 9,77601753 1 114 49,12918471 9,76756392 1 164 49,12534291 9,76045175 

1 065 49,13428168 9,77580349 1 115 49,12905110 9,76743174 1 165 49,12525486 9,76026965 

1 066 49,13421430 9,77560027 1 116 49,12894839 9,76725925 1 166 49,12516897 9,76010355 

1 067 49,13414580 9,77540292 1 117 49,12878289 9,76718948 1 167 49,12507717 9,75991681 

1 068 49,13406986 9,77519907 1 118 49,12864582 9,76709963 1 168 49,12498352 9,75974392 

1 069 49,13399055 9,77499504 1 119 49,12853180 9,76696809 1 169 49,12488234 9,75961961 

1 070 49,13390806 9,77478725 1 120 49,12843684 9,76681918 1 170 49,12479035 9,75949408 

1 071 49,13382582 9,77456714 1 121 49,12834665 9,76663899 1 171 49,12470157 9,75933948 

1 072 49,13373660 9,77438755 1 122 49,12825740 9,76642251 1 172 49,12458457 9,75919548 

1 073 49,13364916 9,77416689 1 123 49,12815849 9,76628677 1 173 49,12448210 9,75905937 

1 074 49,13356180 9,77396461 1 124 49,12807734 9,76610801 1 174 49,12437645 9,75891215 

1 075 49,13345671 9,77377640 1 125 49,12799718 9,76593932 1 175 49,12425987 9,75876587 

1 076 49,13336198 9,77358596 1 126 49,12791257 9,76576368 1 176 49,12415033 9,75864271 

1 077 49,13326798 9,77341127 1 127 49,12781551 9,76557861 1 177 49,12404618 9,75849438 

1 078 49,13317682 9,77324079 1 128 49,12773149 9,76539092 1 178 49,12395414 9,75835741 

1 079 49,13308155 9,77306847 1 129 49,12764251 9,76521032 1 179 49,12384023 9,75822172 

1 080 49,13297509 9,77290215 1 130 49,12755571 9,76502764 1 180 49,12373080 9,75808131 

1 081 49,13287564 9,77273156 1 131 49,12746874 9,76486914 1 181 49,12363370 9,75793769 

1 082 49,13277658 9,77255914 1 132 49,12740122 9,76468792 1 182 49,12352817 9,75781223 

1 083 49,13267476 9,77238448 1 133 49,12733136 9,76453430 1 183 49,12342307 9,75766034 

1 084 49,13257620 9,77220414 1 134 49,12727230 9,76440029 1 184 49,12331949 9,75749597 

1 085 49,13248044 9,77202391 1 135 49,12722798 9,76426752 1 185 49,12322403 9,75735102 



Nr. 57/890 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Tidsbaserte GPS-data 

Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad Tid i s Breddegrad Lengdegrad 

1 186 49,12311590 9,75721360 1 213 49,12031855 9,75329170 1 240 49,11991474 9,75252403 

1 187 49,12301951 9,75705319 1 214 49,12026809 9,75316211 1 241 49,11992363 9,75253722 

1 188 49,12290359 9,75691536 1 215 49,12021670 9,75300101 1 242 49,11992290 9,75253157 

1 189 49,12279582 9,75678024 1 216 49,12016323 9,75285930 1 243 49,11992435 9,75251334 

1 190 49,12268252 9,75663797 1 217 49,12011509 9,75275993 1 244 49,11991219 9,75249504 

1 191 49,12253881 9,75651638 1 218 49,12006735 9,75269255 1 245 49,11991075 9,75247172 

1 192 49,12242268 9,75635125 1 219 49,12003562 9,75265678 1 246 49,11991298 9,75247559 

1 193 49,12230486 9,75618011 1 220 49,12002056 9,75261286 1 247 49,11991078 9,75249415 

1 194 49,12217004 9,75604156 1 221 49,12002848 9,75259638 1 248 49,11991842 9,75251799 

1 195 49,12207360 9,75588115 1 222 49,12004169 9,75258698 1 249 49,11993917 9,75252875 

1 196 49,12194920 9,75575491 1 223 49,12003124 9,75255607 1 250 49,11995897 9,75252673 

1 197 49,12184614 9,75562112 1 224 49,12001826 9,75252570 1 251 49,11996467 9,75250596 

1 198 49,12173643 9,75544956 1 225 49,12000818 9,75251196 1 252 49,11995234 9,75249681 

1 199 49,12162119 9,75527233 1 226 49,11999380 9,75248418 1 253 49,11993034 9,75247416 

1 200 49,12151314 9,75512031 1 227 49,11993742 9,75247046 1 254 49,11993718 9,75246231 

1 201 49,12138173 9,75496364 1 228 49,11989938 9,75248209 1 255 49,11994317 9,75245726 

1 202 49,12128168 9,75482029 1 229 49,11986307 9,75248293 1 256 49,11995305 9,75245497 

1 203 49,12116400 9,75469820 1 230 49,11985449 9,75246761 1 257 49,11996215 9,75245923 

1 204 49,12105849 9,75455467 1 231 49,11987184 9,75245925 1 258 49,11996001 9,75246396 

1 205 49,12098442 9,75441145 1 232 49,11989506 9,75248670 1 259 49,11997169 9,75248719 

1 206 49,12089582 9,75425195 1 233 49,11989719 9,75248730 1 260 49,11996702 9,75248205 

1 207 49,12080403 9,75412948 1 234 49,11992056 9,75247882 1 261 49,11996819 9,75247278 

1 208 49,12071807 9,75398126 1 235 49,11994218 9,75249140 1 262 49,11996180 9,75245262 

1 209 49,12061654 9,75381314 1 236 49,11994905 9,75249651 1 263 49,11995902 9,75245519 

1 210 49,12053939 9,75368664 1 237 49,11993472 9,75247340 1 264 49,11994764 9,75244534 

1 211 49,12045283 9,75357886 1 238 49,11990932 9,75248530    

1 212 49,12037781 9,75344755 1 239 49,11991158 9,75249184    
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. mars 2014 

om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med lysemitterende dioder som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2014/128/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets in-

tegrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Automotive Lighting Reutlingen GmbH 

(heretter kalt «søkeren») innga 9. juli 2013 en søknad 

om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder (LED) som en innovativ 

teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, 

i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Søknaden ble 

funnet å være fullstendig, og tidsrommet for 

Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen 

etter datoen for offisielt mottak av søknaden, dvs.  

10. juli 2013. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retnings-

linjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF)  

nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder LED-nærlysmodulen «E-Light», som 

er en lysteknologi basert på et system med brytning og 

refleksjon. E-Light-modulen bruker brytning og 

refleksjon av lys gjennom linser for å konsentrere lyset 

fra et lite antall LED-lamper. Denne teknologien er 

vesentlig forskjellig fra LED-lyssystemet som er god-

kjent som en miljøinnovasjon ved Kommisjonens 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 11.3.2014,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 

25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for 

godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler (EUT L 194 av 26.7.2011, 

s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/ 

guidelines_en.pdf 

gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU(4). Det bør også 

bemerkes at søknaden fra Automotive Lighting bygger 

på den forenklede metoden beskrevet i de tekniske 

retningslinjene, mens søknaden som er godkjent 

tidligere, bygde på den omfattende metoden. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser 

at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at E-Light-modulen ikke ble 

brukt i mer enn 3 % av nye personbiler som ble 

registrert i referanseåret 2009. Til støtte for dette viser 

søkeren til de tekniske retningslinjene, som inneholder 

et sammendrag av CLEPAs sikkerhetsrapport. Søkeren 

har benyttet forhåndsdefinerte funksjoner og 

gjennomsnittlige data i samsvar med den forenklede 

metoden som er angitt i de tekniske retningslinjene. 

6) Søkeren har i samsvar med den forenklede metoden 

beskrevet i de tekniske retningslinjene brukt halo-

genlamper som referanseteknologi for å dokumentere 

CO2-utslippsreduksjonen som er mulig å oppnå med  

«E-Light». 

7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-

utslippsreduksjonene som omfatter formler som er i 

samsvar med formlene beskrevet i de tekniske retnings-

linjene for den forenklede metoden når det gjelder 

lysfunksjoner. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden 

vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og 

sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med 

sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den 

innovative teknologien har en gunstig virkning på CO2-

utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

8) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på 

en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU av  

13. mars 2013 om godkjenning av bruk av lysemitterende dioder i 

visse lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT  

L 70 av 14.3.2013, s. 7). 

2018/EØS/57/82 
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9) Ettersom det ikke er påkrevd å aktivere nærlysene i 

forbindelse med typegodkjenningsprøvingen av CO2-

utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 

692/2008(2), finner Kommisjonen det godtgjort at de 

aktuelle lysfunksjonene ikke omfattes av den standardi-

serte prøvingssyklusen. 

10) Aktivering av de aktuelle lysfunksjonene er obligatorisk 

for å sikre sikker betjening av kjøretøyet og følgelig 

ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette 

mener Kommisjonen at den CO2-utslippsreduksjonen 

som oppnås ved bruk av lysdioder, bør anses å kunne 

tilskrives produsenten. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er 

utarbeidet av FAKT S.r.l., som er et uavhengig, 

godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i 

søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke 

bør reises innvendinger mot godkjenning av den 

aktuelle innovative teknologien. 

13) En produsent som ønsker å bruke den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å 

oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å 

redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av  

20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og 

om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 

28.7.2008, s. 1). 

bør i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i 

søknaden om et EF-typegodkjenningsdokument for de 

berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. LED-nærlysmodulen «E-Light» beregnet på bruk i 

kjøretøyer i gruppe M1 godkjennes som en innovativ teknologi 

i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av LED-

nærlysmodulen «E-Light» nevnt i nr. 1, skal bestemmes ved 

hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 10. mars 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 

 ____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM SKYLDES BRUK AV LED-

NÆRLYSMODULEN «E-LIGHT» I ET KJØRETØY I GRUPPE M1 

1. Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av lysdioder i nærlysmodulen «E-Light» i et 

kjøretøy i gruppe M1, er det nødvendig å fastsette følgende: 

a) Prøvingsforholdene. 

b) Prøvingsprosedyren. 

c) Formlene for beregning av CO2-utslippsreduksjonen. 

d) Formlene for beregning av standardavviket. 

e) Bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjonene til bruk ved typegodkjenningsmyndighetenes sertifisering. 

2. Prøvingsforhold 

Kravene i UN-ECE-reglement nr. 112(1) om ensartede bestemmelser om godkjenning av motorvogners 

frontlykter som sender ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler, og som er utstyrt med 

glødetrådslamper og/eller LED-moduler, får anvendelse. I forbindelse med bestemmelse av effektforbruket skal 

det vises til nr. 6.1.4 i reglement nr. 112 og nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til reglement nr. 112. 

I tillegg skal utstyret som prøves, varmes opp i 30 minutter ved å tilføre en strømstyrke på 0,78 A ved en 

spenning på 13,4 V. Utstyret som prøves, består av LED-lampens elektroniske styreenhet (ECU) og 

nærlysmodulen. 

3. Prøvingsprosedyre 

Målingene skal utføres som vist i figuren. Følgende utstyr skal benyttes: 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. 

— En strømforsyningsenhet. 

 

Figur 

Prøvingsoppstilling (A er amperemeter, LED-ECU er LED-lampens elektroniske styreenhet) 

I alt 10 målinger skal foretas med følgende spenningsverdier: 9,0 V, 10,0 V, 11,0 V, 12,0 V, 13,0 V, 13,2 V, 

13,4 V, 14,0 V, 15,0 V og 16,0 V (der verdiene 13,2 V og 13,4 V er typiske spenningsverdier for personbiler). 

For hver spenning måles også strømstyrken. 

De nøyaktige verdiene for innstilt spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler.  

  

(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 – E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013. 

Strømfor-
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4. Formler 

Følgende framgangsmåte skal følges for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen og avgjøre om terskelverdien på 

1 g CO2/km er nådd: 

Trinn 1: Beregning av reduksjonen i effektforbruk 

Trinn 2: Beregning av CO2-utslippsreduksjonen 

Trinn 3: Beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen 

Trinn 4: Verifisering av terskelverdien 

4.1. Beregning av reduksjonen i effektforbruk 

For hver av de ti målingene skal effektforbruket beregnes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den 

målte strømstyrken. Dette vil gi ti verdier. Hver verdi skal uttrykkes med fire desimaler. Deretter skal 

gjennomsnittsverdien av effektforbruket beregnes som summen av de ti verdiene for effekt, dividert med ti. 

Den resulterende reduksjonen i effektforbruk skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 1 ΔP = Preferanse −  Pmiljøinnovasjon 

der: 

ΔP: redusert effektforbruk i W, 

Preferanse: referanseteknologiens effektforbruk, som er 137 W, 

Pmiljøinnovasjon: gjennomsnittsverdien av miljøinnovasjonens effektforbruk i W. 

4.2. Beregning av CO2-utslippsreduksjonen 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av miljøinnovasjonen beregnes ved hjelp av følgende formler: 

For et bensindrevet kjøretøy: 

Formel 2 CCO2
= ΔP ∙  UF ∙  VPe−P/ηΑ ∙  CFP/v 

For et dieseldrevet kjøretøy: 

Formel 3 CCO2
= ΔP ∙  UF ∙  VPe−D/ηΑ ∙  CFD/v 

der CO2 i disse formlene er CO2-utslippsreduksjonen i g CO2/km. 

Inndata for formel 2 og 3 er følgende: 

ΔP: spart elektrisk effekt i W, som er resultatet av trinn 1, 

UF: utnyttelsesgrad, som er 0,33 for en lampe for nærlys, 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC, som er 33,58 km/t, 

VPe-P: faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer, som er 0,264 l/kWh, 

VPe-D: faktisk effektforbruk for dieseldrevne kjøretøyer, som er 0,22 l/kWh, 

ηΑ: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67, 

CFP: omregningsfaktor for bensin, som er 2 330 g CO2/l, 

CFD: omregningsfaktor for diesel, som er 2 640 g CO2/l. 

4.3. Beregning av den statistiske feilen i CO2-utslippsreduksjonen 

Den statistiske feilen i CO2-utslippsreduksjonen skal fastsettes i to trinn. I det første trinnet skal effektens 

feilverdi fastsettes som et standardavvik som tilsvarer et konfidensintervall på 68 %. 

Dette gjøres ved hjelp av formel 4. 

Formel 4 X̅ = √
∑ (Xi−X̅)2n

i=1

n(n−1)
 

der: 

Sx̅: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [W], 
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xi: måleverdi [W], 

x̅: aritmetisk gjennomsnitt [W], 

n: antall målinger, som er ti. 

Deretter fastsettes feilen i CO2-utslippsreduksjonen ved hjelp av feilforplantningsloven uttrykt i formel 5. 

Formel 5 ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∑ (

∂CCO2

∂P
∙ ePi)

2
n
i=1  

der: 

ΔCCO2: gjennomsnittet av den samlede feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

∂ CCO2/∂P den beregnede CO2-utslippsreduksjonens følsomhet forbundet med inngangsverdien xi, 

ePi: feil i inngangsverdien (W). 

Dersom formel 2 settes inn i formel 5, gir det følgende for bensindrevne kjøretøyer: 

Formel 6 ΔCCO2
= 0,0090 gCO2/kmW ∙  eP 

der: 

ΔCCO2: feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

eP: feilen i effektforbruket (W). 

Dersom formel 2 settes inn i formel 5, gir det følgende for dieseldrevne kjøretøyer: 

Formel 7 ΔCCO2
= 0,0085 gCO2/kmW ∙  eP 

der: 

ΔCCO2: feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

eP: feilen i effektforbruket (W). 

4.4. Verifisering av terskelverdien 

Terskelverdien verifiseres ved hjelp av formel 8. Minsteterskelen er 1,0 g CO2/km. 

Formel 8: MT ≤ CCO2
− ΔCCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

der: 

MT: minsteterskel (g CO2/km), 

CCO2: samlet CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), som skal uttrykkes med fire desimaler, 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : gjennomsnittet av den samlede feilen i CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), som skal uttrykkes med 

fire desimaler. 

5. Miljøinnovasjonskode som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen 

For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjennings-

dokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), skal den 

individuelle koden for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, være «5». 

F.eks. skal miljøinnovasjonskoden for en utslippsreduksjon som skyldes miljøinnovasjon sertifisert av den tyske 

typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 5». 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 

9.10.2007, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 16. juli 2014 

om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU 

(2014/465/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren DENSO Corporation (heretter kalt «søkeren») innga 31. oktober 2013 en søknad om godkjenning av 

DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i 

samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen påpekte at 

visse relevante opplysninger manglet i den opprinnelige søknaden, og ba søkeren om å utfylle den. Søkeren framla 

opplysningene 30. januar 2014. Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av 

søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av søknaden, dvs. 31. januar 2014. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder DENSOs effektive vekselstrømsgenerator for utgangsstrømklasse 150 A, 180 A og 210 A. Veksel-

strømsgeneratoren har en virkningsgrad på minst 77 prosent som fastsatt i samsvar med VDA-metoden beskrevet i  

nr. 5.1.2 i vedlegg I til de tekniske retningslinjene. Denne metoden henviser til prøvingsmetoden angitt i den 

internasjonale standarden ISO 8854:2012(4). Søkerens vekselstrømsgenerator har høyere virkningsgrad enn referans-

egeneratoren takket være redusert tap på tre områder: redusert likerettingstap gjennom optimering av likerettingen ved 

bruk av en «MOSFET-modul», dvs. ved bruk av en metall-oksid-halvleder-felteffekttransistor, redusert jerntap i statoren 

ved bruk av en tynn, laminert kjerne laget av magnetisk stål og redusert kobbertap i statoren ved bruk av en «segment-

leder» som har større fyllfaktor og kortere spolehode. Denne teknologien er derfor forskjellig fra vekselstrøms-

generatoren Valeo Efficient Generation Alternator som er godkjent som en miljøinnovasjon ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(5).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf 

(4) ISO 8854. Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referansenummer ISO 8854:2012(E). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation Alternator som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98) 
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4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at den typen høyeffektiv vekselstrømsgenerator som er beskrevet i denne søknaden, ikke ble 

brukt i mer enn 3 % av nye personbiler som ble registrert i referanseåret 2009. 

6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for virknings-

graden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen mener at det er hensiktsmessig å anse en vekselstrømsgenerator med en 

virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi når den innovative teknologien monteres i en ny kjøretøytype. Dersom 

DENSOs effektive vekselstrømsgenerator monteres i en eksisterende kjøretøytype, bør referanseteknologien være 

vekselstrømsgeneratoren i den nyeste utgaven av denne typen som er brakt i omsetning. 

7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonene som omfatter formler som er i samsvar med 

formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder effektive vekselstrøms-

generatorer. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og 

sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011. 

8) Kommisjonen merker seg at søkeren i sin metode har brukt en formel for beregning av standardavviket for 

vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad som gir et mer nøyaktig resultat sammenlignet med formel 1 i metoden som er 

angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. Søkerens prøvingsmetode og formlene for beregning av 

CO2-reduksjonen er i alle andre henseender identiske med den metoden som er angitt i nevnte gjennomførings-

beslutning. Kommisjonen anser derfor at metoden angitt i gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU bør brukes til å 

bestemme den reduksjonen i CO2-utslipp som skyldes bruk av DENSOs høyeffektive vekselstrømsgenerator. På 

bakgrunn av den forbedrede nøyaktigheten som følge av standardavviksberegningen som er foreslått av Denso, er det 

hensiktsmessig å tilpasse formel 1 fastsatt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. Tilpasningen bør ikke 

påvirke CO2-utslippsreduksjoner som er sertifisert ved hjelp av metoden fastsatt i gjennomføringsbeslutning 

2013/341/EU før ikrafttredelsen av denne gjennomføringsbeslutning. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

10) Kommisjonen merker seg at utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, delvis kan 

påvises i den standardiserte prøvingssyklusen, og den endelige samlede utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, bør 

derfor bestemmes i samsvar med artikkel 8 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av Vehicle Certification Agency (VCA), som er et 

uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

13) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning. 

14) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, for 

å oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne gjennomføringsbeslutning i søknaden 

om et EF-typegodkjenningsdokument for de berørte kjøretøyene — 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. DENSOs effektive vekselstrømsgenerator, som har en virkningsgrad på minst 77 prosent takket være redusert tap på tre 

områder, og som er beregnet på bruk i kjøretøyer i gruppe M1, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av vekselstrømsgeneratoren nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i 

vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. 

3. I samsvar med artikkel 11 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 kan CO2-utslippsreduksjonen 

bestemt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel sertifiseres og innføres i samsvarssertifikatet og relevant typegod-

kjenningsdokumentasjon angitt i vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF bare dersom reduksjonen ligger på eller over 

terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

4. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «6». 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU 

1. I del 2 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU skal formel 1 lyde: 

«∆ηA = √((0,25∗S1 800)2+(0,40∗S3 000)2+(0,25∗S6 000)2+(0,1∗S10 000)2)» 

2. Endringen berører ikke sertifiseringer utført i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 før 

ikrafttredelsen av denne gjennomføringsbeslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 16. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. november 2014 

om godkjenning av Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(2014/806/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Webasto Roof & Components SE (heretter kalt «søkeren») innga 5. mars 2014 en søknad om god-

kjenning av Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi. Søknaden ble funnet å være fullstendig, 

og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av søknaden, 

dvs. 6. mars 2014. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av 

innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder Webastos solcelletak til batterilading. Solcelletaket består av et solcellepanel som monteres på 

kjøretøyets tak. Solcellepanelet omdanner energi fra omgivelsene til elektrisk energi som via en likestrømsomformer 

lagres i et batteri i kjøretøyet. Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

4) Søkeren har dokumentert at den typen solcelletaksystem til batterilading som er beskrevet i denne søknaden, ikke ble 

brukt i mer enn 3 % av nye personbiler som ble registrert i referanseåret 2009. 

5) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for virknings-

graden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen mener at referansekjøretøyet bør være en kjøretøyvariant som er 

identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten tilleggsbatteriet og andre 

innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften. Dersom det 

dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, bør referansekjøretøyet være et kjøretøy der 

solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av montering av solcelletaket. 

6) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen som skyldes bruk av et solcelletak til 

batterilading, som omfatter formler som bygger på de tekniske retningslinjene. Kommisjonen anser at det dessuten bør 

dokumenteres i hvilken grad det samlede energiforbruket med hensyn til kjøretøyets transportfunksjon forbedres 

sammenlignet med energiforbruket ved drift av utstyr som skal bedre førerens eller passasjerenes komfort.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 19.11.2014, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (utgaven fra februar 2013). 
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7) Ved bestemmelsen av utslippsreduksjonen er det også nødvendig å ta hensyn til lagringskapasiteten til et enkelt batteri i 

kjøretøyet eller forekomsten av et tilleggsbatteri som brukes bare til lagring av den elektriske kraften som produseres av 

solcelletaket. 

8) Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative teknologien har en 

gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslippsreduk-

sjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

10) Ettersom typegodkjenningsprøvingen av CO2-utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) ikke tar hensyn til forekomsten av et solcelletak og energiproduksjonen 

som muliggjøres gjennom denne teknologien, finner Kommisjonen det godtgjort at Webastos solcelletak til batterilading 

ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet 

av TÜV SÜD Czech s.r.o., som er et uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

11) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

12) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, bør det angis en individuell kode som skal brukes for den 

innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Webastos solcelletak til batterilading beregnet på bruk i kjøretøyer i gruppe M1 godkjennes som en innovativ teknologi i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av Webastos solcelletak til batterilading nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av 

metoden angitt i vedlegget. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «7». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 18. november 2014. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM SKYLDES BRUK AV WEBASTOS SOLCELLETAK TIL 

BATTERILADING 

1. Innledning 

Prøvingsprosedyren og prøvingsforholdene som skal brukes ved bestemmelse av den CO2-utslippsreduksjonen som kan 

tilskrives bruken av Webastos solcelletak til batterilading i et kjøretøy i gruppe M1, er fastsatt i nr. 2 og 3. 

2. Prøvingsprosedyre 

Solcellepanelets høyeste utgangseffekt (PP) skal bestemmes ved forsøk for hver kjøretøyvariant. Målingene skal utføres i 

samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i den internasjonale standarden IEC 61215:2005(1). 

Det skal brukes et komplett, demontert solcellepanel. De fire hjørnepunktene på panelet skal berøre det horisontale 

målepanelet. 

Målingene skal utføres minst fem ganger. 

Produsenten skal framlegge opplysninger om hellingsvinkelen i lengderetningen og den samlede lagringskapasiteten (eller 

den resulterende korreksjonskoeffisienten for solenergi [SCC – Solar Correction Coefficient]). 

Biltakets mulige helling i lengderetningen skal korrigeres matematisk i etterkant ved hjelp av en cosinusfunksjon. 

3. Formler 

1. Standardavviket for aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt skal beregnes ved hjelp av formel 1. 

Formel 1: 

ΔPP̅ = √
∑ (Ppi − Pp)²n

i=1

n(n − 1)
 

der: 

ΔPP̅: standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt (Wp), 

PPi: måleverdi for høyeste utgangseffekt (Wp), 

Pp̅: aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt (Wp), 

n: antall målinger. 

Hvor mye ekstra elektrisk effekt som er tilgjengelig, avhenger av den tilgjengelige lagringskapasiteten i kjøretøyet, som må 

verifiseres. Dersom kapasiteten er under 0,666 Ah per watt for solcellepanelets høyeste effekt, kan solstrålingen på solrike 

og skyfrie sommerdager ikke utnyttes fullt ut, ettersom batteriene er fulladede. I dette tilfellet skal den anvendbare andelen 

av solstrålingsenergien beregnes ved hjelp av korreksjonskoeffisienten for solenergi nevnt i nr. 2. 

2. Følgende inndata skal brukes ved beregning av potensielle CO2-reduksjoner: 

— Den gjennomsnittlige solinnstrålingen PSR angitt i nr. 5.7.1 i de tekniske retningslinjene(2), dvs. 120 W/m2. 

— Utnyttelsesgraden/skyggevirkningen UFIR angitt i nr. 5.4.2 i de tekniske retningslinjene, dvs. 0,51. 

— Solenergisystemets virkningsgrad ηSS angitt i nr. 5.1.3 i de tekniske retningslinjene, dvs. 0,76.  

  

(1) IEC 61215. Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules — Design qualification and type-approval. Referansenummer IEC 

61215:2005(E). 

(2) Tekniske retningslinjer for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 

(utgaven fra februar 2013). 
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— Korreksjonskoeffisienten for solenergi SCC angitt i tabell 1 og i nr. 5.7.2 i de tekniske retningslinjene. 

Tabell 1 

Samlet tilgjengelig lag-

ringskapasitet (12 V)/sol-

cellepanelets høyeste effekt 

(Ah/Wp)(1) 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 > 0,666 

Korreksjonskoeffisient for 

solenergi (SCC) 

0,481 0,656 0,784 0,873 0,934 0,977 1 

(1) Den samlede lagringskapasiteten omfatter en gjennomsnittlig anvendbar lagringskapasitet i startbatteriet på 10 Ah (12 V). 

Alle verdier viser til en gjennomsnittlig årlig solstråling på 120 W/m2, en skyggeandel på 0,49 og en gjennomsnittlig kjøretid 

på 1 time per dag ved et elektrisk effektbehov på 750 W. 

— Det faktiske effektforbruket for bensindrevne (VPe-P) og dieseldrevne (VPe-D) kjøretøyer angitt i tabell 2 og i  

nr. 5.1.1 i de tekniske retningslinjene. 

Tabell 2 

Type motor Faktisk effektforbruk VPe (l/kWh) 

Bensin (VPe-P) 0,264 

Diesel (VPe-D) 0,22 

— Vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad ηΑ angitt i nr. 5.1.2 i de tekniske retningslinjene, dvs. 0,67. 

For omregningsfaktorene CF brukes dataene i tabell 3: 

Tabell 3 

Drivstofftype Omregningsfaktor (l/100 km) → (g CO2/km) (100 g/l) 

Bensin (CFP) 23,3 (= 2 330 g CO2/l) 

Diesel (CFD) 26,4 (= 2 640 g CO2/l) 

For gjennomsnittlig årlig kjørelengde brukes dataene i tabell 4 (km/år): 

Tabell 4 

Drivstofftype Gjennomsnittlig årlig kjørelengde (km/år) 

Bensin (MP) 12 700 

Diesel (MD) 17 000 

Med disse inndataene skal CO2-utslippsreduksjonen for et bensindrevet kjøretøy beregnes ved hjelp av formel 2. 

Forskjellen i masse mellom referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet som følge av montering av solcelletaket 

og et eventuelt tilleggsbatteri skal tas i betraktning ved å bruke korreksjonskoeffisienten for masse(1). Referansekjøretøyet 

skal være en kjøretøyvariant som er identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten 

tilleggsbatteriet og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring 

av kraften.  

  

(1) Kapittel 5 nr. 5.1 i referanseundersøkelsen fra FFS http://europa.eu/!qN68wc 
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Dersom det dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, skal referansekjøretøyet 

spesifiseres som et kjøretøy der solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av 

montering av solcelletaket. Dersom solcelletakpanelet er laget av glass, innføres en korreksjon for endringen i masse, dvs. 

en ekstra masse på 3,4 kg. Dersom solcelletakpanelet er laget av syntetisk materiale med lav vekt, er det ikke nødvendig 

med en korreksjon for endring i masse. Produsenten skal overlevere verifisert dokumentasjon om denne endringen i masse 

til typegodkjenningsmyndigheten. 

Formel 2: 

CCO2
= PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ PP ∙ SCC ∙

VPe−P

ηA

∙
CFP

MP

∙ cosΦ − ΔCO2mP 

der: 

CCO2: CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), 

PSR: gjennomsnittlig solinnstråling (W/m2), 

UFIR: utnyttelsesgrad/skyggevirkning (-), 

ηSS: solenergisystemets virkningsgrad (-), 

PP: høyeste utgangseffekt (Wp), 

SCC: korreksjonskoeffisient for solenergi (-), 

VPe – P: faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer (l/kWh), 

ηA: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (-), 

CFP: omregningsfaktor for bensindrevne kjøretøyer (100 g/l), 

MP: gjennomsnittlig årlig kjørelengde for bensindrevne kjøretøyer (km/år), 

Φ: solcellepanelets helling i lengderetningen [o], 

ΔCO2mP: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av endringen i massen til bensindrevne kjøretøyer etter montering av 

solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning 

av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften (g CO2/km). 

CO2-utslippsreduksjonen for dieseldrevne kjøretøyer beregnes ved hjelp av formel 3. 

Forskjellen i masse mellom referansekjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet som følge av montering av solcelletaket 

og et eventuelt tilleggsbatteri skal tas i betraktning ved å bruke korreksjonskoeffisienten for masse(1). Referansekjøretøyet 

skal være en kjøretøyvariant som er identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten 

tilleggsbatteriet og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring 

av kraften. 

Dersom det dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, skal referansekjøretøyet 

spesifiseres som et kjøretøy der solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av 

montering av solcelletaket. Dersom solcelletakpanelet er laget av glass, innføres en korreksjon for endringen i masse, dvs. 

en ekstra masse på 3,4 kg. Dersom solcelletakpanelet er laget av syntetisk materiale med lav vekt, er det ikke nødvendig 

med en korreksjon for endring i masse. Produsenten skal overlevere verifisert dokumentasjon om denne endringen i masse 

til typegodkjenningsmyndigheten. 

Formel 3: 

CCO2
= PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ PP ∙ SCC ∙

VPe−D

ηA

∙
CFD

MD

∙ cosΦ − ΔCO2mD 
  

  

(1) Kapittel 5 nr. 5.1 i referanseundersøkelsen fra FFS http://europa.eu/!qN68wc 
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der: 

VPe – D: faktisk effektforbruk for dieseldrevne kjøretøyer (l/kWh), 

CFD: omregningsfaktor for dieseldrevne kjøretøyer (100 g/l), 

MD: gjennomsnittlig årlig kjørelengde for dieseldrevne kjøretøyer (km/år), 

ΔCO2mD: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av endringen i massen til dieseldrevne kjøretøyer etter montering av 

solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av 

solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften (g CO2/km). 

CO2-korreksjonskoeffisienten på grunn av endringen i massen beregnes ved hjelp av formel 4 og 5. 

Formel 4: 

ΔCO2mP = 0,0277 ∙ Δm for et bensindrevet kjøretøy 

og 

Formel 5: 

ΔCO2mD = 0,0383 ∙ Δm for et dieseldrevet kjøretøy 

der: 

Δm: endringen i massen på grunn av montering av solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og andre innretninger som 

er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften (f.eks. 5 kg). 

3. Feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnes ved hjelp av formel 6. 

Formel 6: 

∆CCO2
= √∑(

∂CCO2

∂PPi

∆PP)2

n

i=1

 

der: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ : feil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km), 

 den beregnede CO2-utslippsreduksjonens følsomhet forbundet med den målte reduksjonen under prøving I, 

n: antall målinger. 

For å beregne feilen i CO2-utslippsreduksjonen for et bensindrevet kjøretøy anvendes resultatene av formel 6 i formel 2 i 

samsvar med følgende formel 7: 

Formel 7: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ = PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ SCC ∙

VPe−P

ηA

∙
CFP

MP

∙ ΔP ∙ cosΦ 

For å beregne feilen i CO2-utslippsreduksjonen for et dieseldrevet kjøretøy anvendes resultatene av formel 6 i formel 3, som 

gir formel 8. Dette er feilen i CO2-utslippsreduksjonen for et dieseldrevet kjøretøy. 

Formel 8: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ = PSR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙ SCC ∙

VPe−D

ηA
∙

CFD

MD
∙ ΔP̅ ∙ cosΦ  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/905 

 

4. Følgende formel 9 skal brukes for å påvise at minsteterskelen på 1 g CO2/km overskrides på en statistisk signifikant 

måte: 

Formel 9: 

MT ≤ CCO2
− ΔCCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅  

der: 

MT: minsteterskelen (g CO2/km), dvs. 1 g CO2/km, 

CCO2: samlet CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km), 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ : feil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen (g CO2/km). 

Dersom den samlede reduksjonen i CO2-utslipp, beregnet med formel 9, ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/158 

av 30. januar 2015 

om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Robert Bosch GmbH («søkeren») innga henholdsvis 2. desember 2013 og 6. mai 2014 følgende to 

søknader om godkjenning av de høyeffektive vekselstrømsgeneratorene fra Robert Bosch GmbH som innovative 

teknologier: 

Nr. Innovativ teknologi 

1 Høyeffektiv vekselstrømsgenerator med høyeffektive dioder (HED) 

2 Høyeffektiv vekselstrømsgenerator med synkron aktiv likeretting (SAR) 

2) Fullstendigheten av de to søknadene ble vurdert i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen påpekte at visse relevante opplysninger manglet i den opprinnelige søknaden om 

innovativ teknologi nr. 1, og ba søkeren om å utfylle den. Søkeren framla opplysningene 6. mai 2014. Begge søknadene 

ble funnet å være fullstendige, og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av søknadene begynte dagen etter datoen for 

offisielt mottak, dvs. 7. mai 2014 i begge tilfeller. 

3) Begge søknadene er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier 

i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

4) Søknad nr. 1 gjelder den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren med HED fra Robert Bosch GmbH. Den høyeffektive 

vekselstrømsgeneratoren med HED bruker optimerte komponentkonstruksjoner og høyeffektive dioder. I tillegg til den 

nye diodeteknologien HED har søkerens vekselstrømsgenerator høyere virkningsgrad enn referansegeneratoren takket 

være reduserte jerntap ved optimering av stålet og lamineringen, optimering av jernlengden og tennenes tverrsnitt, 

optimering av luftspalten mellom rotor og stator, optimering av kammeret for rotorens klopoler samt optimering av 

faseresistansen. Denne teknologien skiller seg derfor fra andre effektive vekselstrømsgeneratorer som er godkjent som 

miljøinnovasjon ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(4) og Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2014/465/EU(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 31.1.2015, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU (EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17). 

2018/EØS/57/85 
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5) Søknad nr. 2 gjelder den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren med SAR fra Robert Bosch GmbH. Den høyeffektive 

vekselstrømsgeneratoren med SAR har en virkningsgrad på minst 78 %. Hoveddelen av effektivitetsøkningen oppnås 

ved hjelp av den aktive likerettingen som bruker MOSFET, dvs. ved hjelp av metall-oksid-halvleder-felteffekttransistor-

teknologi. I tillegg har søkerens høyeffektive vekselstrømsgenerator med SAR høyere virkningsgrad enn referanse-

generatoren takket være reduserte jerntap ved optimering av stålet og lamineringen, optimering av jernlengden og 

tennenes tverrsnitt, optimering av luftspalten mellom rotor og stator, optimering av kammeret for rotorens klopoler samt 

optimering av faseresistansen. Denne teknologien skiller seg derfor fra andre effektive vekselstrømsgeneratorer som er 

godkjent som miljøinnovasjon ved gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU og gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU, 

og fra den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren med HED i søknad nr. 1. 

6) Kommisjonen mener at opplysningene i begge søknadene viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

7) Søkeren har dokumentert at begge de høyeffektive vekselstrømsgeneratorene som er beskrevet i disse søknadene, 

forekom i høyst 3 % av nye personbiler registrert i referanseåret 2009. 

8) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for 

virkningsgraden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen mener at det er hensiktsmessig å anse en vekselstrøms-

generator med en virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi når den innovative teknologien monteres i en ny 

kjøretøytype. Dersom de effektive vekselstrømsgeneratorene fra Robert Bosch GmbH monteres i en eksisterende 

kjøretøytype, bør referanseteknologien være vekselstrømsgeneratoren i den nyeste utgaven av denne typen som er brakt 

i omsetning. 

9) Søkeren har i begge søknadene framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonene som omfatter formler som 

er i samsvar med formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder effektive 

vekselstrømsgeneratorer. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare 

og sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den 

innovative teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

10) Kommisjonen konstaterer at søkerens prøvingsmetode og formlene for å beregne CO2-reduksjonen i begge tilfeller i alle 

henseender er identiske med den metoden som er angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. 

Kommisjonen anser derfor at metoden angitt i gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU bør brukes til å bestemme den 

reduksjonen i CO2-utslipp som skyldes bruk av den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren med HED fra Robert Bosch 

GmbH og den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren med SAR fra Robert Bosch GmbH. 

11) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at 

utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

12) Kommisjonen merker seg at utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av de innovative teknologiene, delvis kan 

påvises i den standardiserte prøvingssyklusen, og den endelige samlede utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, bør 

derfor bestemmes i samsvar med artikkel 8 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

13) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten i begge tilfeller er utarbeidet av TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 

som er et uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknadene. 

14) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av begge de aktuelle 

innovative teknologiene. 

15) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), bør det angis individuelle koder 

som skal brukes for de innovative teknologiene som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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16) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, for 

å oppfylle sitt mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar 

med artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i sin søknad om et EF-

typegodkjenningsdokument for de berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren fra Robert Bosch GmbH med høyeffektive dioder (HED), som er beregnet på 

bruk i M1-kjøretøyer, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. Den høyeffektive vekselstrømsgeneratoren fra Robert Bosch GmbH med synkron aktiv likeretting (SAR), som er beregnet 

på bruk i M1-kjøretøyer, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

3. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av vekselstrømsgeneratorene nevnt i nr. 1 og 2 skal bestemmes ved hjelp av metoden 

angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. 

4. I samsvar med artikkel 11 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 kan CO2-utslippsreduksjonen 

bestemt i samsvar med nr. 3 i denne artikkel sertifiseres og innføres i samsvarssertifikatet og relevant typegodkjennings-

dokumentasjon angitt i vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF bare dersom reduksjonen ligger på eller over 

terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

5. De individuelle miljøinnovasjonskodene som skal føres inn i typegodkjenningsdokumentasjonen for de innovative 

teknologiene som godkjennes ved denne beslutning, skal være som følger: 

1) «8» for høyeffektive vekselstrømsgeneratorer med høyeffektive dioder. 

2) «9» for høyeffektive vekselstrømsgeneratorer med synkron aktiv likeretting. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 30. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/206 

av 9. februar 2015 

om godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten Daimler AG («søkeren») innga 14. november 2013 en søknad om godkjenning av effektivt utvendig lys 

med bruk av lysemitterende dioder (LED) som en pakke av innovative teknologier. Det ble vurdert om søknaden var 

fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen 

påpekte at visse relevante opplysninger manglet i den opprinnelige søknaden og ba søkeren om å utfylle den. Søkeren 

framla de nødvendige opplysningene 14. mai 2014. Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for 

Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige opplysningene, 

dvs. 15. mai 2014. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder effektivt utvendig lys med bruk av lysemitterende dioder i lyktene for nærlys, fjernlys og 

markeringslys samt i kjennemerkebelysningen. Denne teknologipakken ligner de innovative teknologiene som er 

godkjent som en miljøinnovasjon ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU(4) og 2014/128/EU(5). 

Det bør også bemerkes at søknaden fra Daimler AG er basert på den forenklede metoden beskrevet i de tekniske 

retningslinjene, i likhet med den søknaden som ble godkjent ved gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU, mens 

søknaden som ble godkjent ved gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU, var basert på den omfattende metoden. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF)  

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at LED i lyktene for nærlys, fjernlys og markeringslys og i kjennemerkebelysningen ble brukt 

i høyst 3 % av nye personbiler registrert i referanseåret 2009. Til støtte for dette viser søkeren til de tekniske 

retningslinjene, som inneholder et sammendrag av CLEPAs sikkerhetsrapport. Søkeren har benyttet forhåndsdefinerte 

funksjoner og gjennomsnittlige data i samsvar med den forenklede metoden som er angitt i de tekniske retningslinjene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU av 13. mars 2013 om godkjenning av bruk av lysemitterende dioder i visse 

lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 14.3.2013, s. 7). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 11.3.2014, s. 30). 

2018/EØS/57/86 
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6) I samsvar med den forenklede metoden beskrevet i de tekniske retningslinjene har søkeren brukt halogenlamper som 

referanseteknologi for å vise den reduksjonen i CO2-utslipp som kan oppnås med det effektive utvendige lyset med bruk 

av LED i lyktene for nærlys, fjernlys og markeringslys samt i kjennemerkebelysningen. 

7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen som omfatter formler som er i samsvar med 

formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder lysfunksjoner. Ettersom 

søkeren har søkt om godkjenning av en pakke innovative teknologier for effektivt utvendig lys med bruk av LED, finner 

Kommisjonen det hensiktsmessig å endre formlene for beregning av CO2-utslippsreduksjon, slik at de gjenspeiler den 

samlede CO2-utslippsreduksjonen for hele lyspakken. Derfor er metoden som er angitt i vedlegget til denne beslutning, 

på visse vesentlige punkter forskjellig fra den som ble godkjent ved gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU. 

Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative teknologien har en 

gunstig virkning på CO2-utslippene i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

8) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at 

utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

9) Ettersom det ikke er påkrevd å aktivere det utvendige lyset i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen av CO2-

utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 

692/2008(2), anser Kommisjonen at de aktuelle lysfunksjonene ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. 

10) Det er obligatorisk å aktivere de aktuelle lysfunksjonene for å sikre sikker drift av kjøretøyet, og aktiveringen er følgelig 

ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at produsenten bør anses som ansvarlig for 

CO2-utslippsreduksjonen som følger av bruk av LED. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, som er et 

uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

13) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å oppfylle sitt 

mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i sin søknad om et EF-

typegodkjenningsdokument for de berørte kjøretøyene. 

14) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning. 

15) Fristen nevnt i artikkel 10 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for vurdering av den innovative 

teknologien utløper om kort tid. Beslutningen bør derfor tre i kraft så snart som mulig —  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Det effektive utvendige lyset med bruk av lysemitterende dioder (LED) beregnet på bruk i M1-kjøretøyer godkjennes som 

en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. Reduksjonen i CO2-utslipp ved bruk av det effektive utvendige lyset med bruk av lysemitterende dioder (LED) nevnt i 

nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, er «10». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 9. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Prøvingsmetode – innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives det effektive utvendige lyset med bruk av lysemitterende 

dioder (LED) i et kjøretøy i gruppe M1, er det nødvendig å fastsette følgende: 

a) Prøvingsforhold. 

b) Prøvingsprosedyre. 

c) Formler for beregning av CO2-utslippsreduksjonen. 

d) Formler for beregning av standardavviket. 

e) Bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen til bruk ved typegodkjenningsmyndighetenes sertifisering. 

2. Prøvingsforhold 

Kravene i UN-ECE-reglement nr. 112(1) om ensartede bestemmelser om godkjenning av motorvogners frontlykter som 

sender ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler, og som er utstyrt med glødetrådslamper og/eller LED-

moduler, får anvendelse. I forbindelse med bestemmelse av effektforbruket skal det vises til nr. 6.1.4 i reglement nr. 112 

og nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til reglement nr. 112. 

3. Prøvingsprosedyre 

Målingene skal utføres som vist i figur 1. Følgende utstyr skal benyttes: 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. 

— En strømforsyningsenhet. 

Figur 1  

Prøvingsoppstilling 

Til sammen bør det foretas fem målinger av strømmen ved en spenning på 12,8 V for lyktene for nærlys, fjernlys og 

markeringslys og ved en spenning på 10,7 V for kjennemerkebelysningen. 

De nøyaktige verdiene for innstilt spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler. 

4. Formler 

Følgende framgangsmåte skal følges for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen og avgjøre om terskelverdien på 1 g 

CO2/km er nådd: 

Trinn 1: Beregning av reduksjonen i effektforbruk 

Trinn 2: Beregning av CO2-utslippsreduksjonen 

  

(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013 

Strømforsyning 

LED-lampe 
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Trinn 3: Beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen 

Trinn 4: Verifisering av terskelverdien 

4.1. Beregning av reduksjonen i effektforbruk 

For hver av de fem målingene skal effektforbruket beregnes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den målte 

strømmen. Når en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet til LED-lampene, skal denne 

komponentens elektriske belastning ikke tas med i målingen. Dette vil gi fem verdier. Hver verdi skal uttrykkes med fire 

desimaler. Deretter skal gjennomsnittsverdien av effektforbruket beregnes som summen av de fem verdiene for effekt, 

dividert med fem. 

Den derav følgende reduksjonen i effektforbruk skal beregnes med følgende formel: 

Formel 1 

ΔP = Preferanse – Pmiljøinnovasjon 

Der: 

ΔP: Redusert effektforbruk i W 

Preferanse: Referanseteknologiens effektforbruk 

Pmiljøinnovasjon: Gjennomsnittsverdien av miljøinnovasjonens effektforbruk i W 

Tabell 1 

Effektbehov for forskjellige typer referanselys 

Type lys 
Samlet elektrisk effekt 

[W] 

Nærlys 137 

Fjernlys 150 

Markeringslys 12 

Kjennemerkebelysning 12 

4.2. Beregning av CO2-utslippsreduksjonen 

Den samlede reduksjonen av CO2-utslipp for lyspakken skal beregnes ved bruk av formel 2 og 3. 

For et bensindrevet kjøretøy: 

Formel 2: 

CCO2
= (∑ ΔPj

m

j=1

∙ UFj) ∙ VPe−P/ηA ∙ CFP/v 

For et dieseldrevet kjøretøy: 

Formel 3: 

CCO2
= (∑ ΔPj

m

j=1

∙ UFj) ∙ VPe−D/ηA ∙ CFD/v 

Disse formlene gir den samlede reduksjonen i CO2-utslipp for lyspakken i g CO2/km.  
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Inndata for formel 2 og 3 er følgende: 

ΔPj: Redusert elektrisk effektforbruk i W for lystype j, som er resultatet av trinn 1 

UFj: Utnyttelsesgrad for lystype j, angitt i tabell 2 

m: Antall lystyper i pakken av innovative teknologier 

v: Gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC, som er 33,58 km/t 

VPe – P: Faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer, som er 0,264 l/kWh 

VPe – D: Faktisk effektforbruk for dieseldrevne kjøretøyer, som er 0,22 l/kWh 

ηA: Vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67 

CFP: Omregningsfaktor for bensin, som er 2 330 g CO2/l 

CFD: Omregningsfaktor for diesel, som er 2 640 g CO2/l 

Tabell 2 

Utnyttelsesgrad for forskjellige typer lys 

Type lys Utnyttelsesgrad (UF) 

Nærlys 0,33 

Fjernlys 0,03 

Markeringslys 0,36 

Kjennemerkebelysning 0,36 

4.3. Beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen 

Den statistiske feilen i CO2-utslippsreduksjonen skal fastsettes i to trinn. I det første trinnet skal effektens feilverdi 

fastsettes som et standardavvik som tilsvarer et konfidensintervall på 68 %. 

Dette gjøres ved hjelp av formel 4. 

Formel 4: 

σx̅ = √
∑ (xi − x)²n

i=1

n(n − 1)
 

Der: 

σx̅: Standardavvik for aritmetisk gjennomsnitt [W] 

xi: Måleverdi [W] 

x̅: Aritmetisk gjennomsnitt [W] 

n: Antall målinger, som er 5 

For å beregne feilen i CO2-utslippsreduksjonen for bensin- og dieseldrevne kjøretøyer brukes feilforplantningsloven, 

uttrykt i formel 5.  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/915 

 

Formel 5: 

∆CCO2
= √∑ (

∂CCO2

∂Pj
∙ σPj

)

2m

i=1

 

Der: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Gjennomsnittlig samlet feil i CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

∂CCO2

∂Pj
 

Følsomheten i den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til type lys, Pj 

σPj: Feil for lystypen, Pj [W] 

m: Antall lystyper i pakken av innovative teknologier 

Dersom formel 2 settes inn i formel 5, gir det formel 6 til beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen for bensindrevne 

kjøretøyer. 

Formel 6: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,0273 g CO2/kmW ∙ √∑ (UFJ ∙ σpj

)
2

 

m

j=1

 

Dersom formel 3 settes inn i formel 5, gir det formel 7 til beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen for dieseldrevne 

kjøretøyer. 

Formel 7: 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,0258 g CO2/kmW ∙ √∑(UFJ . σjp

)² 

m

j=1

 

4.4. Verifisering av terskelverdien 

Formel 8 nedenfor skal brukes for å påvise at terskelverdien på 1,0 g CO2/km overskrides med statistisk relevans. 

Formel 8: 

MT = 1,0 gCO2/km ≤ CCO2
− ΔCCO²

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Der: 

MT: Minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2: Samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km], som skal uttrykkes med fire desimaler 

ΔCCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Gjennomsnittet av den samlede feilen i CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km], som skal uttrykkes med fire 

desimaler. 

Dersom den samlede reduksjonen i CO2-utslipp for pakken av innovative teknologier, som framgår av beregningen ved 

bruk av formel 8, ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får 

artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/279 

av 19. februar 2015 

om godkjenning av Asolas solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Asola Technologies GmbH («søkeren») innga 12. februar 2014 en søknad om godkjenning av Asolas 

solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med 

artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen påpekte at visse relevante 

opplysninger manglet i den opprinnelige søknaden, og ba søkeren om å utfylle den. Søkeren framla de nødvendige 

opplysningene 28. mai 2014. Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av 

søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige opplysningene, dvs. 29. mai 2014. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder Asolas solcelletak til batterilading. Solcelletaket består av et solcellepanel som monteres på 

kjøretøyets tak. Solcellepanelet omdanner energi fra omgivelsene til elektrisk energi som via en spenningsregulator 

lagres i et batteri i kjøretøyet. Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

4) Søkeren har dokumentert at den typen solcelletaksystem til batterilading som er beskrevet i denne søknaden, ikke ble 

brukt i mer enn 3 % av nye personbiler som ble registrert i referanseåret 2009. 

5) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for 

virkningsgraden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen mener at referansekjøretøyet bør være en kjøretøyvariant 

som er identisk med det miljøinnovative kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten tilleggsbatteriet og andre 

innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften. Dersom det 

dreier seg om en ny versjon av et kjøretøy der solcelletakpanelet er montert, bør referansekjøretøyet være et kjøretøy der 

solcelletakpanelet er frakoblet, og det bør tas hensyn til forskjellen i masse som følge av montering av solcelletaket. 

6) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen som følger av bruk av et solcelletak til 

batterilading, som omfatter formler som bygger på de tekniske retningslinjene. Kommisjonen anser at det dessuten bør 

dokumenteres i hvilken grad det samlede energiforbruket med hensyn til kjøretøyets transportfunksjon forbedres 

sammenlignet med energiforbruket ved drift av utstyr som skal bedre førerens eller passasjerenes komfort.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 20.2.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (version of February 2013) 

2018/EØS/57/87 
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7) Ved bestemmelsen av utslippsreduksjonen er det også nødvendig å ta hensyn til lagringskapasiteten til et enkelt batteri i 

kjøretøyet eller forekomsten av et tilleggsbatteri som brukes bare til lagring av den elektriske kraften som produseres av 

solcelletaket. 

8) Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative teknologien har en 

gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

10) Ettersom typegodkjenningsprøvingen av CO2-utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) ikke tar hensyn til forekomsten av et solcelletak og energiproduksjonen 

som muliggjøres gjennom denne teknologien, finner Kommisjonen det godtgjort at Asolas solcelletak til batterilading 

ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet 

av TÜV SÜD Auto Service GmbH, som er et uavhengig, godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i 

søknaden. 

11) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

12) Ettersom den metoden som er foreslått for bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen fra Asolas solcelletak, i alle 

vesentlige deler tilsvarer den som er godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU(3), finner 

Kommisjonen det hensiktsmessig, for å sikre en enhetlig tilnærming, å fastsette at prøvingsmetoden angitt i nevnte 

beslutning også skal brukes for Asolas solcelletak. 

13) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å oppfylle sitt 

mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i sin søknad om et EF-

typegodkjenningsdokument for de berørte kjøretøyene. 

14) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, bør det angis en individuell kode som skal brukes for den 

innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning. 

15) Fristen nevnt i artikkel 10 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for vurdering av den innovative 

teknologien utløper om kort tid. Gjennomføringsbeslutningen bør derfor tre i kraft så snart som mulig — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Asolas solcelletak til batterilading beregnet på bruk i kjøretøyer i gruppe M1 godkjennes som en innovativ teknologi i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av Asolas solcelletak til batterilading nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av 

metoden angitt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «11». 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU av 18. november 2014 om godkjenning av Webastos solcelletak til batterilading 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 332 av 19.11.2014, s. 34). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 19. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/295 

av 24. februar 2015 

om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), som er representert i Unionen ved Mitsubishi Electric 

Automotive Europe B.V. («søkeren»), innga 27. juni 2014 en søknad om godkjenning av den effektive 

vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi som en innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i 

samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen påpekte at 

visse relevante opplysninger manglet i den opprinnelige søknaden, og ba søkeren om å utfylle den. Kommisjonen 

mottok fullstendige opplysninger 10. juli 2014 og begynte sin vurdering av søknaden dagen etter. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3) og funnet å være fullstendig. 

3) Søknaden gjelder den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi for klassene med utgangsstrøm fra 130 A til 

250 A. Generatoren har høy virkningsgrad, som fastsatt ved hjelp av VDA-metoden beskrevet i nr. 5.1.2 i vedlegg I til 

de tekniske retningslinjene. Denne metoden henviser til prøvingsmetoden angitt i den internasjonale standarden ISO 

8854:2012(4). Søkerens vekselstrømsgenerator oppnår høyere virkningsgrad enn referansegeneratoren ved at den redu-

serer følgende tre tap: Likerettertapet er redusert ved bruk av en ny diode med lavt energitap, statorjerntapet er redusert 

ved bruk av en statorkjerne av tynt, høyverdig elektromagnetisk stål, og statorkobbertapet er redusert ved bruk av en 

stator med ultrahøy fyllfaktor og aksial kjøling. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at en høyeffektiv vekselstrømsgenerator av den typen som er beskrevet i søknaden, forekom i 

høyst 3 % av nye personbiler registrert i referanseåret 2009. 

6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf 

(4) ISO 8854. Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referansenummer ISO 8854:2012(E). 

2018/EØS/57/88 
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virkningsgraden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen mener at det er hensiktsmessig å anse en 

vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi når den innovative teknologien monteres i 

en ny kjøretøytype. Dersom den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi monteres i en eksisterende 

kjøretøytype, bør referanseteknologien være vekselstrømsgeneratoren i den nyeste utgaven av denne typen som er brakt 

i omsetning. 

7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonene som omfatter formler som er i samsvar med 

formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder effektive 

vekselstrømsgeneratorer. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare 

og sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den 

innovative teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

8) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonene som omfatter formler som bygger på de 

tekniske retningslinjene når det gjelder effektive vekselstrømsgeneratorer. Kommisjonen konstaterer at søkerens 

prøvingsmetode og formlene for å beregne CO2-reduksjonen i alle henseender er identiske med den metoden som er 

angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(1). Kommisjonen anser derfor at metoden 

angitt i gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU bør brukes til å bestemme den reduksjonen i CO2-utslipp som skyldes 

bruk av den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

10) Kommisjonen merker seg at utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, delvis kan 

påvises i den standardiserte prøvingssyklusen, og den endelige samlede utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, bør 

derfor bestemmes i samsvar med artikkel 8 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av UTAC (Groupe UTAC CERAM), og at rapporten 

støtter funnene angitt i søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

13) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning. 

14) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å oppfylle sitt 

mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar med  

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i sin søknad om et EF-

typegodkjenningsdokument for de berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den effektive vekselstrømsgeneratoren Mitsubishi Electric Corporation GXi, som oppnår økt virkningsgrad ved reduksjon 

av tre ulike typer tap, og som er beregnet på bruk i M1-kjøretøyer, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 

12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av vekselstrømsgeneratoren nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i 

vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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3. I samsvar med artikkel 11 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 kan CO2-utslippsreduksjonen 

bestemt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel sertifiseres og innføres i samsvarssertifikatet og relevant typegodkjennings-

dokumentasjon angitt i vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF bare dersom reduksjonen ligger på eller over 

terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

4. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, er «12». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 24. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1132 

av 10. juli 2015 

om godkjenning av frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten Porsche AG («søkeren») innga 13. oktober 2014 en søknad om godkjenning av en «frirullingsfunksjon» 

som en innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for 

Kommisjonens vurdering av søknaden begynte 14. oktober 2014, som var dagen etter datoen for offisielt mottak. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene»)(3). 

3) Søknaden gjelder Porsche AGs «frirullingsfunksjon». Den innovative teknologien er en intelligent styring av den 

automatiske girkassen som gir mulighet for en kjøreinnstilling der kjøretøyet ruller mens forbrenningsmotoren er koblet 

fra hjulene (dvs. kløtsjen er koblet ut). Under frirullingen går motoren på tomgang, men hjelpeutstyret (f.eks. generator, 

kompressor, vannpumpe) fungerer fortsatt. Under frirulling blir dessuten kjøretøyets kinetiske og potensielle energi 

direkte brukt for å motvirke kjøremotstanden, som igjen fører til redusert drivstofforbruk. 

4) Søkeren har dokumentert at den typen frirullingsfunksjon som er beskrevet i denne søknaden, forekom i høyst 3 % av 

nye personbiler registrert i referanseåret 2009. 

5) Etter ansvarlighetskriteriene angitt i artikkel 4 nr. 2 bokstav f) iii) og artikkel 9 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 skal det dokumenteres at teknologiens CO2-reduserende evne ikke avhenger av førerens atferd eller av 

innstillinger eller valg som er utenfor søkerens kontroll. Etter å ha vurdert opplysningene fra søkeren og opplysninger 

fra andre offentlige kilder mener Kommisjonen at dette vilkåret ikke vil være oppfylt dersom frirullingsfunksjonen kan 

slås av og må slås på igjen manuelt. Dette er tilfellet f.eks. når egenskaper ved veien eller bilen gjør at frirulling ikke er 

mulig, i bratte nedoverbakker og når føreren berører bremsepedalen eller aktiverer den automatiske fartsholderen eller 

sportsinnstillingen, slår av start-stopp-systemet eller bruker den manuelle girvelgeren. Søkeren har framlagt en analyse 

som gjelder visse av disse forholdene, nemlig når egenskaper ved veien eller bilen gjør at frirulling ikke er mulig, og når 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 11.7.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf 

2018/EØS/57/89 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/923 

 

føreren berører bremsepedalen eller bruker den manuelle girvelgeren. Andre aspekter ved føreratferd i forbindelse med 

manuell gjenaktivering av frirulling er ikke undersøkt. Kommisjonens konklusjon er at vilkårene bør spesifiseres for at 

frirullingsteknologien skal oppfylle ansvarlighetskriteriene i gjennomføringsforordningen. Disse vilkårene bør sikre at 

frirullingsfunksjonen ikke kan deaktiveres av føreren, eller, dersom funksjonen blir deaktivert på annen måte, f.eks. av 

den intelligente styringen av den automatiske girkassen eller en annen innretning, at den automatisk blir aktivert igjen 

umiddelbart etter hendelsen som førte til deaktiveringen. På denne bakgrunn, og forutsatt at dette kravet oppfylles, anser 

Kommisjonen at opplysningene gitt i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF)  

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for 

virkningsgraden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. Kommisjonen finner det hensiktsmessig å anse et kjøretøy der 

frirullingsfunksjonen er installert og deaktivert, som referansekjøretøy. Dersom det ikke er mulig å deaktivere 

frirullingsfunksjonen, bør det sikres at funksjonen ikke er i drift under prøvingen. 

7) Søkeren har framlagt en metode for å prøve hvor mye CO2-utslippet reduseres som følge av bruk av 

frirullingsteknologien. En rekke faktorer i formlene er utledet fra analysen av den innvirkning førerens atferd har på 

frirullingsteknologien. Kommisjonen mener at det antallet turer som er registrert i databasen, er tilstrekkelig til å 

konstatere at den innovative teknologien vil gi reduserte CO2-utslipp. Det kreves imidlertid en større mengde holdbare, 

uavhengige data, herunder ytterligere analyser av hvor mye av kjøringen som skjer når motor og batteri arbeider ved sin 

ideelle driftstemperatur, og hvor mye av kjøringen som skjer i bratte nedoverbakker med frirullingsfunksjonen avslått, 

for å fjerne usikkerheten om hvor store reduksjoner i CO2-utslippet som kan oppnås med den innovative teknologien. 

8) Det kreves en omregningsfaktor i formlene for beregning av de potensielle CO2-utslippsreduksjonen for å ta hensyn til 

forskjellen mellom CO2-utslipp fra standard NEDC-prøving og CO2-utslippet under endrede NEDC-prøvingsforhold for 

referansekjøretøyet. I drøftingen med bransjen har det kommet fram begrensede data om relevante verdier for  

c-parameteren på grunnlag av simuleringer. Dataene viste forskjellige resultater som er avhengige av kraftoverføringens 

egenskaper og andre parametrer knyttet til kjøretøyet. Ut fra disse dataene synes c-parameteren å ligge et sted mellom 

0,96 og 0,99. Søkeren har ikke gitt sterke bevis for bruk av en spesifikk verdi for c. På bakgrunn av dette er det fastsatt 

at en c-verdi som ligger i den nedre delen av det påviste området, bør brukes for å gi sikkerhet om hvor store CO2-

utslippsreduksjoner som kan forventes oppnådd. Omregningsfaktoren c er derfor fastsatt til en verdi på 0,96 

(sammenlignet med 0,97, som er oppgitt i søknaden uten begrunnelse). 

9) Et nøkkelelement ved fastsettelsen av CO2-utslippsreduksjonen er i hvor stor andel av den avstanden kjøretøyet 

tilbakelegger, som frirullingsfunksjonen vil være aktivert. Det bestemmes en utnyttelsesgrad som bygger på den 

observerte avstanden med frirulling som søkeren har tilbakelagt i prøvinger, sammenlignet med den tilbakelagte 

avstanden med frirulling under endrede NEDC-forhold. Søkeren foreslo en verdi lik 1. Kommisjonens analyse viser at 

denne verdien ikke kan begrunnes med de dataene som er framlagt. Bruk av søkerens data ville innebære en verdi på 

0,87 for utnyttelsesgrad. Imidlertid har søkeren ikke framlagt tilstrekkelige data til å gi sikkerhet for at andre faktorer 

som kan medføre at frirullingsfunksjonen deaktiveres, er fullt ut tatt hensyn til. Det anses derfor hensiktsmessig å veie 

opp for usikkerhetsfaktorene med en ytterligere forholdsmessig justering, hvilket gir en utnyttelsesgrad på 0,8. Dette 

anses å utgjøre en passende margin for å ta hensyn til disse usikkerhetsfaktorene og ta høyde for deres statistiske 

signifikans. Denne konklusjonen kan gjennomgås på nytt dersom det framkommer en tilstrekkelig mengde holdbare, 

uavhengige data. 

10) Dessuten, og etter avtale med søkeren, finner Kommisjonen det hensiktsmessig å ta høyde for manglene i de nåværende 

forutsetningene om bruk av den automatiske fartsholderen, ved å justere utnyttelsesgraden ytterligere, ettersom frirulling 

deaktiveres når den automatiske fartsholderen aktiveres. Søkeren har ikke gitt noen opplysninger om dette aspektet i 

søknaden. Kommisjonen har konstatert at det finnes forskningsdata fra USA om bruk av automatisk fartsholder. Disse 

dataene viser at når automatisk fartsholder er montert, brukes den omtrent halvparten av den kjørte avstanden. Dette 
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betyr at utnyttelsesgraden bør halveres i tilfeller der automatisk fartsholder er montert. Søkeren har bekreftet denne 

konklusjonen, og utnyttelsesgraden halveres derfor til 0,4 når det er montert automatisk fartsholder i kjøretøyet. Denne 

konklusjonen kan gjennomgås på nytt dersom det framkommer en tilstrekkelig mengde holdbare, uavhengige data. 

11) På denne bakgrunn finner Kommisjonen at metoden gir nøyaktige og pålitelige resultater som kan reproduseres av 

tredjemann, når det gjelder Porsches kjøretøyer i S-segmentet (sportskupé), som det vises til i søknaden. 

12) Dessuten anser Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km for Porsches kjøretøyer i S-segmentet, som det 

vises til i søknaden. 

13) Ettersom virkningene av frirullingsfunksjonen ikke omfattes av typegodkjenningsprøvingen av CO2-utslipp nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(-1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2), finner 

Kommisjonen det godtgjort at Porsches frirullingsfunksjon ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. 

14) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av TÜV Nord, og at rapporten støtter funnene angitt i 

søknaden. 

15) Derfor mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle innovative 

teknologien, forutsatt at ovennevnte vilkår for å sikre ansvarlighet og tilpasninger av metoden, innføres. 

16) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Frirullingsfunksjonen fra Porsche AG beregnet på å brukes i Porsches M1-kjøretøyer i S-segmentet (sportskupé) 

godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, forutsatt at følgende vilkår er 

oppfylt: 

a) Frirullingsfunksjonen kan ikke deaktiveres. 

b) Dersom funksjonen er blitt deaktivert på annen måte, aktiveres den automatisk umiddelbart etter hendelsen som førte til at 

den ble deaktivert. 

2. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av frirullingsfunksjonen nevnt i nr. 1, skal bestemmes ved hjelp av 

metoden angitt i vedlegget. Denne reduksjonen er differensiert mellom kjøretøyer som har automatisk fartsholder, og kjøretøyer 

som ikke har det. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, er «13». 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 10. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. PRØVINGSMETODE – INNLEDNING 

For å bestemme CO2-reduksjonen som kan tilskrives bruk av «frirullingsteknologien» fra Porsche AG, er det 

nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingskjøretøyene. 

2) Prøvingsprosedyren for å fastsette de endrede prøvingsforholdene (endret NEDC-hastighetsprofil). 

3) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme CO2-utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet under 

endrede prøvingsforhold. 

4) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme CO2-utslippet fra referansekjøretøyet under endrede 

prøvingsforhold. 

5) Formlene for beregning av CO2-utslippsreduksjonen. 

6) Formlene for beregning av den statistiske feilen i CO2-utslippsreduksjonen. 

1.1. PRØVINGSKJØRETØYER 

Følgende kjøretøyer skal stilles til rådighet: 

(a) Miljøinnovativt kjøretøy: et kjøretøy med den innovative teknologien aktivert. 

(b) Referansekjøretøy: et kjøretøy med den innovative teknologien deaktivert. Dersom det ikke er mulig å deaktivere 

teknologien, må det sikres at frirullingsfunksjonen ikke aktiveres under prøvingen. 

1.2. PRØVINGSPROSEDYRE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPET FRA DET MILJØINNOVATIVE KJØRETØYET UNDER 

ENDREDE PRØVINGSFORHOLD (ENDRET NEDC-HASTIGHETSPROFIL) (EMC) 

Vilkår og prosedyre for måling 

Kjøretøyets CO2-utslipp og drivstofforbruk skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN/ECE-reglement nr. 101(1) 

(metode for måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som bare drives av en forbrennings-

motor). Alle følgende prosedyrer skal endres: 

1.2.1. Forkondisjonering av kjøretøyet. 

1.2.2. Fastsettelse av retardasjonskurven ved frirulling. 

1.2.3. Generering av den endrede NEDC-hastighetsprofilen. 

1.2.4. Antall prøvinger.  

  

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435246393829&uri=CELEX:42007X0619(02) 
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1.2.1. Forkondisjonering av kjøretøyet 

En eller flere fullstendige forkondisjonerende NEDC-prøvinger skal utføres med den innovative teknologien 

deaktivert (eller, dersom dette ikke er mulig, med sikring av at frirullingsfunksjonen ikke er i drift under prøvingen), 

for å nå forholdene for varmprøving av motor, drivverk og batteri. 

1.2.2. Fastsettelse av retardasjonskurven ved frirulling 

Fastsettelsen av retardasjonskurven ved frirulling utføres på et dynamometer med én rulle, som beskrevet i følgende 

obligatoriske trinn: 

a) Fastsettelse av kjøremotstanden på dynamometeret etter standardprosedyrene. 

b) Oppvarming av bilen til driftstemperatur ved hjelp av forkondisjoneringsprosedyren. 

c) Gjennomføring av en retardasjon ved frirulling fra 120 km/t til stillstand eller til laveste mulige 

frirullingshastighet. 

1.2.3. Generering av den endrede NEDC-profilen (mNEDC) 

1.2.3.1. Forutsetninger 

a) Prøvingssekvensen består av en bykjøringssyklus bestående av fire elementære bykjøringssykluser og en 

landeveiskjøringssyklus. 

b) Alle akselerasjonsramper er identiske med NEDC-profilen. 

c) Alle konstante hastighetsnivåer er identiske med NEDC-profilen. 

d) Retardasjonen i retardasjonsfasene er lik den i NEDC-profilen. 

e) Toleransene for hastighet og tid skal være i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 101. 

1.2.3.2. Begrensninger 

a) Avviket fra NEDC-profilen skal minimeres, og den samlede kjøreavstanden skal være innenfor toleransene 

spesifisert i NEDC. 

b) Kjøreavstanden på slutten av hver retardasjonsfase i mNEDC-profilen skal være lik kjøreavstanden på slutten av 

hver retardasjonsfase i NEDC-profilen. 

c) I alle faser med akselerasjon, konstant hastighet og retardasjon skal standardtoleransene i NEDC anvendes. 

d) I frirullingsfasene er forbrenningsmotoren koblet fra, og ingen aktiv korrigering av kjøretøyets hastighetskurve er 

tillatt. 

1.2.3.3. Fastsettelse av systemgrensene 

a) Nedre hastighetsgrense for frirulling. 

Frirullingsfunksjonen må deaktiveres ved en hastighet på 15 km/t ved å aktivere bremsen. På dette punktet følges 

retardasjonskurven av en retardasjonsrampe, som beskrevet for NEDC-profilen (vmin i figur 1). 

b) Minste stopptid. 

Minstetiden etter hver retardasjon i frirullingsmodus til stillstand eller til en fase med konstant hastighet er 2 

sekunder (tmin
stopp

) i figur 1). 

c) Minstetid for faser med konstant hastighet.  
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Minstetiden for faser med konstant hastighet etter akselerasjon eller etter retardasjon i frirullingsmodus er 2 

sekunder (tmin
konst i figur 1). Denne verdien kan økes av tekniske grunner. 

 

Figur 1 

NEDC-profil med systemgrenser for frirullingsfunksjon 

1.2.4. Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren på prøvingsbenken skal gjentas minst tre ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-

utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet (EMC) og det tilsvarende standardavviket fra det aritmetiske gjennomsnittet 

(sEMC
) skal beregnes. 

1.3. PRØVINGSPROSEDYRE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPET FRA REFERANSEKJØRETØYET UNDER ENDREDE 

PRØVINGSFORHOLD (NEDC MED VARMSTART) (BTAvarm
) 

1.3.1. Vilkår og prosedyre for måling 

Referansekjøretøyets CO2-utslipp og drivstofforbruk skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN/ECE-reglement nr. 101 

(metode for måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som bare drives av en 

forbrenningsmotor). Begge de følgende prosedyrene skal endres: 

1.3.1.1. Forkondisjonering av kjøretøyet. 

1.3.1.2. Antall prøvinger. 

1.3.1.1. Forkondisjonering av kjøretøyet 

En eller flere fullstendige forkondisjonerende NEDC-prøvinger skal utføres med den innovative teknologien 

deaktivert (eller, dersom dette ikke er mulig, med sikring av at frirullingsfunksjonen ikke aktiveres under prøvingen), 

for å nå forholdene for varmprøving av motor, drivverk og batteri. 

1.3.1.2. Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren på prøvingsbenken skal gjentas minst tre ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-

utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet (BTAvarm
) og det tilsvarende standardavviket fra det aritmetiske 

gjennomsnittet (SBTAvarm
)  skal beregnes. 
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1.4. FORMLER FOR BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN 

Følgende formler skal brukes for å beregne CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med miljøinnovasjonen: 

Formel 1 

CCO2
= (c ∙ BTAvarm

− EMC) ∙ UF 

Der: 

CCO2
: Reduksjon av CO2-utslipp [g CO2/km] 

c: Omregningsfaktor = 0,96 

BTAvarm
: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet under endrede prøvingsforhold  

[g CO2/km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede 

prøvingsforhold [g CO2/km] 

UF: Utnyttelsesgraden for Porsches frirullingsteknologi er 0,8. Denne verdien er representativ bare for 

Porsches kjøretøyer i S-segmentet (sportskupé). Dersom kjøretøyene er utstyrt med automatisk 

fartsholder, er denne verdien 0,4. 

1.5. BESTEMMELSE AV RESULTATENES STATISTISKE SIGNIFIKANS 

Standardfeilen for den samlede CO2-utslippsreduksjonen skal ikke overstige 0,5 g CO2/km og skal beregnes med 

følgende formel: 

Formel 2 

SCCO2
≤ 0,5 g CO2/km 

SCCO2
: Standardfeil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

Dersom denne begrensningen ikke overholdes, skal det treffes ytterligere tiltak, f.eks. i form av flere eller bedre 

utførte målinger, for å redusere usikkerheten i målingene. 

Formelen for å beregne standardfeilen er 

Formel 3 

sCCO2
= √(c ∙ UF ∙ SBTAvarm

)
2

+ (UF ∙  SEMC
)

2
+ [(c ∙  BTAvarm

− EMC) ∙ SUF]
2

  

Der: 

sCCO2
: Standardfeil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

c: Omregningsfaktor = 0,96 

BTAvarm
: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet under endrede prøvingsforhold [g 

CO2/km] 

sBTAvarm
: Standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet under 

endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 
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EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet under endrede 

prøvingsforhold [g CO2/km] 

sEMC
: Standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippet fra det miljøinnovative kjøretøyet 

under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

UF: Utnyttelsesgraden for Porsches frirullingsteknologi er 0,8. Denne verdien er representativ bare for 

Porsches kjøretøyer i S-segmentet (sportskupé). Dersom kjøretøyene er utstyrt med automatisk 

fartsholder, er denne verdien 0,4. 

sUF: Standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden, som er 0,024. 

1.6. PÅVISNING AV AT MINSTETERSKELEN PÅ 1 g CO2/km OVERSKRIDES PÅ EN STATISTISK SIGNIFIKANT MÅTE 

Følgende formel skal brukes for å påvise at terskelverdien på 1,0 g CO2/km overskrides med statistisk relevans: 

Formel 4 

MT = 1g CO2/km ≤ CCO2
− SCCO2

 

Der: 

MT: Minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: Reduksjon av CO2-utslipp [g CO2/km] 

SCCO2
: Standardfeil for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

Dersom den samlede reduksjonen i CO2-utslipp, beregnet med formel 4, ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 

nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2280 

av 7. desember 2015 

om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren DENSO Corporation («søkeren») innga 10. mars 2015 en søknad om godkjenning av sin andre innovative 

teknologi: DENSOs effektive vekselstrømsgenerator i klassen med utgangsstrøm fra 100 A til 250 A. Det ble vurdert 

om søknaden var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). 

Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av søknaden begynte 11. mars 

2015, som var dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige opplysningene. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene», versjonen fra februar 2013)(3). Ifølge opplys-

ningene i søknaden er vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 oppfylt. 

3) Søkeren har dokumentert at en høyeffektiv vekselstrømsgenerator av den typen som er beskrevet i søknaden, forekom i 

høyst 3 % av nye personbiler registrert i referanseåret 2009. 

4) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for virknings-

graden til kjøretøyet som er utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011. Det er hensiktsmessig å anse en vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 % 

som referanseteknologi når den innovative teknologien monteres i en ny kjøretøytype. Dersom DENSOs effektive 

vekselstrømsgenerator monteres i en eksisterende kjøretøytype, bør referanseteknologien være vekselstrømsgeneratoren 

i den nyeste utgaven av denne typen som er brakt i omsetning. 

5) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonene som omfatter formler som er i samsvar med 

formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder effektive vekselstrøms-

generatorer. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammen-

lignbare, og at den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February% 

202013.pdf 

2018/EØS/57/90 
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6) Ettersom søkerens prøvingsmetode og formlene for å beregne CO2 utslippsreduksjonen i alle henseender er identiske 

med den metoden som er angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(1), er det av 

konsekvenshensyn hensiktsmessig å bruke metoden angitt i gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU til å bestemme den 

reduksjonen i CO2-utslipp som skyldes bruk av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator. 

7) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslipps-

reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, kan delvis påvises i den standardiserte 

prøvingssyklusen, og den endelige samlede utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, bør derfor bestemmes i samsvar 

med artikkel 8 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

9) Verifiseringsrapporten er utarbeidet av Vehicle Certification Agency (VCA), som er et uavhengig, godkjent organ, og 

rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

10) Det bør derfor ikke reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle innovative teknologien. 

11) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning. 

12) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å oppfylle sitt 

mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i sin søknad om et EF-typegod-

kjenningsdokument for de berørte kjøretøyene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. DENSOs effektive vekselstrømsgenerator i klassen med utgangsstrøm fra 100 A til 250 A, som er beregnet på bruk i 

kjøretøyer i gruppe M1, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av vekselstrømsgeneratoren nevnt i nr. 1 skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i 

vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU. 

3. I samsvar med artikkel 11 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 kan CO2-utslippsreduksjonen 

bestemt i samsvar med nr. 2 i denne artikkel sertifiseres og innføres i samsvarssertifikatet og relevant typegodkjennings-

dokumentasjon angitt i vedlegg I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF bare dersom reduksjonen er i samsvar med terskelverdien 

angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

4. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne beslutning, er «14». 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 7. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/160 

av 5. februar 2016 

om godkjenning av Toyota Motor Europes effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten Toyota Motor Europe NV/SA («søkeren») innga 15. april 2015 en søknad om godkjenning av et effektivt 

utvendig lyssystem med bruk av lysemitterende dioder (LED) som en innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden 

var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommi-

sjonen påpekte at visse relevante opplysninger manglet i den opprinnelige søknaden, og ba søkeren om å utfylle den. 

Søkeren ga de nødvendige opplysningene 26. mai 2015. Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for 

Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige opplysningene, 

dvs. onsdag 27. mai 2015. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene», versjonen fra februar 2013)(3). 

3) Søknaden gjelder et effektivt utvendig lyssystem utstyrt med LED, herunder frontlyktenes nærlys og fjernlys, 

markeringslys foran, tåkelys foran og bak, retningslys foran og bak, kjennemerkebelysning og ryggelys. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at LED i frontlyktenes nærlys og fjernlys, markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak, 

retningslysene foran og bak, kjennemerkebelysningen og ryggelyset var brukt i høyst 3 % av nye personbiler registrert i 

referanseåret 2009. Til støtte for dette viser søkeren til de tekniske retningslinjene, som inneholder et sammendrag av 

CLEPAs sikkerhetsrapport. Søkeren har benyttet forhåndsdefinerte funksjoner og gjennomsnittlige data i samsvar med 

den forenklede metoden som er angitt i de tekniske retningslinjene (versjonen fra februar 2013). 

6) I samsvar med den forenklede metoden beskrevet i de tekniske retningslinjene har søkeren brukt halogenlamper som 

referanseteknologi for å vise CO2-utslippsreduksjonen som kan oppnås med det effektive utvendige lyssystemet med 

bruk av LED i frontlyktenes nærlys og fjernlys, markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak, retningslysene foran 

og bak, kjennemerkebelysningen og ryggelyset.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f 

2018/EØS/57/91 
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7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen som omfatter formler som er i samsvar med 

formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder lysfunksjoner. 

Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at 

den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative teknologien har en 

gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

8) På denne bakgrunn mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at den utslipps-

reduksjonen som oppnås gjennom det effektive utvendige lyssystemet, herunder frontlyktenes nærlys og fjernlys, 

markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak samt kjennemerkebelysningen, er minst 1 g CO2/km. Det bør derfor 

også konkluderes med at et effektivt utvendig lyssystem som ikke bare omfatter disse lyktene, men også retningslys 

foran og bak samt ryggelys med LED, eller en annen egnet kombinasjon av disse lyktene, vil kunne gi en CO2-

reduksjon på minst 1 g CO2/km. 

9) Ettersom det ikke er påkrevd å aktivere det utvendige lyssystemet i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen  

av CO2-utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008(2), anser Kommisjonen at de aktuelle lysfunksjonene ikke omfattes av den standardiserte prøvings-

syklusen. 

10) Det er obligatorisk å aktivere de relevante lysfunksjonene for å sikre sikker drift av kjøretøyet, og aktiveringen er 

følgelig ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at den CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av den innovative teknologien, bør anses å kunne tilskrives produsenten. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av Vehicles Certification Agency, som er et uavhengig 

og godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

13) En produsent som ønsker å bruke den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning, for å oppfylle sitt 

mål for spesifikke utslipp gjennom å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp, bør i samsvar med artikkel 

11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 vise til denne beslutning i sin søknad om et EF-typegod-

kjenningsdokument for de berørte kjøretøyene. 

14) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Det effektive utvendige lyssystemet utstyrt med lysemitterende dioder (LED), herunder frontlyktenes nærlys og fjernlys, 

markeringslys foran, tåkelys foran og bak, retningslys foran og bak, kjennemerkebelysning og ryggelys, beregnet på bruk i  

M1-kjøretøyer, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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2. CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av det effektive utvendige lyssystemet, herunder alle eller en egnet kombinasjon av 

lysfunksjonene nevnt i nr. 1, skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «15». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Prøvingsmetode — Innledning 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives det effektive utvendige lyssystemet utstyrt med 

lysemitterende dioder (LED), herunder alle eller en hensiktsmessig kombinasjon av frontlyktenes nærlys og fjernlys, 

markeringslys foran, tåkelys foran og bak, retningslys foran og bak, kjennemerkebelysning og ryggelys, i et M1-kjøretøy, 

er det nødvendig å fastsette følgende: 

a) Prøvingsforhold. 

b) Prøvingsprosedyre. 

c) Formler for beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

d) Formler for beregning av standardavvik. 

e) Bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen til bruk ved typegodkjenningsmyndighetenes sertifisering. 

2. Prøvingsforhold 

Kravene i FN-ECE-reglement nr. 112(1) om ensartede bestemmelser om godkjenning av motorvogners frontlykter som 

sender ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler, og som er utstyrt med glødetrådslamper og/eller LED-

moduler, får anvendelse. I forbindelse med bestemmelse av effektforbruket skal det vises til nr. 6.1.4 i reglement nr. 112 

og nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til reglement nr. 112. 

3. Prøvingsprosedyre 

Målingene skal utføres som vist i figuren. Følgende utstyr skal benyttes: 

— En strømforsyningsenhet (dvs. variabel spenningsforsyning). 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. Figuren viser en mulig 

prøvingsoppstilling der likespenningsmåleren er integrert i strømforsyningsenheten. 

Prøvingsoppstilling 

Det bør gjøres i alt fem målinger av strømmen ved 13,2 V for hver lystype som benyttes i kjøretøyet (dvs. frontlyktenes 

nærlys og fjernlys, markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak, retningslysene foran og bak, kjennemerkebelysningen 

og ryggelyset). LED-moduler som styres av elektronisk forkoplingsutstyr for lyskilder, skal måles som angitt av søkeren. 

Alternativt kan det foretas andre målinger av strømmen ved ytterligere spenninger. Produsenten skal overlevere verifisert 

dokumentasjon om behovet for å utføre slike andre målinger til typegodkjenningsmyndigheten. Det skal foretas i alt fem 

målinger av strømmen ved hver av disse ytterligere spenningene. 

De nøyaktige verdiene for innstilt spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler.  

  

(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013. 

LED-

lampe 

Strømovervåkingse

nhet 

Variabel spenningsforsyning 

LED-lampe 
Strøm-
forsynings-

enhet 
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4. Formler 

Følgende framgangsmåte skal følges for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen og avgjøre om terskelverdien på 

1 g CO2/km er nådd: 

Trinn 1: Beregning av reduksjon i effektforbruk 

Trinn 2: Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

Trinn 3: Beregning av feil i CO2-utslippsreduksjon 

Trinn 4: Verifisering av terskelverdi 

4.1 Beregning av reduksjon i effektforbruk 

For hver av de fem målingene skal effektforbruket beregnes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den målte 

strømmen. Når en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet til LED-lampene, skal denne 

komponentens elektriske belastning ikke tas med i målingen. Dette vil gi fem verdier. Hver verdi skal uttrykkes med fire 

desimaler. Deretter skal gjennomsnittsverdien av effektforbruket beregnes som summen av de fem verdiene for effekten, 

dividert med fem. 

Den resulterende reduksjonen i effektforbruk skal beregnes med følgende formel: 

Formel 1: 

ΔP = Preferanse – Pmiljøinnovasjon 

der: 

ΔP reduksjon i effektforbruk (W) 

Preferanse referanseteknologiens effekt, angitt i tabell 1 [W] 

Pmiljøinnovasjon gjennomsnittsverdien av miljøinnovasjonens effektforbruk [W] 

Tabell 1 

Effektbehov for ulike typer referanselys 

Lystype Samlet elektrisk effekt [W] 

Nærlys 137 

Fjernlys 150 

Markeringslys foran 12 

Kjennemerkebelysning 12 

Tåkelys foran 124 

Tåkelys bak 26 

Retningslys foran 13 

Retningslys bak 13 

Ryggelys 52 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/939 

 

4.2 Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

Den samlede CO2-utslippsreduksjonen for den innovative teknologien (effektivt utvendig lyssystem) skal beregnes ved 

hjelp av formel 2, 3 og 4. 

For et bensindrevet kjøretøy: 

Formel 2: 

CCO2
= (∑ ΔPj

m

j=1

∙ UFj) ∙ VPe−P/ηA ∙ CFP/v 

For et dieseldrevet kjøretøy: 

Formel 3: 

CCO2
= (∑ ΔPj

m

j=1

∙ UFj) ∙ VPe−D/ηA ∙ CFD/v 

For et bensindrevet kjøretøy med turbolader: 

Formel 4: 

CCO2
= (∑ ΔPj

m

j=1

∙ UFj) ∙ VPe−PT/ηA ∙ CFP/v 

Disse formlene gir den samlede CO2-utslippsreduksjonen med den innovative teknologien (effektivt utvendig lyssystem) i 

g CO2/km. 

Inndata for formel 2, 3 og 4 er følgende: 

ΔPj spart elektrisk effekt i W for lystype j, som er resultatet av trinn 1 

UFj utnyttelsesgrad av lystype j, angitt i tabell 2 

m antall lystyper i pakken med innovativ teknologi 

v gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC, som er 33,58 km/t 

VPe – P faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer, som er 0,264 l/kWh 

VPe – D faktisk effektforbruk for dieseldrevne kjøretøyer, som er 0,22 l/kWh 

VPe – PT faktisk effektforbruk for bensindrevne kjøretøyer med turbolader, som er 0,28 l/kWh 

ηA vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad, som er 0,67 

CFP omregningsfaktor for bensin, som er 2 330 g CO2/l 

CFD omregningsfaktor for diesel, som er 2 640 g CO2/l 

Tabell 2 

Utnyttelsesgrad for ulike lystyper 

Lystype Utnyttelsesgrad UF 

Nærlys 0,33 

Fjernlys 0,03 

Markeringslys foran 0,36 
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Lystype Utnyttelsesgrad UF 

Kjennemerkebelysning 0,36 

Tåkelys foran 0,01 

Tåkelys bak 0,01 

Retningslys foran 0,15 

Retningslys bak 0,15 

Ryggelys 0,01 

4.3 Beregning av statistisk feil i CO2-utslippsreduksjon 

Den statistiske feilen i reduksjonen av CO2-utslipp skal fastsettes i to trinn. I det første trinnet skal effektens feilverdi 

fastsettes som et standardavvik som tilsvarer et konfidensintervall på 68 % i forhold til det aritmetiske gjennomsnittet. 

Dette gjøres ved hjelp av formel 5.  

Formel 5: 

sx̅ = √
∑ (xi − x)²n

i=1

n(n − 1)
 

der: 

sx standardavvik for prøvens aritmetiske gjennomsnitt [W] 

xi prøvedata [W] 

x̅ aritmetisk gjennomsnitt av prøvedataene [W] 

n antall observasjoner av prøven, som er fem 

For å beregne feilen i CO2-utslippsreduksjonen for bensindrevne kjøretøyer, bensindrevne kjøretøyer med turbolader og 

dieseldrevne kjøretøyer brukes feilforplantningsloven i formel 6. 

Formel 6: 

sCCO2
= √∑  (

ϑCCO2

ϑPj

|Pj = Pj . SPj)

2

 

m

j=1

 

der: 

sCCO2
 standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

𝜗CCO2

𝜗Pj
|Pj=P̅j

 
følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til Pj 

sP̅j
 Standardavvik for P̅j[W] 

m antall lystyper i pakken med innovativ teknologi 
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Dersom formel 2 settes inn i formel 6, gir det formel 7 til beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen for bensindrevne 

kjøretøyer. 

Formel 7: 

SCCO2
= 0,0273 g CO2/kmW ∙ √∑(UFj . Spj

)²

m

j=1

 

Dersom formel 3 settes inn i formel 6, gir det formel 8 til beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen for dieseldrevne 

kjøretøyer. 

Formel 8: 

SCCO2
= 0,0258 g CO2/kmW ∙ √∑(UFj . Spj

)²

m

j=1

 

Dersom formel 4 settes inn i formel 6, gir det formel 9 til beregning av feilen i CO2-utslippsreduksjonen for bensindrevne 

kjøretøyer med turbolader. 

Formel 9: 

SCCO2
= 0,0290 g CO2/kmW ∙ √∑(UFj .Spj

)²

m

j=1

 

4.4 Verifisering av terskelverdi 

Formel 10 skal brukes for å påvise at terskelverdien 1,0 g CO2/km overskrides med statistisk relevans. 

Formel 10: 

MT = 1,0 g CO2/km ≤ CCO2
− sCCO2

 

der: 

MT minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
 den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km], som skal uttrykkes med fire desimaler 

sCCO2
 standardavviket for den samlede reduksjonen av CO2-utslipp [g CO2/km], som skal uttrykkes med fire desimaler 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen med den innovative teknologien (effektivt utvendig lyssystem) beregnet 

ved hjelp av formel 10 ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, 

får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/265 

av 25. februar 2016 

om godkjenning av generatoren MELCO motor generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), som er representert i EU ved Mitsubishi Electric Automotive 

Europe B.V. («søkeren»), innga 27. mai 2015 en søknad om godkjenning av sin andre innovative teknologi: MELCO 

motor generator. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for Kommisjonens 

vurdering av søknaden i henhold til artikkel 10 nr. 2 i nevnte forordning begynte 28. mai 2015. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009(3) («de tekniske retningslinjene»). Ifølge opplysningene i søknaden er 

vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011 oppfylt. 

3) MELCO motor generator har en generatorfunksjon som tilsvarer en vanlig vekselstrømsgenerator. Sammenlignet med 

en referansegenerator reduserer den statorkobbertapet ved hjelp av en stator med ultrahøy fyllfaktor framstilt gjennom 

en trådviklingsmetode med ultrahøy tetthet, og ved hjelp av et nytt toveis kjølesystem. Dessuten reduserer den 

statorjerntapet ved hjelp av en statorkjerne av tynt, høyverdig elektromagnetisk stål. Den reduserer også likerettingstapet 

ved hjelp av en ny MOSFET-modul. 

4) Søkeren har dokumentert at en motorgenerator av den typen som beskrives i søknaden, var montert i høyst 3 % av alle 

nye personbiler registrert i referanseåret 2009, i samsvar med artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2011. 

5) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som vil oppnås med den innovative teknologien når den er montert i et 

kjøretøy, er det nødvendig å definere referanseteknologien som den innovative teknologiens virkningsgrad skal 

sammenlignes med, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. I samsvar med den 

forenklede metoden som søkeren har valgt, og som er beskrevet i de tekniske retningslinjene, er det hensiktsmessig å 

anse en 12 V vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 % som referanseteknologi, slik søkeren har angitt. 

6) Søkeren har framlagt en metode for prøving og beregning av CO2-reduksjonene som omfatter formler som er i samsvar 

med formlene beskrevet i de tekniske retningslinjene for den forenklede metoden når det gjelder effektive 

vekselstrømsgeneratorer. For å bestemme den statistiske signifikansen nøyaktig bør formelen imidlertid også ta hensyn 

til behovet for å vurdere motorgeneratorens masse i forhold til referansegeneratorens masse (dvs. 7 kg). For å sikre at de 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 26.2.2016, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February% 

202013.pdf 

2018/EØS/57/92 
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samme vektingsfaktorene og de samme turtallspunktene benyttes, bør produsenten, med henblikk på sertifisering av 

utslippsreduksjonen, dokumentere at turtallsområdene for MELCO motor generator samsvarer med dem som gjelder for 

vekselstrømsgeneratorer. En slik metode vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og 

kan på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans dokumentere at den innovative teknologien har en gunstig 

virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

7) På bakgrunn av dette har søkeren på en tilfredsstillende måte dokumentert at utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk 

av den innovative teknologien, er minst 1 g CO2/km. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, kan delvis dokumenteres ved den standardiserte 

prøvingssyklusen, og den endelige samlede reduksjonen med henblikk på sertifisering av et kjøretøy utstyrt med den 

innovative teknologien i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 bør derfor bestemmes i 

henhold til artikkel 8 nr. 2 annet ledd i nevnte gjennomføringsforordning. 

9) Verifiseringsrapporten utarbeidet av den akkrediterte tekniske tjenesten UTAC, som er et uavhengig og godkjent organ, 

støtter funnene angitt i søknaden. 

10) Det bør derfor ikke reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle innovative teknologien. 

11) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Generatoren MELCO motor generator, beskrevet i søknaden inngitt av Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V., som 

representerer Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) i EU, som er beregnet på bruk i kjøretøyer i gruppe M1, godkjennes 

som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av motorgeneratoren nevnt i nr. 1, skal bestemmes ved hjelp av metoden 

angitt i vedlegget. 

3. Miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative teknologien som 

godkjennes ved denne beslutning, er «16». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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VEDLEGG 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av motorgeneratoren i et M1-kjøretøy, er det nødvendig 

å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av den innovative teknologiens og referanseteknologiens virkningsgrad. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregning av resultatenes statistiske feil og signifikans. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

CO2 — karbondioksid 

CF — omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h — frekvens, som definert i tabell 1 

I — strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

m — antall målinger av prøven 

M — dreiemoment [Nm] 

n — omdreiningshastighet [min– 1], som definert i tabell 1 

P — effekt (W) 

SηMG
 — standardavvik for motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

SS ηMG — standardavvik for motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

SCCO2
 — standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

U — prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — gjennomsnittlig kjørehastighet for den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

∂CCO2

∂ηMG
 

— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til motorgeneratorens virkningsgrad  

Greske symboler 

Δ — forskjell 

ηB — referansegeneratorens virkningsgrad [%] 
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ηMG — motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  — motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad ved driftspunkt i [%] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

MG — motorgenerator 

m — mekanisk 

RW — under virkelige forhold 

TA — typegodkjenningsforhold 

B — referanseverdi 

3. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene angitt i ISO 8854:2012(1). 

4. PRØVINGSUTSTYR 

Prøvingsutstyret skal være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i ISO 8854:2012(1). 

5. MÅLINGER OG BESTEMMELSE AV VIRKNINGSGRAD 

Motorgeneratorens virkningsgrad skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av elementene angitt i dette 

nummer. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at motorgeneratorens turtallsområder er i samsvar med dem 

som beskrives nedenfor. Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter i, som definert i tabell 1. Motorgeneratorens 

strømstyrke defineres som halvparten av merkestrømmen for alle driftspunkter. For hvert turtall skal motorgeneratorens 

spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 14,3 V. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni [min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

 

  

(1) ISO 8854:2012 Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements 

Referansenummer ISO 8854:2012, offentliggjort 1. juni 2012. 
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Virkningsgraden skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηMGi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes. 

Virkningsgraden for motorgeneratoren (ηMG) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηMG = ∑ hi

4

i=1

∙ ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  

Motorgeneratoren gir redusert mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegodkjenningsforhold (ΔPmTA), som 

definert i formel 3. 

Formel 3 

ΔPm =  ΔPmRW – ΔPmTA 

Der den reduserte mekaniske effekten under virkelige forhold (ΔPmRW) beregnes i samsvar med formel 4, og den reduserte 

mekaniske effekten under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηMG
 

Formel 5 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηMG
 

der: 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA: effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

6. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av motorgeneratoren skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 6 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der: 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 nedenfor 
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Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Motortype 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensinmotor med turbolader 0,280 

Bensinmotor 0,264 

Dieselmotor 0,220 

CF: omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 nedenfor 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)  

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

7. BEREGNING AV STATISTISK FEIL 

Statistiske feil i resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert driftspunkt skal 

standardavviket beregnes i henhold til følgende formel: 

Formel 7 

sηMGi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
sηEIi

√m
=

√
∑ (ηMGij

− ηMGi
)

2
m
j=i

m(m − 1)
 

Standardavviket for motorgeneratorens virkningsgrad (sηMG
) skal beregnes i henhold til formel 8: 

Formel 8 

SηMG
= √∑ hi

4

i=1

∙  SηMGi

2 

Standardavviket for motorgeneratorens virkningsgrad (SηMG
) fører til en feil i CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

). Denne 

feilen skal beregnes i henhold til formel 9: 

Formel 9 

 
SCCO2

=√(
∂CCO2
∂ηMG

 ∙SηMG
)

2

=
(PRW−PTA)

ηMG
2  ∙ 

VPe ∙CF

V
 ∙ SηMG
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8. STATISTISK SIGNIFIKANS 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med motorgeneratoren må det dokumenteres at feilen i CO2-

utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 9 ikke er større enn forskjellen mellom den samlede CO2-

utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011 (se 

formel 10). 

Formel 10 

MT ≤ CCO2
− sCCO2

− ΔCO2m
 

der: 

MT minsteterskel [g CO2/km], som er 1 g CO2/km 

ΔCO2m
: korreksjonskoeffisienten for CO2 på grunn av den positive forskjellen mellom motorgeneratorens og 

referansegeneratorens masse. Til ΔCO2m
 skal dataene i tabell 4 benyttes. 

Tabell 4 

Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 
Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen (ΔCO2m

) 

[g CO2/km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 
 

I tabell 4 er Δm den ekstra massen som følge av monteringen av motorgeneratoren. Det er den positive forskjellen mellom 

motorgeneratorens og referansegeneratorens masse. Referansegeneratorens masse er 7 kg. 

9. MOTORGENERATOREN SOM SKAL MONTERES I KJØRETØYER 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen på bakgrunn av målinger av motorgeneratoren og 

referansegeneratoren som er foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette vedlegg. Dersom CO2-utslippsreduksjonen 

ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 725/2011 

anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/362 

av 11. mars 2016 

om godkjenning av en termisk lagringstank («enthalpy storage tank») fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Leverandøren MAHLE Behr GmbH & Co. KG («søkeren») innga 29. april 2015 en søknad om godkjenning av en 

termisk lagringstank («enthalpy storage tank»). Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Kommisjonen påpekte at visse relevante opplysninger 

manglet i den opprinnelige søknaden, og ba søkeren om å utfylle den. Søkeren framla de nødvendige opplysningene  

27. mai 2015. Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for Kommisjonens vurdering av søknaden begynte 

dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige opplysningene, dvs. torsdag 28. mai 2015. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene», versjonen fra februar 2013)(3). 

3) Søknaden gjelder en termisk lagringstank som reduserer CO2-utslipp og drivstofforbruk etter kaldstart av en 

forbrenningsmotor, takket være raskere motoroppvarming. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at høyst 3 % av alle nye personbiler registrert i referanseåret 2009 var utstyrt med termisk 

lagringstank, i samsvar med artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

6) Søkeren har benyttet en omfattende prøvingsprosedyre i samsvar med de tekniske retningslinjene og har definert 

referansekjøretøyet som et kjøretøy som er utstyrt med en deaktivert termisk lagringstank. 

7) Søkeren har framlagt en metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi 

resultater som er verifiserbare, reproduserbare og sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med sterk 

statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i 

samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

8) På bakgrunn av dette har søkeren på en tilfredsstillende måte dokumentert at utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk 

av den termiske lagringstanken, er minst 1 g CO2/km. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2016, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f 

2018/EØS/57/93 
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9) Ettersom den termiske lagringstanken ikke er aktivert under typegodkjenningsprøvingen av CO2-utslipp nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2), anser 

Kommisjonen at den aktuelle teknologien ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. 

10) Aktiveringen av den termiske lagringstanken er ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette mener 

Kommisjonen at den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, bør anses å kunne 

tilskrives produsenten. 

11) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av TÜV SÜD Auto Service GmbH, som er et 

uavhengig og godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

12) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

13) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den termiske lagringstanken («enthalpy storage tank») som er beskrevet i søknaden fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG, 

godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

2. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den termiske lagringstanken, skal bestemmes ved hjelp av metoden 

angitt i vedlegget. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «18». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 11. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS MED TEKNOLOGIEN MED TERMISK 

LAGRINGSTANK («ENTHALPY STORAGE TANK») 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av teknologien med termisk lagringstank (EST-

systemet), er det nødvendig å fastsette følgende: 

a) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme nedkjølingskurvene for referansekjøretøyet (kjøretøyet utstyrt 

med en deaktivert termisk lagringstank) og det miljøinnovative kjøretøyet. 

b) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme CO2-utslippene ved forskjellige starttemperaturer i motorens 

kjølevæske. 

c) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme den teoretiske motortemperaturen etter tømming av EST-

systemet. 

d) Prøvingsprosedyren som skal følges for å bestemme fordelen ved varmstart. 

e) Formlene som skal brukes for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. 

f) Formlene som skal brukes for å bestemme resultatenes statistiske feil og signifikans. 

2. SYMBOLER OG FORKORTELSER 

Latinske symboler 

BTA — kjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold [g CO2/km] 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

CO2 — karbondioksid 

CO2 (Tk) — aritmetisk gjennomsnitt av kjøretøyets CO2-utslipp, målt ved hjelp av NEDC-syklusen ved en 

omgivelsestemperatur på 14 °C og ved starttemperaturene i motorens kjølevæske Tk [g CO2/km] 

deng — temperaturnedgangsfaktor for kjølevæskens nedkjølingskurve [1/t]  

dEST — temperaturnedgangsfaktor for EST-systemets nedkjølingskurve [1/t] 

EST — termisk lagringstank («Enthalpy Storage Tank») 

K — effektiv varmetreghetsfaktor [-] 

m — antall målinger av prøven 

NEDC — ny europeisk kjøresyklus 

NP(Tti
eng

) — normalisert drivstofforbrukspotensial ved starttemperaturen i motorens kjølevæske for de valgte 

parkeringstidene ti [-] 

pt — parkeringstid [t] 

Teng — kjølevæsketemperatur i motoren i løpet av parkeringstiden [°C] 

Tengmod — teoretisk kjølevæsketemperatur i motoren etter tømming av EST-systemet [°C] 

TEST — EST-kjølevæskens temperatur i løpet av parkeringstiden [°C] 
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Tcold — kaldstarttemperatur [°C], dvs. 14 °C 

Thot — varmstarttemperatur [°C], dvs. kjølevæskens temperatur ved slutten av NEDC-syklusen 

SOC — ladetilstand 

SVSpt — andel av fordelingen av parkeringstider [%] i henhold til tabell 6 

WFti — vektingsfaktor for parkeringstiden ti [%], som definert i tabell 3 

Indeksbetegnelser 

Indeks ti viser til valgte parkeringstider, som definert i tabell 1. 

Indeks j viser til målinger av prøven. 

Indeks k viser til starttemperaturer i motorens kjølevæske. 

3. BESTEMMELSE AV NEDKJØLINGSKURVER OG TEMPERATURER 

Nedkjølingskurvene for referansekjøretøyets kjølevæske og det miljøinnovative kjøretøyets kjølevæske skal bestemmes 

ved forsøk. De samme kurvene skal gjelde for kjøretøyvarianter med samme varmekapasitet, innpakning av motorrom, 

motorvarmeisolasjon og EST-system. De forsøksbaserte prøvingene skal omfatte kontinuerlige målinger av de 

representative temperaturene i kjølevæsken i motoren og i kjølevæsken som er lagret i EST-systemet, ved hjelp av 

termoelementer, ved en konstant omgivelsestemperatur på minst 14 °C i 24 timer. Motoren skal ved hjelp av et 

tilstrekkelig antall NEDC-prøvinger som foretas etter hverandre, varmes opp til maksimal kjølevæsketemperatur før den 

stanses. Etter forkondisjoneringen skal tenningen være slått av og tenningsnøkkelen tatt ut. Bilens motorpanser skal være 

helt lukket. Alle kunstige ventilasjonssystemer i prøvingslokalet skal være slått av. 

De resulterende målte nedkjølingskurvene skal konvergeres etter den matematiske framgangsmåten beskrevet i formel 1 

og formel 2 for henholdsvis motoren og EST-systemet. 

Formel 1 

Tpt
eng

= Tcold + (Thot − Tcold)e−deng∙pt 

Formel 2 

Tpt
EST = Tcold + (Thot − Tcold)e−dEST∙pt 

Minste kvadraters metode skal benyttes for å tilpasse kurvene. For dette formål skal det ikke tas hensyn til tempera-

turmåledataene fra minst de første 30 minuttene etter at motoren er stoppet, ettersom kjølevæsketemperaturen har en 

utypisk atferd etter avstenging av kjølevæskesystemet. 

Ved hjelp av formel 1 bør motortemperaturer ved spesifikke parkeringstidsforhold (Tti
eng

) beregnes og angis i tabell 1. 

Tabell 1 

Motortemperatur ved valgte parkeringstidsforhold 

Valgt parkeringstid (ti) t1 t2 t3 

pt [h] 2,5 4,5 16,5 

Tti
eng

[°C]    
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4. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPP VED FORSKJELLIGE STARTTEMPERATURER I KJØLEVÆSKEN 

Kjøretøyets CO2-utslipp og drivstofforbruk skal måles i henhold til vedlegg 6 i FN/ECE-reglement nr. 101 (metode for 

måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som bare drives av en forbrenningsmotor). 

Framgangsmåten bør endres på følgende måte: 

1. Omgivelsestemperaturen i prøvingslokalet skal være under 14 °C. 

2. Følgende fem starttemperaturer i motorens kjølevæske skal benyttes: Tcold, Thot, Tt1
eng

, Tt2
eng

 og Tt3
eng

. 

Prøvingene kan utføres i vilkårlig rekkefølge. Én eller to NEDC-forkondisjoneringsprøvinger kan utføres mellom 

prøvingene. Det skal sikres og dokumenteres at startbatteriets ladetilstand (SOC) etter hver prøving ikke varierer med mer 

enn 5 %, f.eks. ved hjelp av CAN-signalet (Controller Area Network). 

Hele prøvingsmetoden skal gjentas minst tre ganger (dvs. m ≥ 3). Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-resultatene for 

hver starttemperatur i motorens kjølevæske (Tk) skal beregnes med formel 3 og angis i tabell 2. 

Formel 3 

CO2(Tk) =
∑j=1

m CO2(Tk)j

m
 

Der k = 1, 2, …, 5 

T1 = Tcold T2 = Thot T3 = Tt1
eng

 T4 = Tt2
eng

 T5 = Tt3
eng

 

Tabell 2 

CO2-utslipp ved forskjellige starttemperaturer i motorens kjølevæske 

Starttemperatur i motorens kjølevæske Tk Tcold Thot Tt1
eng

 Tt2
eng

 Tt3
eng

 

CO2(Tk) [g CO2/km]      

5. BESTEMMELSE AV DEN TEORETISKE MOTORTEMPERATUREN ETTER TØMMING AV EST-SYSTEMET 

På grunnlag av de prøvingsresultatene som er definert i nr. 4 og angitt i tabell 2, skal det normaliserte drivstoffor-

brukspotensialet NP(Tti
eng

) ved de valgte parkeringstidsforholdene som er angitt i tabell 1, beregnes ved hjelp av formel 4. 

Formel 4 

NP(Tti
eng

) =
CO2(Tcold) − CO2(Tti

eng
)

CO2(Tcold) − CO2(Thot)
 

Deretter skal den teoretiske temperaturen i motorens kjølevæske etter tømming av EST-systemet for de valgte 

parkeringstidsforholdene, Tti
engmod

, beregnes ved hjelp av formel 5. 

Formel 5 

Tti
engmod

= (2NP(Tti
eng

) − 1) ∙ (Thot − Tcold) + Tcold 

Den relative varmetreghetsfaktoren Kti ved de valgte parkeringstidsforholdene skal bestemmes ved hjelp av formel 6.  



Nr. 57/954 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

Formel 6 

Kti =
Tti

engmod
− Tti

eng

Tti
EST − T

ti

eng  

Den resulterende effektive varmetreghetsfaktoren K beregnes ved vekting av de tre resultatene Kti etter andelen kjøretøy-

stopp i henhold til formel 7. 

Formel 7 

K = ∑ Kti

3

i=1

∙ WFti 

der: 

WFti — vektingsfaktor for parkeringstiden ti [-], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Vektingsparameter for beregning av K-faktor 

WFt1 [%] 63,4 

WFt2 [%] 14,0 

WFt3 [%] 22,6 

Den teoretiske motortemperaturen etter tømming av EST-systemet for parkeringstidsforholdet pt Tpt
engmod

 skal beregnes 

ved hjelp av formel 8. 

Formel 8 

Tpt
engmod

= Tpt
eng

+ K ∙ (Tpt
EST − Tpt

eng
) 

Resultatet av beregningen skal angis i tabell 4. 

Tabell 4 

Teoretisk motortemperatur etter tømming av EST-systemet for forskjellige parkeringstider 

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

Tpt
engmod

[°C]             

pt [h] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

Tpt
engmod

[°C]             
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6. BESTEMMELSE AV FORDELEN VED VARMSTART 

Fordelen med varmstart (HSB) for det kjøretøyet som er utstyrt med teknologien, skal bestemmes ved forsøk ved hjelp av 

formel 9. Denne verdien beskriver forskjellen i CO2-utslipp mellom en NEDC-prøving med kaldstart og en med varmstart, 

i forhold til kaldstartresultatet. 

Formel 9 

HSB = 1 −
CO2(Thot)

CO2(Tcold)
 

7. BESTEMMELSE AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

Før iverksettingen av den offisielle type 1-prøvingen som skal utføres i henhold til forordning (EF) nr. 692/2008, skal 

typegodkjenningsmyndigheten kontrollere at kjølevæsketemperaturen, herunder inne i den termiske lagringstanken, ligger 

innenfor ± 2 K i forhold til temperaturen i lokalet. Dersom denne temperaturen ikke oppnås, kan metoden for bestemmelse 

av CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av EST-systemet ikke benyttes. 

Kontrollen kan foretas enten ved måling inne i den termiske lagringstanken (f.eks. ved hjelp av et termoelement) eller ved 

å stenge EST-systemet før kondisjoneringsprosessen, slik at det ikke lagres oppvarmet kjølevæske i tanken. Temperaturen 

inne i den termiske lagringstanken skal registreres i prøvingsrapporten. 

Det relative CO2-reduksjonspotensialet ΔCO2pt
 ved forskjellige parkeringstider skal beregnes ved hjelp av formel 10. 

Formel 10 

ΔCO2pt
= 1,443 ∙ 2 (

Tpt
engmod

+ Thot − 2 ∙ Tcold

Tpt
eng

+ Thot − 2 ∙ Tcold

) ∙ HSB 

Resultatet av beregningen skal angis i tabell 5. 

Tabell 5 

Relativt CO2-reduksjonspotensial ΔCO2pt
for forskjellige parkeringstider 

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

ΔCO2(pt) [%]             

pt [h] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

ΔCO2(pt) [%]             

CO2-utslippsreduksjonen vektet etter parkeringstidene (pt) skal beregnes ved hjelp av formel 11. 

Formel 11 

CCO2
= BTA ∙ ∑ ΔCO2pt

24

pt=1

∙ SVSpt 

der: 

SVSpt — andel av fordelingen av parkeringstider [%] i henhold til tabell 6 
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Tabell 6 

Fordeling av parkeringstider (andel av kjøretøystopp) 

pt [h] 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

SVSpt [%] 36 13 6 4 2 2 1 1 3 4 3 1 

pt [h] 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 

SVSpt [%] 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. BEREGNING AV STATISTISK FEIL 

De statistiske feilene i prøvingsmetodens resultater som følge av målingene skal kvantifiseres. For hver prøving som 

utføres ved forskjellige starttemperaturer i motorens kjølevæske, beregnes standardavviket for det aritmetiske gjennom-

snittet i henhold til formel 12. 

Formel 12 

SCO2(Tk) = √
∑ (CO2(Tk)j − CO2(Tk))²m

j=1

m(m − 1)
 

Der k = 1, 2, …, 5 

T1 = Tcold T2 = Thot T3 = Tt1
eng

 T4 = Tt2
eng

 T5 = Tt3

eng
 

Standardavviket for CO2-utslippsreduksjonen SCCo2
 skal beregnes ved hjelp av formel 13.  

Formel 13 

SCCO2
= √∑ (

∂CCO2

∂CO2(Tk)
. SCO2(Tk))

25

k=1

 

der:  

∂CCO2

∂CO2(Tk)
= BTA ∙ ln(2) ∙ SVSpt

∙ ∑pt=1
24 [ln(2) ∙ HSB ∙

1

Tpt
engmod

+ Thot − 2 ∙ Tcold

∙ (Thot − Tcold) ∙ ∑ (2NP(Tti
eng

) − 1)

3

i=1

∙
1

Tti
EST − Tti

eng

∙ WFti ∙
∂NP(Tti

eng
)

∂CO2(2k)
] + +ln (

Tpt
engmod

+ Thot−2 ∙ Tcold

Tpt
eng

+ Thot − 2 ∙ Tcold

) ∙
∂HSB

∂CO2(Tk)
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∂HSB

∂CO2(Thot)
= −

1

CO2(Tcold)
 

 

∂HSB

∂CO2(Tcold)
=

CO2(Thot)

CO2(Tcold)²
 

 

∂HSB

∂CO2(Tti
eng

)
= 0 

 

∂NP(Tti
eng

)

∂CO2(Thot)
=

NP(Tti
eng

)

CO2(Tcold) − CO2(Thot)
 

 

∂NP(Tti
eng

)

∂CO2(Thot)
=

CO2(Tcold) − CO2(Thot)

[CO2(Tcold) − CO2(Thot)]²
 

 

∂NP(Tti
eng

)

∂CO2(Tti
eng

)
=

1

CO2(Tcold) − CO2(Thot)
 

9. STATISTISK SIGNIFIKANS 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med EST-systemet må det dokumenteres at feilen i CO2-

utslippsreduksjonen beregnet med formel 13 ikke er større enn forskjellen mellom den samlede CO2-utslippsreduksjonen 

og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011 (se formel 14). 

Formel 14 

MT ≤ CCO2
− SCCO2

− ΔCO2m
 

der: 

MT: minsteterskel [g CO2/km], som er 1 g CO2/km 

ΔCO2m
: korreksjonskoeffisienten for CO2 på grunn av den økte massen som skyldes installasjonen av EST-systemet. Til 

ΔCO2m
 skal dataene i tabell 7 benyttes. 

Tabell 7 

Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 
Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen (ΔCO2m

) 

[g CO2/km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 

I tabell 7 er Δm den ekstra massen som følge av installasjonen av EST-systemet. Det er massen av EST-systemet når det er 

helt fylt med kjølevæske.  
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10. EST-SYSTEMET SOM SKAL MONTERES I KJØRETØYER 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen på bakgrunn av målinger av EST-systemet som er 

foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette vedlegg. Dersom CO2-utslippsreduksjonen ligger under terskelverdien 

angitt i artikkel 9 nr. 1, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) nr. 725/2011 anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/587 

av 14. april 2016 

om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Søknaden inngitt av produsenten Mazda Motor Europe GmbH 7. juli 2015 om godkjenning av lys med lysemitterende 

dioder (LED) og søknaden inngitt av Honda 8. januar 2016 om godkjenning av effektive utvendige LED-lys er blitt 

vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) og de 

tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning 

(EF) nr. 443/2009. 

2) Ifølge opplysningene i søknadene fra Mazda og Honda er vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 oppfylt. Mazdas og Hondas effektive 

utvendige LED-lys bør derfor godkjennes som innovative teknologier. 

3) Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU(3), (EU) 2015/206(4) og (EU) 2016/160(5) godkjent tre 

søknader om teknologier som bidrar til å forbedre utvendige lyssystemers virkningsgrad. På bakgrunn av de erfaringene 

som er gjort i forbindelse med vurderingen av disse søknadene og Mazdas og Hondas søknader, er det på 

tilfredsstillende og endelig måte påvist at effektive utvendige LED-lys, herunder én eller flere egnede kombinasjoner av 

slike lys, f.eks. frontlyktenes nærlys og fjernlys, markeringslys foran, tåkelys foran og bak, retningslys foran og bak, 

kjennemerkebelysning og ryggelys, oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og gir en CO2-utslippsreduksjon på minst 1 g CO2/km sammenlignet med 

en referansepakke av utvendige lys som omfatter samme kombinasjon av kjøretøylys. 

4) Produsentene bør derfor ha muligheten til å sertifisere den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av effektive 

utvendige LED-lys som oppfyller disse vilkårene. For å sikre at bare utvendige LED-lys som oppfyller nevnte vilkår, 

foreslås for sertifisering, bør produsenten sammen med søknaden om sertifisering som inngis til typegodkjennings-

myndigheten, framlegge en verifiseringsrapport fra et uavhengig verifiseringsorgan der det bekreftes at vilkårene er 

oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 11.3.2014, s. 30). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys 

med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52) 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2013/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av Toyota Motor Europes effektive 

utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70). 

2018/EØS/57/94 
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5) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at LED-lysene ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, bør søknaden om 

sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

6) Prøvingsmetoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av utvendige LED-lys bør godkjennes. 

7) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med utvendige LED-lys, er det nødvendig å definere 

referanseteknologien som LED-lysenes virkningsgrad skal vurderes opp mot. Med utgangspunkt i de erfaringene som er 

gjort, er det hensiktsmessig å benytte halogenlamper som referanseteknologi. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås med utvendige LED-lys, kan delvis påvises ved hjelp av prøvingen omhandlet i 

vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1). Det må derfor sikres at det tas hensyn til denne delvise 

dekningen i prøvingsmetoden for påvisning av oppnådd CO2-utslippsreduksjon med utvendige LED-lys. 

9) For å fremme en større utbredelse av effektive utvendige LED-lys i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til 

å søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med flere typer utvendige LED-lys, i én søknad. 

Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning som oppmuntrer til utbredelse 

av bare de utvendige LED-lysene som har den høyeste virkningsgraden. 

10) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien for utvendige LED-lys — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Den teknologien som benyttes i Mazdas lys med lysemitterende dioder (LED) og i Hondas LED-lys, godkjennes som en 

innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Produsenten kan søke om sertifisering av den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med én eller flere utvendige LED-

lyssystemer som er beregnet på bruk i M1-kjøretøyer, og som omfatter én eller en kombinasjon av følgende typer LED-lys: 

a) Frontlyktens nærlys. 

b) Frontlyktens fjernlys. 

c) Markeringslys foran. 

d) Tåkelys foran. 

e) Tåkelys bak. 

f) Retningslys foran. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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g) Retningslys bak. 

h) Kjennemerkebelysning. 

i) Ryggelys. 

Det LED-lyset eller den kombinasjonen av LED-lys som utgjør det effektive utvendige LED-lyssystemet, skal gi minst den 

CO2-reduksjonen som er angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med ett eller flere effektive utvendige LED-lyssystemer, 

skal omfatte en uavhengig verifiseringsrapport som bekrefter at LED-lyssystemet eller LED-lyssystemene oppfyller vilkårene i 

nr. 1. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avslå en søknad om sertifisering dersom den mener at ett eller flere utvendige LED-

lyssystemer ikke oppfyller vilkårene i nr. 1. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av effektive utvendige LED-lys som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal 

bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås med mer enn ett effektivt utvendig LED-lyssystem som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal typegodkjenningsmyndigheten 

fastsette hvilket av de prøvde effektive utvendige LED-lyssystemene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og 

registrere den laveste verdien i de relevante typegodkjenningsdokumentene. Denne verdien skal angis i samsvarssertifikatet i 

samsvar med artikkel 11 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «19» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 14. april 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS MED UTVENDIGE KJØRETØYLYS MED 

LYSEMITTERENDE DIODER (LED) 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives en pakke med effektive utvendige LED-lys bestående av en 

egnet kombinasjon av kjøretøylys som omhandlet i artikkel 2 til bruk i M1-kjøretøyer, er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av reduksjon i effektforbruk. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregning av statistisk feil. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

CO2 — karbondioksid 

CF — omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

m — antall effektive utvendige LED-lys som pakken består av 

n — antall målinger av prøven 

P — kjøretøylysets effektforbruk [W] 

SPEI
 — standardavvik for LED-lysets effektforbruk [W] 

SPEI̅̅ ̅̅ ̅ — standardavvik for LED-lysets gjennomsnittlige effektforbruk [W] 

SCCO2
 — standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

UF — utnyttelsesgrad [-], som definert i tabell 4 

v — gjennomsnittlig kjørehastighet for den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

∂CCO2

∂PEI
 

— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til LED-lysets effektforbruk 

Greske symboler 

Δ — forskjell 

ηA — vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 
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Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til kjøretøylys. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

EI — miljøinnovativ 

RW — under virkelige forhold 

TA — typegodkjenningsforhold 

B — referanseverdi 

3. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene i FN-ECE-reglement nr. 112(1) om ensartede bestemmelser om godkjenning  

av motorvogners frontlykter som sender ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler, og som er utstyrt  

med glødetrådslamper og/eller LED-moduler. Effektforbruket skal bestemmes i samsvar med nr. 6.1.4 i FN/ECE-reglement 

nr. 112 og nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til nevnte reglement. 

4. PRØVINGSUTSTYR 

Følgende utstyr skal benyttes, som vist i figuren: 

— En strømforsyningsenhet (dvs. variabel spenningsforsyning). 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. Figuren viser en mulig 

prøvingsoppstilling der likespenningsmåleren er integrert i strømforsyningsenheten. 

 

Prøvingsoppstilling 

5. MÅLINGER OG BESTEMMELSE AV REDUKSJON I EFFEKTFORBRUK 

For hvert effektivt utvendig LED-lys i pakken skal strømmen måles som vist i figuren, ved en spenning på 13,2 V. LED-

moduler som styres av elektronisk forkoplingsutstyr for lyskilder, skal måles som angitt av søkeren. 

Produsenten kan be om at det foretas andre målinger av strømmen ved ytterligere spenninger. I så fall skal produsenten 

forelegge typegodkjenningsmyndigheten verifisert dokumentasjon på behovet for å utføre slike andre målinger. Målingen 

av strømmen ved hver av disse ytterligere spenningene skal foretas minst fem (5) ganger etter hverandre. De nøyaktige 

verdiene for innstilt spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler.  

  

(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013 

LED-

lampe 

Strømovervåkingsenhet 

Variabel spenningsforsyning 
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Effektforbruket skal beregnes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den målte strømmen. Gjennomsnittet av 

effektforbruket for hvert effektivt utvendig LED-lys (PEIi
̅̅̅̅̅) skal beregnes. Hver verdi skal uttrykkes med fire desimaler. Når 

en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet til LED-lampene, skal denne komponentens 

elektriske belastning ikke tas med i målingen. 

Den resulterende reduksjonen i effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (ΔPi) skal beregnes med følgende formel: 

Formel 1 

ΔPi = PBi
− PEIi

̅̅ ̅̅  

der effektforbruket for tilsvarende kjøretøylys som benyttes som referanse, er definert i tabell 1. 

Tabell 1 

Effektbehov for forskjellige kjøretøylys som benyttes som referanse 

Kjøretøylys 
Samlet elektrisk effekt (PB) 

[W] 

Nærlys 137 

Fjernlys 150 

Markeringslys foran 12 

Kjennemerkebelysning 12 

Tåkelys foran 124 

Tåkelys bak 26 

Retningslys foran 13 

Retningslys bak 13 

Ryggelys 52 

6. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

Den samlede CO2-utslippsreduksjonen for lyspakken skal beregnes ved hjelp av formel 2. 

Formel 2 

𝐶𝐶𝑂2
= (∑ 𝛥𝑃𝑖 ∙ 𝑈𝐹𝑖

𝑚

𝑖=1
) ∙

𝑉𝑃𝐸 ∙ 𝐶𝐹

𝜂𝐴 ∙ 𝑣
 

der: 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

ηA: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 
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VPe: faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Motortype 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensinmotor med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 

CF: omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)  

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

UF: utnyttelsesgrad for kjøretøylyset [-], som definert i tabell 4 

Tabell 4 

Utnyttelsesgrad for forskjellige kjøretøylys 

Kjøretøylys 
Utnyttelsesgrad (UF) 

[-] 

Nærlys 0,33 

Fjernlys 0,03 

Markeringslys foran 0,36 

Kjennemerkebelysning 0,36 

Tåkelys foran 0,01 

Tåkelys bak 0,01 

Retningslys foran 0,15 

Retningslys bak 0,15 

Ryggelys 0,01 
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7. BEREGNING AV STATISTISK FEIL 

De statistiske feilene i prøvingsmetodens resultater som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert effektivt utvendig 

LED-lys i pakken beregnes standardavviket med formel 3. 

Formel 3 

SPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

SPEIi

√n
= √

∑ (PEIij
− PEIi

)
2

n
j=1

n(n − 1)
 

der: 

n: antall målinger av prøven, som er minst fem 

Standardavviket for effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (SPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) medfører en feil i CO2-utslippsreduksjonen  

(SCCO2
). Denne feilen skal beregnes ved hjelp av formel 4: 

Formel 4 

SCCO2
= √∑ (

∂CCo2

∂PEIi

∙  SPEIi
)

2m

i=1

= √∑ (UFi ∙  SPEIi
)

2
∙

VPe ∙ CF

ηA ∙ V

m

i=1

 

8. STATISTISK SIGNIFIKANS 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med en kombinasjon av effektive utvendige LED-lys må det 

dokumenteres at feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnet med formel 4 ikke er større enn forskjellen mellom den samlede 

CO2-utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 (se formel 5). 

Formel 5 

MT ≤ CCO2
− SCCO2

 

der: 

MT: minsteterskel [g CO2/km], som er 1 g CO2/km 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen for pakken med effektive utvendige LED-lys beregnet ved hjelp av formel 5 

ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet 

ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/588 

av 14. april 2016 

om godkjenning av den teknologien som brukes i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Søknaden som ble inngitt av leverandøren Valeo Equipments Electriques Moteur 3. november 2015 om godkjenning av 

deres høyeffektive vekselstrømsgenerator med høyeffektive dioder, og søknaden som ble inngitt av Robert Bosch 

GmbH 10. juni 2015 om godkjenning av deres effektive vekselstrømsgenerator med MOS-tilsluttede dioder (MGD), er 

blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) 

og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til 

forordning (EF) nr. 443/2009. 

2) Ifølge opplysningene i søknadene fra Valeo og Bosch er vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 oppfylt. De effektive vekselstrøms-

generatorene fra Valeo og Bosch bør derfor godkjennes som innovative teknologier. 

3) Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(3), 2014/465/EU(4), (EU) 2015/158(5), (EU) 2015/295(6) 

og (EU) 2015/2280(7) godkjent seks søknader om teknologier som bidrar til å forbedre vekselstrømsgeneratorers 

virkningsgrad. På bakgrunn av de erfaringene som er gjort i forbindelse med vurderingen av disse søknadene og 

søknadene fra Valeo og Bosch, er det på tilfredsstillende og endelig måte påvist at en 12 volts (12 V) vekselstrøms-

generator med en minste virkningsgrad på 73,4–74,2 %, avhengig av framdriftssystemet, og en masse som overstiger 

referansegeneratorens masse med høyst 3 kg, oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og gir en CO2-utslippsreduksjon på minst 1 g CO2/km sammenlignet med 

en referansegenerator med en virkningsgrad på 67 %.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 16.4.2016, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU (EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer 

fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 av 31.1. 2015, s. 31). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren 

MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrøms-

generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64). 

2018/EØS/57/95 
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4) Produsentene bør derfor ha muligheten til å sertifisere den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av 12 volts 

effektive vekselstrømsgeneratorer som oppfyller disse vilkårene. For å sikre at bare vekselstrømsgeneratorer som 

oppfyller nevnte vilkår, foreslås for sertifisering, bør produsenten sammen med søknaden om sertifisering som inngis til 

typegodkjenningsmyndigheten, framlegge en verifiseringsrapport fra et uavhengig verifiseringsorgan der det bekreftes 

at vilkårene er oppfylt. 

5) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at 12 V-generatoren ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, bør 

søknaden om sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

6) Prøvingsmetoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer bør 

godkjennes. 

7) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med en 12 volts effektiv vekselstrømsgenerator, er det nødvendig 

å definere den referanseteknologien som generatorens virkningsgrad skal vurderes opp mot. Med utgangspunkt i de 

erfaringene som er gjort, er det hensiktsmessig å benytte en 12 volts vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 

67 % som referanseteknologi. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås med en 12 volts effektiv vekselstrømsgenerator, kan delvis påvises ved hjelp av 

prøvingen omhandlet i vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1). Det må derfor sikres at det tas 

hensyn til denne delvise dekningen i prøvingsmetoden for påvisning av oppnådd CO2-utslippsreduksjon med 12 volts 

effektive vekselstrømsgeneratorer. 

9) For å fremme en større utbredelse av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i nye kjøretøyer bør produsentene også 

ha mulighet til å søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med flere 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer, i én søknad. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en 

ordning som oppmuntrer til utbredelse av bare de vekselstrømsgeneratorene som har den høyeste virkningsgraden. 

10) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien for 12 volts vekselstrømsgeneratorer — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Den teknologien som benyttes i Valeos høyeffektive vekselstrømsgenerator med høyeffektive dioder og i Boschs effektive 

vekselstrømsgenerator med MOS-tilsluttede dioder, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Produsenten kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med én eller flere 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer beregnet på bruk i M1-kjøretøyer, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er en komponent som brukes utelukkende til å lade kjøretøyets batteri og levere strøm til kjøretøyets elektriske system 

når forbrenningsmotoren er i gang. 

b) Den effektive vekselstrømsgeneratorens masse overstiger ikke referansegeneratorens masse på 7 kg med mer enn 3 kg. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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c) Den har en virkningsgrad på minst: 

i) 73,8 % for bensindrevne kjøretøyer, 

ii) 73,4 % for bensindrevne kjøretøyer med turbolader, 

iii) 74,2 % for dieseldrevne kjøretøyer. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med én eller flere effektive vekselstrømsgeneratorer, skal 

omfatte en uavhengig verifiseringsrapport som bekrefter at vekselstrømsgeneratoren eller vekselstrømsgeneratorene oppfyller 

vilkårene i nr. 1. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avslå en søknad om sertifisering dersom den mener at vekselstrømsgeneratoren eller 

vekselstrømsgeneratorene ikke oppfyller vilkårene i nr. 1. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av en effektiv vekselstrømsgenerator som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal 

bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås med mer enn én effektiv vekselstrømsgenerator som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, skal typegodkjenningsmyndigheten 

fastsette hvilken av de prøvde vekselstrømsgeneratorene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den laveste 

verdien i de relevante typegodkjenningsdokumentene. Denne verdien skal angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «17» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 14. april 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS MED EN 12 VOLTS EFFEKTIV 

VEKSELSTRØMSGENERATOR 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av en effektiv vekselstrømsgenerator i et M1-kjøretøy, 

er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av den effektive vekselstrømsgeneratorens og referansegeneratorens virkningsgrad. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregning av statistisk feil. 

Symboler, parametrer og enheter 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

CO2 — karbondioksid 

CF — omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h — frekvens, som definert i tabell 1 

I — strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

m — antall målinger av prøven 

M — dreiemoment [Nm] 

n — omdreiningshastighet [min– 1], som definert i tabell 1 

P — effekt (W) 

sηEI
 — standardavvik for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 

sηEI̅̅ ̅̅ ̅ — standardavvik for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sCCO2
 — standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

U — prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — gjennomsnittlig kjørehastighet for den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

∂CCO2

∂ηEI

 
— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til den miljøinnovative 

vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad 

Greske symboler 

Δ — forskjell 

η — referansegeneratorens virkningsgrad [%] 

ηEI — den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 

ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅ — den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad ved driftspunkt i [%] 
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Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

EI — miljøinnovativ 

m — mekanisk 

RW — under virkelige forhold 

TA — typegodkjenningsforhold 

B — referanseverdi 

2. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene angitt i ISO 8854:2012(1). 

Prøvingsutstyr 

Prøvingsutstyret skal være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i ISO 8854:2012. 

3. MÅLINGER OG BESTEMMELSE AV VIRKNINGSGRAD 

Den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av 

elementene angitt i dette nummer. 

Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter i, som definert i tabell 1. Vekselstrømsgeneratorens strømstyrke 

defineres som halvparten av merkestrømmen for alle driftspunkter. For hvert turtall skal vekselstrømsgeneratorens spenning 

og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 14,3 V. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni [min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηEIi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes.  

  

(1) ISO 8854:2012 Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referansenummer ISO 

8854:2012, offentliggjort 1. juni 2012. 
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Virkningsgraden for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratoren (ηEI) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηEI = ∑ hi

4

i=1

∙ ηEIi
̅̅ ̅̅ ̅ 

Den effektive vekselstrømsgeneratoren gir redusert mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegod-

kjenningsforhold (ΔPmTA), som definert i formel 3. 

Formel 3 

ΔPm  =  ΔPmRW – ΔPmTA 

Der den reduserte mekaniske effekten under virkelige forhold (ΔPmRW) beregnes i samsvar med formel 4, og den reduserte 

mekaniske effekten under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηEI
 

Formel 5 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηEI
 

der: 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA: effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den effektive vekselstrømsgeneratoren skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 6 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der: 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 
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VPe: faktisk effektforbruk som fastsatt i tabell 2 nedenfor 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Motortype 
Faktisk effektforbruk (VPe)  

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensinmotor med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 

CF: den faktoren som er fastsatt i tabell 3 nedenfor 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

Beregning av statistisk feil 

Statistiske feil i resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert driftspunkt skal 

standardavviket beregnes i henhold til følgende formel: 

Formel 7 

sηEIi̅̅ ̅̅ ̅̅ =
sηEIi

√m
=

√
∑ (ηEIij

− ηEIi
)

2
m
j=1

m(m − 1)
 

Standardavviket for den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (sηEI
) skal beregnes i henhold til formel 8: 

Formel 8 

sηEI
= √∑ hi

4

i=1

∙ SηEIi

2 

Standardavviket for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (sηEI
) medfører en feil i -CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

). 

Denne feilen beregnes i henhold til formel 9: 

Formel 9 

SCCO2
= √(

∂CCO2

∂ηEI
 ∙ SηEI

)

2

=
(PRW − PTA)

ηEI
2 ∙

VPe ∙ CF

V
∙ SηEI
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Statistisk signifikans 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med en effektiv vekselstrømsgenerator må det dokumenteres at  

feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 9 ikke er større enn forskjellen mellom den samlede  

CO2-utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 (se formel 10). 

Formel 10 

MT ≤ CCO2
− sCCO2

 

der: 

MT: minsteterskel [g CO2/km], som er 1 g CO2/km 

Prøvings- og vurderingsrapport 

Rapporten skal inneholde: 

— vekselstrømsgeneratorens modell og masse, 

— beskrivelse av prøvingsbenken, 

— prøvingsresultatene (målte verdier), 

— beregnede verdier og tilhørende formler. 

Effektiv vekselstrømsgenerator som skal monteres i kjøretøyer 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen på bakgrunn av målinger av den effektive 

vekselstrømsgeneratoren og referansegeneratoren som er foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette vedlegg. 

Dersom CO2-utslippsreduksjonen ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1721 

av 26. september 2016 

om godkjenning av Toyotas effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder til bruk i ikke-eksternt 

oppladbare elektriske hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsenten Toyota Motor Europe NV/SA («søkeren») innga 9. desember 2015 en søknad om godkjenning av Toyotas 

lysemitterende dioder (LED) til bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer (NOVC-HEV) i gruppe M1 

som en innovativ teknologi. Det ble vurdert om søknaden var fullstendig, i samsvar med artikkel 4 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). Søknaden ble funnet å være fullstendig, og tidsrommet for 

Kommisjonens vurdering av søknaden begynte dagen etter datoen for offisielt mottak av de fullstendige opplysningene, 

dvs. 10. desember 2015. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 («de tekniske retningslinjene», versjonen fra februar 2013)(3). 

3) Søknaden gjelder Toyotas effektive lysemitterende dioder til bruk i NOVC-HEV i frontlyktenes nærlys og fjernlys, 

markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak, retningslysene foran og bak, kjennemerkebelysningen og ryggelyset. 

4) Kommisjonen mener at opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009 og i artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt. 

5) Søkeren har dokumentert at Toyotas lysemitterende dioder ikke ble brukt i de relevante lyktene i mer enn 3 % av nye 

personbiler registrert i referanseåret 2009. Til støtte for dette viser søkeren til de tekniske retningslinjene, som 

inneholder et sammendrag av CLEPAs sikkerhetsrapport. 

6) Søkeren har i samsvar med den forenklede metoden beskrevet i de tekniske retningslinjene brukt halogenlamper som 

referanseteknologi for å dokumentere CO2-utslippsreduksjonen som er mulig å oppnå med Toyotas lysemitterende 

dioder.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 27.9.2016, s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f 

2018/EØS/57/96 
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7) Ettersom det i et NOVC-HEV er to energikilder (dvs. forbrenningsmotoren og det elektriske framdriftssystemet), kreves 

det en annen framgangsmåte for å omregne reduksjoner i effektforbruket til reduksjoner i CO2-utslipp enn den som er 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587(1). 

8) Søkeren har framlagt en spesifikk metode for prøving av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med LED-lys i slike 

kjøretøyer. Kommisjonen anser at prøvingsmetoden vil gi resultater som er verifiserbare, reproduserbare og 

sammenlignbare, og at den på en realistisk måte og med sterk statistisk signifikans kan dokumentere at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011. 

9) På denne bakgrunn mener Kommisjonen at søkeren på en tilfredsstillende måte har dokumentert at utslippsreduksjonen 

som oppnås med Toyotas LED-lys til bruk i NOVC-HEV, i egnede kombinasjoner av frontlyktenes nærlys og fjernlys, 

markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak samt kjennemerkebelysningen, er minst 1 g CO2/km. 

10) Ettersom det ikke er påkrevd å aktivere LED-lysene angitt i søknaden i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen av 

CO2-utslipp nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(2) og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008(3), anser Kommisjonen at de aktuelle LED-lysfunksjonene ikke omfattes av den standardiserte 

prøvingssyklusen. 

11) Det er obligatorisk å aktivere de aktuelle lysfunksjonene for å sikre sikker drift av kjøretøyet, og aktiveringen er følgelig 

ikke avhengig av førerens valg. På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås 

ved bruk av den innovative teknologien, bør anses å kunne tilskrives produsenten. 

12) Kommisjonen konstaterer at verifiseringsrapporten er utarbeidet av Vehicles Certification Agency, som er et uavhengig 

og godkjent organ, og at rapporten støtter funnene angitt i søknaden. 

13) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av den aktuelle 

innovative teknologien. 

14) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(4), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Toyotas lysemitterende dioder (LED) til bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer (NOVC-HEV) i 

gruppe M1 i frontlyktenes nærlys og fjernlys, markeringslysene foran, tåkelysene foran og bak, retningslysene foran og bak, 

kjennemerkebelysningen og ryggelyset, godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF)  

nr. 443/2009.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers 

effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT  

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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2. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av Toyotas LED-lys i NOVC-HEV i alle eller en egnet kombinasjon av 

lysfunksjonene nevnt i nr. 1, skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

3. Den individuelle miljøinnovasjonskoden som skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen for den innovative 

teknologien som godkjennes ved denne gjennomføringsbeslutning, er «20». 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 26. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med utvendige kjøretøylys med lysemitterende dioder 

(LED) til bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer (NOVC-HEV) i gruppe M1 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives en pakke med effektive utvendige LED-lys bestående av en 

egnet kombinasjon av kjøretøylys som omhandlet i artikkel 1 til bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer 

(NOVC-HEV) i gruppe M1, er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av reduksjon i effektforbruk. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregning av statistisk feil. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

c — korreksjonsfaktor for høyspenningsbatteriets nominelle spenning 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

CO2 — karbondioksid 

kCO2
 — CO2-korreksjonsfaktor [g CO2/km · Ah], som definert i vedlegg 8 til FN/ECE-reglement nr. 101 

m — antall effektive utvendige LED-lys som pakken består av 

n — antall målinger av prøven 

P — kjøretøylysets effektforbruk [W] 

SPEI
 — standardavvik for LED-lysets effektforbruk [W] 

SPEI̅̅ ̅̅ ̅ — standardavvik for LED-lysets gjennomsnittlige effektforbruk [W] 

SCCO2
 — standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

t — varighet av kjøring for NEDC [s], som er 1 180 s 

UF — utnyttelsesgrad for kjøretøylyset [-], som definert i tabell 2 

VHVnom
 — høyspenningsbatteriets nominelle spenning (framdriftsbatteri) [V] 

VHVop
 — høyspenningsbatteriets driftsspenning (framdriftsbatteri) [V] 

∂CCO2

∂PEI
 

— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til LED-lysets effektforbruk 

∂CCO2

∂kCO2

 
— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til CO2-korreksjonsfaktoren 

Greske symboler 

ηDCDC — DC-DC-omformerens virkningsgrad   



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/979 

 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til kjøretøylys. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

B — referanseverdi 

EI — miljøinnovativ 

3. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene i FN-ECE-reglement nr. 112(1) om ensartede bestemmelser om godkjenning av 

motorvogners frontlykter som sender ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler, og som er utstyrt med 

glødetrådslamper og/eller LED-moduler. Effektforbruket skal bestemmes i samsvar med nr. 6.1.4 i FN/ECE-reglement 

nr. 112 og nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg 10 til nevnte reglement. 

4. PRØVINGSUTSTYR 

Følgende utstyr skal benyttes, som vist i figuren: 

— En strømforsyningsenhet (dvs. variabel spenningsforsyning). 

— To digitale multimetre, ett til måling av likestrøm og ett til måling av likespenning. Figuren viser en mulig 

prøvingsoppstilling der likespenningsmåleren er integrert i strømforsyningsenheten. 

Prøvingsoppstilling 

 

5. MÅLINGER OG BESTEMMELSE AV REDUKSJON I EFFEKTFORBRUK 

For hvert effektivt utvendig LED-lys i pakken skal strømmen måles som vist i figuren, ved en spenning på 13,2 V. LED-

moduler som styres av elektronisk forkoplingsutstyr for lyskilder, skal måles som angitt av søkeren. 

Produsenten kan be om at det foretas andre målinger av strømmen ved ytterligere spenninger. I så fall skal produsenten 

forelegge typegodkjenningsmyndigheten verifisert dokumentasjon på behovet for å utføre slike andre målinger. Målingen 

av strømmen ved hver av disse ytterligere spenningene skal foretas minst fem (5) ganger etter hverandre. De nøyaktige 

verdiene for innstilt spenning og målt strøm skal registreres med fire desimaler. 

Effektforbruket skal beregnes ved å multiplisere den innstilte spenningen med den målte strømmen. Gjennomsnittet av 

effektforbruket for hvert effektivt utvendig LED-lys (PEIi
̅̅̅̅̅) skal beregnes. Hver verdi skal uttrykkes med fire desimaler. Når 

en trinnmotor eller elektronisk styreenhet brukes til forsyning av elektrisitet til LED-lampene, skal denne komponentens 

elektriske belastning ikke tas med i målingen.  

  

(1) E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. januar 2013 

Strøm-

overvåkings-

enhet 

Variabel spenningsforsyning 

LED-

lampe 
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Den resulterende reduksjonen i effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (ΔPi) skal beregnes med følgende formel: 

Formel 1 

ΔP𝐢 = PBi
− PEIi

̅̅ ̅̅  

der effektforbruket for tilsvarende kjøretøylys som benyttes som referanse, er definert i tabell 1. 

Tabell 1 

Effektbehov for forskjellige kjøretøylys som benyttes som referanse 

Kjøretøylys 
Samlet elektrisk effekt (PB) 

[W] 

Nærlys 137 

Fjernlys 150 

Markeringslys foran 12 

Kjennemerkebelysning 12 

Tåkelys foran 124 

Tåkelys bak 26 

Retningslys foran 13 

Retningslys bak 13 

Ryggelys 52 

6. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

Den samlede CO2-utslippsreduksjonen for lyspakken skal beregnes ved hjelp av formel 2. 

Formel 2 

CCO2
= (∑ ΔPi

m

i=1

∙ UFi) ∙
t ∙ kCO2

VHVop
∙ ηDCDC

 

der: 

UF: utnyttelsesgrad for kjøretøylyset [-], som definert i tabell 2 

t: varighet av kjøring for NEDC [s], som er 1 180 s 

kCO2
: CO2-korreksjonsfaktor [g CO2/km · Ah], som definert i vedlegg 8 til FN/ECE-reglement nr. 101 

ηDCDC: DC-DC-omformerens virkningsgrad [-] 

VHVop
: høyspenningsbatteriets driftsspenning (framdriftsbatteri) [V], som definert i formel 3 

  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/981 

 

Formel 3 

VHVop
=

VHVnom

c
 

der: 

VHVnom
: høyspenningsbatteriets nominelle spenning (framdriftsbatteri) [V] 

c: korreksjonsfaktor for høyspenningsbatteriets nominelle spenning, som er 0,90 for nikkel-metallhydridbatterier 

(NiMH) [-] 

DC-DC-omformerens virkningsgrad (ηDCDC) skal være den høyeste verdien av de prøvingene som foretas i det driftsmessige 

elektriske strømområdet. Måleintervallet skal være lik eller lavere enn 10 % av det driftsmessige elektriske strømområdet. 

Tabell 2 

Utnyttelsesgrad for forskjellige kjøretøylys 

Kjøretøylys 
Utnyttelsesgrad (UF) 

[-] 

Nærlys 0,33 

Fjernlys 0,03 

Markeringslys foran 0,36 

Kjennemerkebelysning 0,36 

Tåkelys foran 0,01 

Tåkelys bak 0,01 

Retningslys foran 0,15 

Retningslys bak 0,15 

Ryggelys 0,01 

7. BEREGNING AV STATISTISK FEIL 

De statistiske feilene i prøvingsmetodens resultater som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert effektivt utvendig 

LED-lys i pakken beregnes standardavviket med formel 4. 

Formel 4 

SPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

SPEIi

√n
= √

∑ (PEIij
− PEIi

)
2

n
j=1

n(n − 1)
 

der: 

n: antall målinger av prøven, som er minst fem   
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Korreksjonskoeffisienten for CO2-utslipp kCO2
 skal bestemmes ut fra en rekke T-målinger som foretas av produsenten, som 

definert i vedlegg 8 til FN/ECE-reglement nr. 101. For hver måling skal elektrisitetsbalansen i løpet av prøvingen og de 

målte CO2-utslippene registreres. 

For å kunne vurdere den statistiske feilen ved kCO2
 skal alle T-kombinasjoner uten gjentakelser av T-1-målinger benyttes til 

å ekstrapolere forskjellige T-verdier av kCO2
 (dvs. kCO2t

). Ekstrapoleringen skal foretas i samsvar med metoden angitt i 

vedlegg 8 til FN/ECE-reglement nr. 101. 

Standardavviket for kCO2
(SkCO2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  beregnes ved hjelp av formel 5. 

Formel 5 

SkCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

SkCO2

√T
= √

∑ (KCO2t
− KCO2

)
2

T
t=1

T(T = 1)
 

der: 

T: antall målinger som produsenten har foretatt med henblikk på ekstrapoleringen av kCO2
, som definert i vedlegg 8 

til FN/ECE-reglement nr. 101 

kCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ : gjennomsnitt av T-verdiene av kCO2t

 

Standardavvik for effektforbruk for hvert effektivt utvendig LED-lys (SPEIi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) og standardavvik for kCO2

(SkCO2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  medfører en 

feil i CO2-utslippsreduksjonen (Sc𝐜𝐨2
). Denne feilen skal beregnes ved hjelp av formel 6. 

Formel 6 

SCCO2
= √∑ (

∂CCO2

∂PEIi

∙ SPEIi
)

2

+ (
∂CCO2

∂kCO2

∙ S
kCO2

)

2m

𝐢=1

= √(
t ∙ kCO2

VHVop
∙ ηDCDC

)

2

∙ ∑ (UFi ∙ SPEIi
)

2
+ (∑ ∆Pi ∙ UFi

m

i=1
)

2

∙ (
t ∙ S

kCO2

VHVop
∙ ηDCDC

)

2m

i=1

 

Statistisk signifikans 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med pakken av effektive utvendige LED-lys må det dokumenteres at 

feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnet med formel 6 ikke er større enn forskjellen mellom den samlede CO2-

utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 (se formel 7). 

Formel 7 

MT ≤ CCO2
− SCCO2

 

der: 

MT: minsteterskel [g CO2/km], som er 1 g CO2/km 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen for pakken med effektive utvendige LED-lys beregnet ved hjelp av formel 2 

og feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 6 ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1926 

av 3. november 2016 

om godkjenning av solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, 

under henvisning til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en 

framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(2), særlig artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Søknaden inngitt 4. februar 2016 av leverandøren a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH («søkeren») 

om godkjenning av et solcelletak til batterilading som en miljøinnovasjon er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for 

utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009(3). 

2) Ifølge opplysningene i søknaden er vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i 

artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 oppfylt. Solcelletaket til batterilading som søkeren 

presenterer, bør derfor godkjennes som en innovativ teknologi. 

3) Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU(4) og (EU) 2015/279(5) godkjent to søknader om 

solcelletak til batterilading. På bakgrunn av de erfaringene som er gjort i forbindelse med vurderingen av nevnte 

søknader og denne søknaden, er det på tilfredsstillende og endelig måte påvist at et solcelletak til batterilading oppfyller 

kriteriene i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og gir en  

CO2-utslippsreduksjon på minst 1 g CO2/km sammenlignet med et referansekjøretøy. Denne innovative teknologiens 

evne til å redusere CO2-utslipp bør derfor generelt anerkjennes og, i samsvar med artikkel 12 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 443/2009, attesteres, og det bør fastsettes en generisk prøvingsmetode for sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen. 

4) Produsentene bør derfor ha muligheten til å sertifisere den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av solcelletak 

med batterilading som oppfyller disse vilkårene. For å sikre at bare solcelletak som oppfyller nevnte vilkår, foreslås for 

sertifisering, bør produsenten sammen med søknaden om sertifisering som inngis til typegodkjenningsmyndigheten, 

framlegge en verifiseringsrapport fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at komponenten oppfyller 

vilkårene i denne beslutning. 

5) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at solcelletaket til batterilading ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, 

bør søknaden om sertifisering av utslippsreduksjonen avslås.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 4.11.2016, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19. 

(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU av 18. november 2014 om godkjenning av Webastos solcelletak til batterilading 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 (EUT L 332 av 19.11.2014, s. 34). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/279 av 19. februar 2015 om godkjenning av Asolas solcelletak til batterilading som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(EUT L 47 av 20.2.2015, s. 26). 

2018/EØS/57/97 
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6) Prøvingsmetoden for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av solcelletak til batterilading bør godkjennes. 

7) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan oppnås med et solcelletak til batterilading, er det nødvendig å 

definere referansekjøretøyet som skal brukes som sammenligningsgrunnlag for virkningsgraden til kjøretøyet som er 

utstyrt med den innovative teknologien, som fastsatt i artikkel 5 og 8 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Kommisjonen mener at referansekjøretøyet bør være en variant som på alle måter er identisk med det miljøinnovative 

kjøretøyet bortsett fra solcelletaket, og eventuelt uten tilleggsbatteriet og andre apparater som er spesifikt nødvendige 

for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften. 

8) I henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 må det dokumenteres at 

solcelletaket til batterilading er vesentlig for kjøretøyets effektive drift. Det betyr at den energien som solcelletaket 

produserer, ikke utelukkende bør benyttes til for eksempel apparater som har til formål å øke komforten. 

9) For å fremme en større utbredelse av solcelletak til batterilading i nye kjøretøyer bør produsentene også ha mulighet til å 

søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med flere solcelletaksystemer, i én søknad. Dersom 

denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning som oppmuntrer til utbredelse av bare 

de solcelletaksystemene som har den høyeste virkningsgraden. 

10) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegodkjenningsdokumentene i 

samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for den innovative teknologien, 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Solcelletaket til batterilading beskrevet i søknaden fra a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH godkjennes 

som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Produsenten kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med et system med solcelletak til 

batterilading som er beregnet på bruk i konvensjonelle M1-kjøretøyer med forbrenningsmotor, og som omfatter alle følgende 

elementer: 

a) Et solcelletak. 

b) En innretning som er nødvendig for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften. 

c) En særskilt lagringskapasitet. 

2. Den samlede massen av disse komponentene skal kontrolleres og bekreftes i en rapport fra uavhengig og godkjent organ. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av systemer med solcelletak til batterilading som omhandlet i artikkel 2 

nr. 1, skal bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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2. Når en produsent med hensyn til én og samme kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås med mer enn ett system med solcelletak til batterilading, skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette hvilket av de 

prøvde taksystemene som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen, og registrere den laveste verdien i de relevante typegod-

kjenningsdokumentene. Denne verdien skal angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «21» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 3. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS MED ET SOLCELLETAK TIL 

BATTERILADING 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives et solcelletak til batterilading til bruk i et M1-kjøretøy, er det 

nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Bestemmelse av høyeste utgangseffekt. 

4) Beregning av CO2-utslippsreduksjon. 

5) Beregningen av statistisk margin for CO2-utslippsreduksjon. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

CO2 — karbondioksid 

CF — omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

M — gjennomsnittlig årlig kjørelengde [km/år], som definert tabell 4 

mPP
̅̅ ̅̅ ̅̅  — målt gjennomsnittlig verdi for solcelletakets høyeste utgangseffekt [W] 

n — antall målinger av solcelletakets høyeste utgangseffekt: minst 5 

SCC — korreksjonskoeffisient for solenergi [-], som definert tabell 1 

sCCO2
 — statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

SIR — årlig europeisk gjennomsnittlig solinnstråling [W/m2]: 120 W/m2 

SIR_STC — global innstråling ved standard prøvingsforhold (STC) [W/m2]: 1 000 W/m2 

smPP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av solcelletakets høyeste utgangseffekt [W] 

UFIR — utnyttelsesgrad (skyggeeffekt): 0,51 

VPe — faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

∂CCO2

∂mPP
 

— følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til solcelletakets gjennomsnittlige høyeste 

utgangseffekt 

Greske symboler 

ΔCO2m — korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen av solcellesystemet [g CO2/km], som definert i 

tabell 5 

Δm — ekstra masse på grunn av monteringen av solcellesystemet [kg] 

ηA — vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

ηSS — solcellesystemets virkningsgrad [%]: 76 % 

Φ — solcellepanelets helling i lengderetningen [°] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til målingen av solcelletakets høyeste utgangseffekt.  
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3. MÅLINGER OG BESTEMMELSE AV DEN HØYESTE UTGANGSEFFEKTEN 

Den målte gjennomsnittlige høyeste utgangseffekten (mPP
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) for solcelletaket skal bestemmes ved forsøk for hver 

kjøretøyvariant. Det skal foretas en innledende stabilisering av innretningen som prøves, i samsvar med prøvingsmetoden 

angitt i den internasjonale standarden IEC 61215-2:2016(1). Målingene av høyeste utgangseffekt skal utføres under standard 

prøvingsforhold, som definert i den internasjonale standarden IEC/TS 61836:2007(2). 

Det skal brukes et komplett, demontert solcelletak. De fire hjørnepunktene på panelet skal berøre måleplanet. 

Målingen av høyeste utgangseffekt skal foretas minst fem ganger, og det aritmetiske gjennomsnittet (mP𝑃
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes. 

4. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av solcelletaket skal beregnes ved bruk av formel 1(3). 

Formel 1 

CCO2
= SIR ∙ UFIR ∙ ηSS ∙

mPP
̅̅ ̅̅ ̅

SIR_STC

∙ SCC ∙
VPe

ηA

∙
CF

M
∙ cosΦ − ΔCO2m 

der: 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon (g CO2/km) 

SIR: årlig europeisk gjennomsnittlig solinnstråling [W/m2]: 120 W/m2 

UFIR: utnyttelsesgrad (skyggeeffekt) [-]: 0,51 

ηSS: solcellesystemets virkningsgrad [%]: 76 % 

mPP
̅̅ ̅̅ ̅̅ : målt gjennomsnittlig verdi for solcelletakets høyeste utgangseffekt [W] 

SIR_STC: global innstråling ved standard prøvingsforhold (STC) [W/m2]: 1 000 W/m2 

SCC: korreksjonskoeffisient for solenergi [-], som definert tabell 1. Kjøretøyprodusenten skal angi batterisystemets 

samlede tilgjengelige lagringskapasitet eller SCC-verdien. 

Tabell 1 

Korreksjonskoeffisient for solenergi 

Samlet tilgjengelig lagringskapasitet for 

(12 V) batterisystemet / gjennomsnitt 

for solcelletakets høyeste utgangseffekt 

[Ah/W](1) 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 > 0,666 

Korreksjonskoeffisient for solenergi 

(SCC) 

0,481 0,656 0,784 0,873 0,934 0,977 1 

(1) Den samlede lagringskapasiteten omfatter en gjennomsnittlig anvendbar lagringskapasitet i startbatteriet på 10 Ah (12 V). 

Alle verdier viser til en gjennomsnittlig årlig solinnstråling på 120 W/m2, en skyggeandel på 0,49 og en gjennomsnittlig 

kjøretid på 1 time per dag ved et elektrisk effektbehov på 750 W. 
  

  

(1) Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), standard IEC 61215-2:2016, «Terrestrial photovoltaic (PV) 

modules — Design qualification and type approval». 

(2) Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), standard IEC 61836-2007, «Solar photovoltaic energy systems — 

Terms, definitions and symbols». 

(3) Tekniske retningslinjer for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 

og forordning (EU) nr. 510/2011. https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%-

20October%202015.pdf  



Nr. 57/988 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

VPe: faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Motortype 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensinmotor 0,264 

Bensinmotor med turbolader 0,280 

Dieselmotor 0,220 

ηA: vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%]: 67 % 

CF: omregningsfaktor (l/100km) — (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)  

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

M: gjennomsnittlig årlig kjørelengde [km/år], som definert tabell 4 

Tabell 4 

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde for M1-kjøretøyer 

Drivstofftype Gjennomsnittlig årlig kjørelengde (M) [km/år] 

Bensin 12 700 

Diesel 17 000 

Φ: solcellepanelets helling i lengderetningen [°]. Denne verdien skal angis av kjøretøyprodusenten 

ΔCO2m: korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen av solcelletaket og eventuelt et tilleggsbatteri og 

andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av kraften 

(g CO2/km), som definert i tabell 5 

Tabell 5 

Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 
Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen (ΔCO2m) 

[g CO2/km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 
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Δm i tabell 5 er den ekstra massen på grunn av monteringen av solcellesystemet, som består av solcelletaket og eventuelt et 

tilleggsbatteri og andre innretninger som er spesifikt nødvendige for omdanning av solenergi til elektrisk kraft og lagring av 

kraften. 

Nærmere bestemt er Δm den positive forskjellen mellom solcellesystemets masse og massen av et vanlig ståltak. Massen av 

et vanlig ståltak antas å være 12 kg. Dersom solcellesystemet veier mindre enn 12 kg, er det ikke nødvendig med en 

korreksjon for endring i masse. 

5. BEREGNING AV STATISTISK MARGIN 

Standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet av høyeste utgangseffekt skal beregnes ved hjelp av formel 2. 

Formel 2 

SmPP
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √

∑ (mPPi
− mPP)

2
n
i=1

n(n − 1)
 

der: 

SmPP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av høyeste utgangseffekt [W] 

mPPi
: måleverdi for høyeste utgangseffekt [W] 

mPP
̅̅ ̅̅ ̅̅ : aritmetisk gjennomsnitt av høyeste utgangseffekt [W] 

n: antall målinger av høyeste utgangseffekt: minst 5 

Standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet av solcelletakets høyeste utgangseffekt gir en statistisk margin i CO2-

utslippsreduksjonen (SCCO2
) . Denne verdien skal beregnes i henhold til formel 3. 

Formel 3 

SCCO2
= √(

∂CCO2

∂mPP
∙ SmPP

)

2

= SIR ∙
1

SIR_STC
∙ UFIR ∙ ηSS ∙ SCC ∙

VPe

ηA
∙

CF

M
∙ cosΦ ∙ SmPP

 

6. STATISTISK SIGNIFIKANS 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med solcelletaket til batterilading må det dokumenteres at 

minsteterskelen på 1 g CO2/km overskrides på en statistisk signifikant måte, som angitt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011. For dette formål skal formel 4 brukes. 

Formel 4 

MT ≤ CCO2
− SCCO2

 

der: 

MT: minsteterskel [g CO2/km]: 1 g CO2/km 

SCCO2
: statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen beregnet med formel 4 ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2067 

av 22. november 2016 

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. 9(*) 

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) 24. juli 2014 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 9: «Finansielle instrumenter». Standarden har til formål å forbedre den finansielle rapporte-

ringen for finansielle instrumenter ved å håndtere problemer som oppstod på dette området under finanskrisen. IFRS 9 

er særlig en reaksjon på G20-landenes oppfordring om å gå over til en mer fremadskuende modell for innregning av 

forventede tap på finansielle eiendeler. 

3) Vedtakelsen av IFRS 9 gjør det nødvendig å endre IAS 1 (internasjonal regnskapsstandard), IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 

12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37, IAS 39, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, 

IFRS 7, IFRS 13, IFRIC-tolkning 2 (Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering), IFRIC 5, IFRIC 10, 

IFRIC 12, IFRIC 16, IFRIC 19 og SIC-tolkning 27 (Den faste tolkningskomité) for å sikre samsvar mellom de interna-

sjonale regnskapsstandardene. For å sikre samsvar med unionsretten har en konsekvensendring av IAS 39 som gjelder 

sikringsbokføring av virkelig verdi, ikke blitt gjennomført i denne forordning. IFRS 9 opphever dessuten IFRIC 9. 

4) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) og etter å ha behandlet spørsmålene fra 

dette samrådet, særlig med hensyn til hvordan anvendelsen av IFRS 9 påvirker forsikringssektoren, er konklusjonen at 

IFRS 9 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5) Kommisjonens vedtakelse av internasjonale regnskapsstandarder må skje innen rimelig tid for ikke å undergrave 

investorenes forståelse og tillit. Samtidig med at IFRS 9 godkjennes, anerkjennes også behovet for en frivillig utsettelse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(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/57/98 
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av standardens anvendelsen for forsikringssektoren. IASB har iverksatt et initiativ for å behandle dette spørsmålet og 

forventes å legge fram et forslag for å sikre en felles, internasjonalt anerkjent løsning. Dersom bestemmelsene som 

vedtas av IASB før 31. juli 2016, ikke anses som tilfredsstillende, har Kommisjonen til hensikt å gi forsikringssektoren 

mulighet til ikke å anvende IFRS 9 i en begrenset periode. 

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. 9: «Finansielle instrumenter» innsettes som angitt i vedlegget til 

denne forordning. 

b) Følgende internasjonale regnskapsstandarder endres i samsvar med IFRS 9: «Finansielle instrumenter» som angitt i 

vedlegget til denne forordning: 

i) IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

ii) IAS 2: «Beholdninger» 

iii) IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

iv) IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» 

v) IAS 12: «Inntektsskatt» 

vi) IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» 

vii) IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

viii) IAS 23: «Låneutgifter» 

ix) IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

x) IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

xi) IAS 33: «Resultat per aksje» 

xii) IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

xiii) IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» 

xiv) IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» 

xv) IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

xvi) IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

xvii) IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

xviii) IFRS 4: «Forsikringskontrakter» 

xix) IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» 

xx) IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

xxi) IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» 

xxii) IFRIC-tolkning 2 (Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering): «Medlemsandeler i sam-

virkeforetak og tilsvarende instrumenter»  
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xxiii) IFRIC 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond» 

xxiv) IFRIC 10: «Delårsrapportering og verdifall» 

xxv) IFRIC 12: «Tjenesteutsettingsordninger» 

xxvi) IFRIC 16: «Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet» 

xxvii) IFRIC 19: «Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter» 

xxviii) SIC-tolkning 27 (Den faste tolkningskomité): «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en 

leieavtale» 

c) IFRIC 9: «Revurdering av innebygde derivater» oppheves i samsvar med IFRS 9 som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

2. Alle selskaper skal slutte å anvende følgende bestemmelser med hensyn til henvisningene til IFRS 9 fra første dag i det 

første regnskapsåret som begynner 1. januar 2018 eller senere: 

a) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2012(1). 

b) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012(2). 

c) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2013(3). 

d) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 313/2013(4). 

e) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1174/2013(5). 

f) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1361/2014(6). 

g) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/28(7). 

h) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2173(8). 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2012 av 11. desember 2012 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. 10, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 11, internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 12, internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 27 (2011) og internasjonal regnskapsstandard (IAS) 

nr. 28 (2011) (EUT L 360 av 29.12.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012 av 11. desember 2012 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. 12, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 13 samt tolkning nr. 20 fra Den 

internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) (EUT L 360 av 29.12.2012, s. 78). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2013 av 4. mars 2013 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 

internasjonalstandard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 (EUT L 61 av 5.3.2013, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 313/2013 av 4. april 2013 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 konsern-

regnskap, felleskontrollerte ordninger og opplysninger om interesser i andre foretak: retningslinjer for overgang (endringer av 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10, 11 og 12) (EUT L 95 av 5.4.2013, s. 9). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1174/2013 av 20. november 2013 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. 10 og 12 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 27 (EUT L 312 av 21.11.2013, 

s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1361/2014 av 18. desember 2014 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. 3 og 13 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 40 (EUT L 365 av 19.12.2014, 

s. 120). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2015/28 av 17. desember 2014 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. 2, 3 og 8 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 24, og 38 (EUT L 5 av 

9.1.2015, s. 1). 

(8) Kommisjonsforordning (EU) 2015/2173 av 24. november 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. 11 (EUT L 307 av 25.11.2015, s. 11). 
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i) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/2441(1). 

j) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1703(2). 

k) Artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1905(3). 

3. Dersom et selskap velger å anvende IFRS 9: «Finansielle instrumenter» for regnskapsår som begynner før 1. januar 2018, 

skal det anvende bestemmelsene i nr. 2 for disse regnskapsårene. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2018 

eller senere. 

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 22. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) 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 (EUT L 336 av 23.12.2015, s. 49). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1703 av 22. september 2016 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. 10 og 12 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 (EUT L 257 av 23.9.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1905 av 22. september 2016 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. 15 (EUT L 295 av 29.10.2016, s. 19). 
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VEDLEGG 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» 

Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 9 

Finansielle instrumenter 

KAPITTEL 1 Formål 

1.1. Formålet med denne standard er å etablere prinsipper for finansiell rapportering av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som vil gi relevant og nyttig informasjon til brukere av finansregnskapet når de skal vurdere størrelsen 

på, forløpet for og usikkerheten omkring foretakets framtidige kontantstrømmer. 

KAPITTEL 2 Virkeområde 

2.1. Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a) Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres i samsvar 

med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i 

tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller krever eller tillater imidlertid IFRS 10, 

IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet i samsvar med noen av eller alle kravene i denne standard. Foretak skal også 

anvende denne standard på derivater på en andel i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet, med mindre derivatet oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument for 

foretaket i henhold til IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon». 

b) Rettigheter og plikter i henhold til leieavtaler der IAS 17: «Leieavtaler» kommer til anvendelse. Derimot er 

i) fordringer tilknyttet leieavtaler som er innregnet av en utleier, underlagt fraregnings- og 

nedskrivningskravene i denne standard, 

ii) gjeld tilknyttet finansielle leieavtaler som er innregnet av en leietaker, underlagt kravene til 

fraregning i denne standard, og 

iii) derivater som er innebygd i leieavtaler, underlagt kravene til innebygde derivater i denne standard. 

c) Arbeidsgiveres rettigheter og plikter i henhold til ordninger for ytelser til ansatte der IAS 19: «Ytelser til 

ansatte» kommer til anvendelse. 

d) Finansielle instrumenter utstedt av foretaket som oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument i IAS 

32 (herunder opsjoner og tegningsretter), eller som skal klassifiseres som et egenkapitalinstrument i 

samsvar med nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D i IAS 32. Innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter 

skal imidlertid anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i 

bokstav a). 

e) Rettigheter og plikter som oppstår i henhold til i) en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4: 

«Forsikringskontrakter», men som ikke er en utsteders rettigheter og plikter som oppstår i henhold til en 

forsikringskontrakt som er i samsvar med definisjonen av en finansiell forsikringskontrakt, eller ii) en 

kontrakt som er innenfor virkeområdet for IFRS 4 fordi den omfatter en skjønnsmessig del. Denne 

standard får imidlertid anvendelse på et derivat som er innebygd i en slik kontrakt, dersom derivatet i seg 

selv ikke er en kontrakt som hører inn under virkeområdet for IFRS 4. Dersom en utsteder av finansielle 

garantikontrakter tidligere uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som 

forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter, kan han velge om han vil 

anvende enten denne standard eller IFRS 4 på slike finansielle garantikontrakter (se nr. B2.5–B2.6). 

Utstederen kan foreta dette valget kontrakt for kontrakt, men valget som gjøres for hver enkelt kontrakt, 

kan ikke gjøres om.  
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f) En ikke-børsomsatt terminkontrakt mellom et overtakende foretak og en selgende aksjeeier om å kjøpe 

eller selge et overtatt foretak, som vil føre til en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 3: 

«Virksomhetssammenslutninger» på et framtidig overtakelsestidspunkt. Den ikke-børsomsatte 

terminkontraktens løpetid skal ikke overstige en rimelig periode som normalt er nødvendig for å få de 

nødvendige godkjenningene og fullføre transaksjonen. 

g) Andre lånetilsagn enn dem som beskrives i nr. 2.3. En utsteder av lånetilsagn skal imidlertid anvende 

nedskrivningskravene i denne standarden på lånetilsagn som ellers ikke omfattes av denne standard. Alle 

lånetilsagn er dessuten underlagt fraregningskravene i denne standard. 

h) Finansielle instrumenter, kontrakter og plikter i henhold til aksjebaserte betalingstransaksjoner der IFRS 

2: «Aksjebasert betaling» kommer til anvendelse, med unntak av kontrakter som omfattes av nr. 2.4–2.7 i 

denne standard, der denne standard kommer til anvendelse. 

i) Rettigheter til betalinger for å refundere utgifter som foretaket må pådra seg for å gjøre opp en 

forpliktelse som foretaket innregner som en avsetning i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede 

forpliktelser og betingede eiendeler», eller som foretaket i en tidligere periode har innregnet som en 

avsetning i samsvar med IAS 37. 

j) Rettigheter og forpliktelser innenfor virkeområdet for IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med 

kunder» som er finansielle instrumenter, bortsett fra dem som i henhold til IFRS 15 skal regnskapsføres i 

samsvar med denne standard. 

2.2. Nedskrivningskravene i denne standard skal anvendes på de rettighetene som i henhold til IFRS 15 skal 

regnskapsføres i samsvar med denne standard med hensyn til innregning av gevinster eller tap ved verdifall. 

2.3. Følgende lånetilsagn omfattes av denne standards virkeområde: 

a) Avgitte lånetilsagn som foretaket øremerker som finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 

(se nr. 4.2.2). Et foretak som har en tidligere praksis med å selge de eiendelene som følger av foretakets 

lånetilsagn, kort tid etter at lånetilsagnet er mottatt, skal anvende denne standard på alle sine lånetilsagn i 

samme klasse. 

b) Avgitte lånetilsagn som kan gjøres opp netto i kontanter eller ved å levere eller utstede et annet finansielt 

instrument. Disse lånetilsagnene er derivater. Et lånetilsagn anses ikke som oppgjort netto bare fordi lånet 

er utbetalt i porsjoner (for eksempel et byggelån i form av et pantelån som er utbetalt i porsjoner i forhold 

til framdriften i byggearbeidet). 

c) Tilsagn om å yte et lån til under markedsrente (se nr. 4.2.1 d)). 

2.4. Denne standard kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som 

kan gjøres opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle 

instrumenter, som om kontraktene var finansielle instrumenter, unntatt kontrakter som er inngått og fortsatt 

innehas med det formål å motta eller levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med foretakets forventede 

innkjøps-, salgs- eller bruksbehov. Denne standard skal imidlertid anvendes på de kontraktene som et foretak 

øremerker som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 2.5. 

2.5. En kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp netto i kontanter eller i et 

annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, som om kontrakten var et finansielt 

instrument, kan ugjenkallelig øremerkes som målt til virkelig verdi over resultatet selv om den ble inngått 

med det formål å motta eller levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med foretakets forventede  

innkjøps-, salgs- eller bruksbehov. Denne øremerkingen er tilgjengelige bare ved inngåelsen av kontrakten og 

bare dersom den eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en uoverensstemmelse i innregningen (noen 

ganger kalt et «regnskapsmessig misforhold») som ellers ville oppstå ved ikke å innregne den kontrakten fordi 

den er utelukket fra virkeområdet for denne standard (se nr. 2.4).  
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2.6. Det er ulike måter en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand kan gjøres opp på: netto i kontanter 

eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter. Eksempler på dette er 

a) når vilkårene i kontrakten tillater begge parter å gjøre opp kontrakten netto i kontanter eller i et annet finansielt 

instrument eller ved å bytte finansielle instrumenter, 

b) når adgangen til å gjøre opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved å bytte finansielle 

instrumenter ikke er eksplisitt i vilkårene i kontrakten, men foretaket har en praksis for å gjøre opp tilsvarende 

kontrakter netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved å bytte finansielle instrumenter (enten 

med motparten, ved å inngå motposisjoner eller ved å selge kontrakten før den utøves eller forfaller), 

c) når foretaket for tilsvarende kontrakter har en praksis for å motta det underliggende og selge dette innen en kort 

periode etter levering, med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller 

salgsmarginer, og 

d) når den ikke-finansielle gjenstanden som kontrakten omfatter, lett kan omgjøres i kontanter. 

En kontrakt der bokstav b) eller c) kommer til anvendelse, er ikke inngått med det formål å motta eller levere den 

ikke-finansielle gjenstanden i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov og faller dermed 

innenfor virkeområdet for denne standard. Andre kontrakter der nr. 2.4 kommer til anvendelse, blir vurdert for å 

avgjøre om de ble inngått og fortsatt innehas med det formål å motta eller levere ikke-finansielle gjenstander i 

samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, og om de derfor omfattes av denne standard. 

2.7. En utstedt opsjon om å kjøpe eller selge en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp i kontanter eller et annet 

finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, i samsvar med nr. 2.6 a) eller nr. 2.6 d), faller inn 

under virkeområdet for denne standard. En slik kontrakt kan ikke inngås med det formål å motta eller levere ikke-

finansielle gjenstander i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov. 

KAPITTEL 3 Innregning og fraregning 

3.1 FØRSTEGANGSINNREGNING 

3.1.1. Et foretak skal innregne en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse i sin balanseoppstilling bare når 

foretaket blir part i instrumentets kontraktsbestemmelser (se B3.1.1 og B3.1.2). Når et foretak første gang 

innregner en finansiell eiendel, skal det klassifisere den i samsvar med nr. 4.1.1–4.1.5 og måle den i samsvar 

med nr. 5.1.1–5.1.3. Når et foretak første gang innregner en finansiell forpliktelse, skal det klassifisere den i 

samsvar med nr. 4.2.1 og 4.2.2 og måle den i samsvar med nr. 5.1.1. 

Alminnelig kjøp eller salg av finansielle eiendeler 

3.1.2. Et alminnelig kjøp eller salg av finansielle eiendeler skal henholdsvis innregnes og fraregnes ved hjelp av 

regnskapsføring på avtaletidspunktet eller regnskapsføring på oppgjørstidspunktet (se nr. B3.1.3–B3.1.6). 

3.2 FRAREGNING AV FINANSIELLE EIENDELER 

3.2.1. I konsernregnskap anvendes nr. 3.2.2–3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 og B3.2.1–B3.2.17 på konsernnivå. Derfor konsoliderer 

et foretak først alle datterforetak i samsvar med IFRS 10 og anvender deretter disse numrene på konsernet.  
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3.2.2. Før et foretak evaluerer om og i hvilket omfang fraregning er hensiktsmessig i henhold til nr. 3.2.3–3.2.9, skal 

foretaket avgjøre om disse numrene skal anvendes på en del av en finansiell eiendel (eller en del av en gruppe 

av tilsvarende finansielle eiendeler) eller på en finansiell eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle 

eiendeler) i sin helhet, på følgende måte: 

a) Nr. 3.2.3–3.2.9 kommer bare til anvendelse på en del av en finansiell eiendel (eller en del av en gruppe av 

tilsvarende finansielle eiendeler) dersom den delen som vurderes for fraregning, oppfyller en av de 

følgende tre betingelsene: 

i) Delen omfatter bare særlig identifiserte kontantstrømmer fra en finansiell eiendel (eller en gruppe av 

tilsvarende finansielle eiendeler). Når et foretak for eksempel inngår i en «rente-strip» der motparten 

får retten til rentekontantstrømmene, men ikke til kontantstrømmene av hovedstolen, fra et 

gjeldsinstrument, kommer nr. 3.2.3–3.2.9 til anvendelse på rentekontantstrømmene. 

ii) Delen omfatter bare en fullt ut forholdsmessig (prorata) andel av kontantstrømmene fra en finansiell 

eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler). Når et foretak for eksempel inngår i en 

ordning der motparten får retten til en andel på 90 prosent av alle kontantstrømmene fra et 

gjeldsinstrument, kommer nr. 3.2.3–3.2.9 til anvendelse på 90 prosent av disse kontantstrømmene. 

Dersom det er flere enn én motpart, kreves det ikke at hver enkelt motpart har en forholdsmessig 

andel av kontantstrømmene, forutsatt at det overførende foretaket innehar en entydig forholdsmessig 

andel. 

iii) Delen omfatter bare en fullt ut forholdsmessig (prorata) andel av særlig identifiserte 

kontantstrømmer fra en finansiell eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler). Når et 

foretak for eksempel inngår i en ordning der motparten får retten til en andel på 90 prosent av 

rentekontantstrømmene fra en finansiell eiendel, kommer nr. 3.2.3–3.2.9 til anvendelse på 90 prosent 

av disse rentekontantstrømmene. Dersom det er flere enn én motpart, kreves det ikke at hver enkelt 

motpart har en forholdsmessig andel av de særlig identifiserte kontantstrømmene, forutsatt at det 

overførende foretaket innehar en full forholdsmessig andel. 

b) I alle andre tilfeller kommer nr. 3.2.3–3.2.9 til anvendelse på den finansielle eiendelen i sin helhet (eller på 

gruppen av tilsvarende finansielle eiendeler i sin helhet). Når et foretak for eksempel overfører i) rettene 

til de første eller de siste 90 prosent av innbetalingene i kontanter fra en finansiell eiendel (eller en gruppe 

av finansielle eiendeler) eller ii) rettene til 90 prosent av kontantstrømmene fra en gruppe av fordringer, 

men gir en garanti om å kompensere kjøperen for eventuelle kredittap opp til 8 prosent av fordringenes 

hovedstol, kommer nr. 3.2.3–3.2.9 til anvendelse på den finansielle eiendelen (eller en gruppe av 

tilsvarende finansielle eiendeler) i sin helhet. 

I nr. 3.2.3–3.2.12 viser begrepet «finansiell eiendel» enten til en del av en finansiell eiendel (eller en del av en 

gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler), slik den er identifisert under bokstav a) ovenfor, eller til en 

finansiell eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler) i sin helhet. 

3.2.3. Et foretak skal fraregne en finansiell eiendel bare når 

a) en kontraktsregulert rett til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller 

b) foretaket overfører den finansielle eiendelen som angitt i nr. 3.2.4 og 3.2.5, og overføringen oppfyller 

kravene til fraregning i samsvar med nr. 3.2.6. 

(Se nr. 3.1.2 når det gjelder alminnelige salg av finansielle eiendeler.)  



Nr. 57/998 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

3.2.4. Et foretak overfører en finansiell eiendel bare dersom det enten 

a) overfører en kontraktsregulert rett til å motta kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen, eller 

b) beholder en kontraktsregulert rett til å motta kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen, men påtar 

seg en kontraktsregulert plikt til å betale kontantstrømmene til én eller flere mottakere i en ordning som 

oppfyller betingelsene i nr. 3.2.5. 

3.2.5. Når et foretak beholder en kontraktsregulert rett til å motta kontantstrømmene fra en finansiell eiendel («den 

opprinnelige eiendelen»), men påtar seg en kontraktsregulert plikt til å betale disse kontantstrømmene til ett 

eller flere foretak («de endelige mottakerne»), skal foretaket behandle transaksjonen som en overføring av en 

finansiell eiendel bare dersom alle følgende tre betingelser er oppfylt: 

a) Foretaket har ingen plikt til å betale beløp til de endelige mottakerne med mindre det innkasserer 

tilsvarende beløp fra den opprinnelige eiendelen. Kortsiktige forskudd fra foretaket med rett til full 

gjenvinning av det utlånte beløpet pluss påløpte renter til markedskurs vil ikke komme i strid med denne 

betingelsen. 

b) Foretaket forbys av vilkårene i overføringskontrakten å selge den opprinnelige eiendelen eller stille den 

som sikkerhet på annen måte enn som sikkerhet overfor de endelige mottakerne for plikten til å betale 

disse mottakerne kontantstrømmer. 

c) Foretaket har en plikt til å overføre eventuelle kontantstrømmer det innkrever på vegne av de endelige 

mottakerne, uten vesentlig forsinkelse. I tillegg har foretaket ikke rett til å reinvestere slike 

kontantstrømmer, bortsett fra investeringer i kontanter eller kontantekvivalenter (som definert i IAS 7: 

«Oppstilling over kontantstrømmer») i løpet av den korte oppgjørsperioden fra innkrevingstidspunktet til 

tidspunktet for påkrevd overføring til de endelige mottakerne, og renter opptjent på slike investeringer 

blir overført til de endelige mottakerne. 

3.2.6. Når et foretak overfører en finansiell eiendel (se nr. 3.2.4), skal det vurdere i hvilket omfang det beholder 

risikoene og fordelene ved eierskap til den finansielle eiendelen. I så fall: 

a) Dersom foretaket overfører praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til den finansielle eiendelen, 

skal foretaket fraregne den finansielle eiendelen og innregne alle rettigheter og plikter som ble skapt eller 

beholdt ved overføringen, separat som eiendeler eller forpliktelser. 

b) Dersom foretaket beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til den finansielle eiendelen, 

skal foretaket fortsatt innregne den finansielle eiendelen. 

c) Dersom foretaket verken overfører eller beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til den 

finansielle eiendelen, skal foretaket avgjøre om det har beholdt kontroll over den finansielle eiendelen. I så 

fall: 

i) Dersom foretaket ikke har beholdt kontroll, skal det fraregne den finansielle eiendelen og innregne 

separat som eiendeler eller forpliktelser alle rettigheter og plikter skapt eller beholdt ved overføringen. 

ii) Dersom foretaket har beholdt kontroll, skal det fortsatt innregne den finansielle eiendelen i det omfang 

foretaket har et vedvarende engasjement i den finansielle eiendelen (se nr. 3.2.16). 

3.2.7. Overføring av risikoer og fordeler (se nr. 3.2.6) blir vurdert ved å sammenligne foretakets eksponering før og etter 

overføringen med variabilitet i størrelsen på og forløpet for den overførte eiendelens netto kontantstrømmer. Et 

foretak har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskapet til en finansiell eiendel dersom foretakets 

eksponering for variabilitet i nåverdien av framtidige netto kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen ikke endres 

vesentlig som et resultat av overføringen (for eksempel fordi foretaket har solgt en finansiell eiendel i henhold til en 

avtale om å kjøpe den tilbake til en fastsatt pris eller salgspris pluss långivers avkastning). Et foretak har overført 

praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til en finansiell eiendel dersom foretakets eksponering for en slik 

variabilitet ikke lenger er vesentlig i forhold til den samlede variabiliteten i nåverdien av framtidige netto 
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kontantstrømmer knyttet til den finansielle eiendelen (for eksempel fordi foretaket har solgt en finansiell eiendel bare 

underlagt en opsjon om å kjøpe den tilbake til eiendelens virkelige verdi på gjenkjøpstidspunktet eller har overført en 

fullt ut forholdsmessig andel av kontantstrømmene fra en større finansiell eiendel i en ordning, for eksempel 

underdeltakelse i et lån, som oppfyller betingelsene i nr. 3.2.5). 

3.2.8. Det vil ofte framgå klart om foretaket har overført eller beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap 

eller ikke, og det vil dermed ikke være behov for å utføre noen beregninger. I andre tilfeller vil det være nødvendig å 

beregne og sammenligne foretakets eksponering for variabilitet i nåverdien av framtidige netto kontantstrømmer før 

og etter overføringen. Beregningen og sammenligningen skal gjøres ved å benytte en egnet løpende markedsrente 

som diskonteringsrente. All variabilitet som med rimelighet er mulig i netto kontantstrømmer, skal tas i betraktning, 

og det skal legges mest vekt på de utfallene som med størst sannsynlighet vil inntreffe. 

3.2.9. Hvorvidt foretaket har beholdt kontroll (se nr. 3.2.6 c)) over den overførte eiendelen, avhenger av erververens 

mulighet for å selge eiendelen. Dersom det i praksis er mulig for erververen å selge eiendelen i sin helhet til en ikke-

nærstående tredjepart, og erververen kan utøve denne muligheten ensidig og uten å måtte legge tilleggsrestriksjoner 

på overføringen, har foretaket ikke beholdt kontroll. I alle andre tilfeller har foretaket beholdt kontroll. 

Overføringer som oppfyller kravene til fraregning 

3.2.10. Dersom et foretak overfører en finansiell eiendel i en overføring som oppfyller kravene til fraregning i sin 

helhet, og beholder retten til å forvalte den finansielle eiendelen mot et honorar, skal foretaket innregne enten 

en forvaltningseiendel eller en forvaltningsforpliktelse for denne forvaltningskontrakten. Dersom honoraret 

som skal mottas, ikke forventes å kompensere foretaket i tilstrekkelig grad for å utføre forvaltningen, skal en 

forvaltningsforpliktelse for forvaltningsplikten innregnes til virkelig verdi. Dersom honoraret som skal 

mottas, forventes å være mer enn tilstrekkelig kompensasjon for forvaltningen, skal det innregnes en 

forvaltningseiendel for forvaltningsretten med et beløp fastsatt på grunnlag av en fordeling av den 

balanseførte verdien til den større finansielle eiendelen i samsvar med nr. 3.2.13. 

3.2.11. Dersom en finansiell eiendel som følge av en overføring blir fraregnet i sin helhet, men overføringen fører til at 

foretaket får en ny finansiell eiendel eller påtar seg en ny finansiell forpliktelse eller en forvaltnings-

forpliktelse, skal foretaket innregne den nye finansielle eiendelen, finansielle forpliktelsen eller forvaltnings-

forpliktelsen til virkelig verdi. 

3.2.12. Ved fraregning av en finansiell eiendel i sin helhet skal differansen mellom 

a) den balanseførte verdien (målt på fraregningstidspunktet) og 

b) det mottatte vederlaget (herunder eventuelle nye eiendeler som er tilkommet, og med fradrag for 

eventuelle nye forpliktelser som er overtatt) 

innregnes i resultatet. 

3.2.13. Dersom den overførte eiendelen er en del av en større finansiell eiendel (for eksempel når et foretak overfører 

rentekontantstrømmer som er en del av et gjeldsinstrument, se nr. 3.2.2 a)) og den overførte delen i sin helhet 

oppfyller kravene til fraregning, skal den tidligere balanseførte verdien av den større finansielle eiendelen 

fordeles mellom den delen som fortsatt er innregnet, og den delen som blir fraregnet, basert på de relative 

virkelige verdiene av disse delene på overføringstidspunktet. Av denne grunn skal en beholdt 

forvaltningseiendel behandles som en del som fortsatt blir innregnet. Differansen mellom 

a) den balanseførte verdien (målt på fraregningstidspunktet) fordelt på den delen som fraregnes, og 

b) det mottatte vederlaget for den delen som fraregnes (herunder eventuelle nye eiendeler som er tilkommet, 

og med fradrag for eventuelle nye forpliktelser som er overtatt), 

skal innregnes i resultatet.  
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3.2.14. Når et foretak fordeler den tidligere balanseførte verdien av en større finansiell eiendel mellom den delen som fortsatt 

blir innregnet, og den delen som blir fraregnet, må den virkelige verdien av den delen som fortsatt blir innregnet, 

måles. Når foretaket tidligere har solgt deler tilsvarende den delen som fortsatt blir innregnet, eller det foreligger 

andre markedstransaksjoner for slike deler, gir nylig oppnådde priser i faktiske transaksjoner det beste estimatet av 

delens virkelige verdi. Når det ikke foreligger noen noterte priser eller nylig foretatte markedstransaksjoner som 

støtte for den virkelige verdien av den delen som fortsatt blir innregnet, er det beste estimatet av den virkelige 

verdien differansen mellom den virkelige verdien av den større finansielle eiendelen som helhet og vederlaget mottatt 

fra erververen for den delen som er fraregnet. 

Overføringer som ikke oppfyller kravene til fraregning 

3.2.15. Dersom en overføring ikke fører til fraregning fordi foretaket har beholdt praktisk talt alle risikoer og 

fordeler ved eierskap til den overførte eiendelen, skal foretaket fortsatt innregne den overførte eiendelen i sin 

helhet og dessuten innregne en finansiell forpliktelse for det mottatte vederlaget. I etterfølgende perioder skal 

foretaket innregne eventuell inntekt fra den overførte eiendelen og en eventuell kostnad påløpt fra den 

finansielle forpliktelsen. 

Vedvarende engasjement i overførte eiendeler 

3.2.16. Dersom et foretak verken overfører eller beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til en 

overført eiendel og beholder kontroll over den overførte eiendelen, skal foretaket fortsatt innregne den 

overførte eiendelen i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement. I hvilket omfang et foretak fortsatt 

er engasjert i den overførte eiendelen bestemmes av i hvilket omfang foretaket fremdeles er eksponert for 

endringer i den overførte eiendelens verdi. For eksempel: 

a) Når foretakets vedvarende engasjement har form av å garantere for den overførte eiendelen, er omfanget 

av foretakets vedvarende engasjement den laveste verdien av i) eiendelens beløp og ii) det høyeste beløpet 

for det mottatte vederlaget som foretaket kan kreves å tilbakebetale («garantibeløpet»). 

b) Når foretakets vedvarende engasjement har form av en utstedt eller kjøpt opsjon (eller begge deler) på den 

overførte eiendelen, er omfanget av foretakets vedvarende engasjement lik beløpet for den overførte 

eiendelen som foretaket kan kjøpe tilbake. Men i tilfellet av en utstedt salgsopsjon for en eiendel som blir 

målt til virkelig verdi, er omfanget av foretakets vedvarende engasjement begrenset til den laveste verdien 

av den overførte eiendelens virkelige verdi og opsjonens utøvelseskurs (se B3.2.13). 

c) Når foretakets vedvarende engasjement har form av en opsjon gjort opp i kontanter eller tilsvarende 

bestemmelser om den overførte eiendelen, blir omfanget av foretakets vedvarende engasjement målt på 

samme måte som det som ville vært resultatet av opsjoner som ikke blir gjort opp i kontanter, slik det 

framgår av bokstav b) ovenfor. 

3.2.17. Når et foretak fortsatt innregner en eiendel i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement i eiendelen, 

skal foretaket også innregne en tilknyttet forpliktelse. Til tross for de andre målingskravene i denne standard 

blir den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen målt på et grunnlag som gjenspeiler de 

rettighetene og pliktene som foretaket har beholdt. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt på en slik måte at 

netto balanseførte verdi av den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik 

a) amortisert kost for de rettighetene og pliktene som foretaket beholder, dersom den overførte eiendelen 

måles til amortisert kost, eller 

b) den virkelige verdien av de rettighetene og pliktene som foretaket beholder når de måles på frittstående 

grunnlag, dersom den overførte eiendelen måles til virkelig verdi.  
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3.2.18. Foretaket skal fortsatt innregne eventuell inntekt som oppstår av den overførte eiendelen, i det omfang 

foretaket har et vedvarende engasjement, og skal dessuten innregne enhver kostnad som er påløpt for den 

tilknyttede forpliktelsen. 

3.2.19. For etterfølgende måling blir innregnede endringer i den virkelige verdien av den overførte eiendelen og den 

tilknyttede forpliktelsen regnskapsført i overensstemmelse med hverandre i samsvar med nr. 5.7.1, og de skal 

ikke nettopresenteres. 

3.2.20. Dersom et foretaks vedvarende engasjement bare er i en del av en finansiell eiendel (for eksempel når et 

foretak beholder en opsjon om å kjøpe tilbake en del av en overført eiendel eller beholder en residualinteresse 

som ikke fører til at det beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap, og foretaket beholder 

kontroll), fordeler foretaket de tidligere balanseførte verdiene av den finansielle eiendelen mellom den delen 

som det fortsatt innregner i henhold til sitt vedvarende engasjement, og den delen som det ikke lenger 

innregner, på grunnlag av de relative virkelige verdiene av disse delene på overføringstidspunktet. Kravene i 

nr. 3.2.14 kommer derfor til anvendelse. Differansen mellom 

a) den balanseførte verdien (målt på fraregningstidspunktet) fordelt på den delen som ikke lenger innregnes, 

og 

b) det mottatte vederlaget for den delen som ikke lenger innregnes, 

skal innregnes i resultatet. 

3.2.21. Dersom den overførte eiendelen måles til amortisert kost, kan alternativet i denne standard om å øremerke en 

finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, ikke anvendes på den tilknyttede forpliktelsen. 

Alle overføringer 

3.2.22. Dersom en overført eiendel fortsatt blir innregnet, skal eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen ikke 

nettopresenteres. Tilsvarende skal foretaket ikke motregne en eventuell inntekt som oppstår av den overførte 

eiendelen, mot en eventuell kostnad som påløper for den tilknyttede forpliktelsen (se IAS 32 nr. 42). 

3.2.23. Dersom avhenderen sørger for annen sikkerhet enn kontanter (for eksempel gjelds- eller egenkapital-

instrumenter) overfor erververen, vil avhenderens og erververens regnskapsføring av sikkerheten avhenge av 

om erververen har rett til å selge sikkerheten eller stille den som sikkerhet på nytt, og om det foreligger 

mislighold hos avhenderen. Avhender og erverver skal regnskapsføre sikkerheten som følger: 

a) Dersom erververen i henhold til kontrakt eller sedvane har rett til å selge sikkerheten eller stille den som 

sikkerhet på nytt, skal avhenderen omklassifisere eiendelen i sin balanseoppstilling (for eksempel som en 

utlånt eiendel, egenkapitalinstrumenter stilt som sikkerhet eller en gjenkjøpbar fordring) atskilt fra andre 

eiendeler. 

b) Dersom erververen selger sikkerhet som er stilt overfor denne, skal erververen innregne provenyet fra 

salget og en forpliktelse målt til virkelig verdi for erververens plikt til å returnere sikkerheten. 

c) Dersom avhenderen misligholder i henhold til vilkårene i kontrakten og ikke lenger har rett til å løse inn 

sikkerheten, skal avhenderen fraregne sikkerheten, og erververen skal innregne sikkerheten som sin 

eiendel, i utgangspunktet målt til virkelig verdi, eller, dersom sikkerheten allerede er solgt, fraregne sin 

plikt til å returnere sikkerheten. 

d) Bortsett fra i de tilfeller som er angitt under bokstav c), skal avhenderen fortsatt balanseføre sikkerheten 

som sin eiendel, og erververen skal ikke innregne sikkerheten som eiendel. 

3.3 FRAREGNING AV FINANSIELLE FORPLIKTLSER 

3.3.1. Et foretak skal bare fjerne en finansiell forpliktelse (eller en del av en finansiell forpliktelse) fra 

balanseoppstillingen når den har opphørt, dvs. når plikten angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller 

utløpt.  
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3.3.2. Et bytte mellom en eksisterende låntaker og långiver av gjeldsinstrumenter med svært ulike vilkår skal 

regnskapsføres som et opphør av den opprinnelige finansielle forpliktelsen og innregning av en ny finansiell 

forpliktelse. Tilsvarende skal en vesentlig endring av vilkårene til en eksisterende finansiell forpliktelse eller 

en del av denne (enten denne kan henføres til debitors finansielle vanskeligheter eller ikke) regnskapsføres 

som et opphør av den opprinnelige finansielle forpliktelsen og innregning av en ny finansiell forpliktelse. 

3.3.3. Differansen mellom den balanseførte verdien av en finansiell forpliktelse (eller en del av en finansiell 

forpliktelse) som har opphørt eller er overført til en annen part, og det betalte vederlaget, herunder eventuelle 

overførte eiendeler eller overtatte forpliktelser i andre former enn kontanter, skal innregnes i resultatet. 

3.3.4. Dersom et foretak kjøper tilbake en del av en finansiell forpliktelse, skal foretaket fordele den finansielle 

forpliktelsens tidligere balanseførte verdi mellom den delen som fortsatt blir innregnet, og den delen som blir 

fraregnet, basert på de relative virkelige verdiene av disse delene på gjenkjøpstidspunktet. Differansen mellom a) den 

balanseførte verdien fordelt på den fraregnede delen og b) det betalte vederlaget, herunder eventuelle overførte 

eiendeler eller overtatte forpliktelser i andre former enn kontanter for den fraregnede delen, skal innregnes i 

resultatet. 

KAPITTEL 4 Klassifisering  

4.1 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER 

4.1.1. Med mindre nr. 4.1.5 får anvendelse, skal et foretak klassifisere finansielle eiendeler som senere målt til 

amortisert kost, til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader eller til virkelig verdi over resultatet på 

grunnlag av både 

a) foretakets virksomhetsmodell for forvaltning av finansielle eiendeler og 

b) kjennetegnene til den finansielle eiendelens kontraktsregulerte kontantstrøm. 

4.1.2. En finansiell eiendel skal måles til amortisert kost dersom begge følgende betingelser er oppfylt: 

a) Den finansielle eiendelen innehas i en virksomhetsmodell hvis formål er å holde finansielle eiendeler for å 

motta kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

b) Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen fører på bestemte tidspunkter til kontantstrømmer som 

utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

Nr. B4.1.1–B4.1.26 gir veiledning om hvordan disse betingelsene anvendes. 

4.1.2 A En finansiell eiendel skal måles til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader dersom begge følgende 

betingelser er oppfylt: 

a) Den finansielle eiendelen innehas i en virksomhetsmodell hvis formål kan oppnås ved både å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. 

b) Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen fører på bestemte tidspunkter til kontantstrømmer som 

utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

Nr. B4.1.1–B4.1.26 gir veiledning om hvordan disse betingelsene anvendes. 

4.1.3. Ved anvendelse av nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b): 

a) Hovedstolen er den finansielle eiendelens virkelige verdi ved førstegangsinnregning. Nr. B4.1.7B 

inneholder ytterligere veiledning om hovedstolen.  
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b) Renter består av vederlag for tidsverdien av penger, for kredittrisiko knyttet til utestående hovedstol i et 

bestemt tidsrom og for andre grunnleggende utlånsrisikoer og -kostnader samt en fortjenestemargin. Nr. 

B4.1.7A og B4.1.9A–B4.1.9E inneholder ytterligere veiledning om renter, herunder om tidsverdien av 

penger. 

4.1.4. En finansiell eiendel skal måles til virkelig verdi over resultatet, med mindre den måles til amortisert kost i 

samsvar med nr. 4.1.2 eller til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A. Et 

foretak kan imidlertid foreta et ugjenkallelig valg ved førstegangsinnregning for bestemte investeringer i 

egenkapitalinstrumenter som ellers ville ha blitt målt til virkelig verdi over resultatet, for å føre senere 

endringer i virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (se nr. 5.7.5–5.7.6). 

Mulighet til å øremerke en finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet 

4.1.5. Til tross for nr. 4.1.1–4.1.4 kan et foretak ved førstegangsinnregning ugjenkallelig øremerke en finansiell 

eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet dersom dette eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en 

uoverensstemmelse i måling eller innregning (noen ganger kalt et «regnskapsmessig misforhold») som ellers 

ville oppstå ved måling av eiendeler eller forpliktelser eller ved innregning av gevinster og tap på disse på ulikt 

grunnlag (se B4.1.29–B4.1.32). 

4.2 KLASSIFISERING AV FINANSIELLE FORPLIKTELSER 

4.2.1. Et foretak skal klassifisere alle finansielle forpliktelser som senere målt til amortisert kost, unntatt for: 

a) Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. Slike forpliktelser, herunder derivater som er 

forpliktelser, skal senere måles til virkelig verdi. 

b) Finansielle forpliktelser som oppstår når en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til 

fraregning, eller når metoden for vedvarende engasjement kommer til anvendelse. Nr. 3.2.15 og 3.2.17 

kommer til anvendelse på måling av slike finansielle forpliktelser. 

c) Finansielle garantikontrakter. Etter førstegangsinnregning skal en utsteder av en slik kontrakt (med 

mindre nr. 4.2.1 a) eller b) kommer til anvendelse) senere måle den til det høyeste av 

i) størrelsen på tapsavsetningen som er fastsatt i samsvar med avsnitt 5.5, og 

ii) det førstegangsinnregnede beløpet (se nr. 5.1.1), med fradrag for eventuelle kumulative inntekter som 

er innregnet i samsvar med prinsippene i IFRS 15. 

d) Tilsagn om å yte et lån til under markedsrente. En utsteder av et slikt tilsagn (med mindre nr. 4.2.1 a) 

kommer til anvendelse) skal senere måle det til det høyeste av 

i) størrelsen på tapsavsetningen som er fastsatt i samsvar med avsnitt 5.5, og 

ii) det førstegangsinnregnede beløpet (se nr. 5.1.1), med fradrag for eventuelle kumulative inntekter som 

er innregnet i samsvar med prinsippene i IFRS 15. 

e) Betinget vederlag innregnet av et overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning som omfattes av 

IFRS 3. Et slikt betinget vederlag skal senere måles til virkelig verdi med endringer innregnet i resultatet.  
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Mulighet til å øremerke en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet 

4.2.2. Et foretak kan ved førstegangsinnregning ugjenkallelig øremerke en finansiell forpliktelse som målt til 

virkelig verdi over resultatet dersom det tillates i henhold til nr. 4.3.5, eller når dette gir mer relevant 

informasjon, enten fordi 

a) det eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en uoverensstemmelse i måling eller innregning (noen 

ganger kalt et «regnskapsmessig misforhold») som ellers ville oppstå ved måling av eiendeler eller 

forpliktelser eller ved innregning av gevinster eller tap på disse på ulikt grunnlag (se nr. B4.1.29–B4.1.32), 

eller 

b) en gruppe av finansielle forpliktelser eller finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser forvaltes, og dens 

inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi i samsvar med en dokumentert risikohåndterings- eller 

investeringsstrategi, og informasjon om konsernet gis internt på dette grunnlag til foretakets 

nøkkelpersoner i ledelsen (som definert i IAS 24: «Opplysninger til nærstående parter»), for eksempel 

foretakets styre og daglige leder (se nr. B4.1.33–B4.1.36). 

4.3 INNEBYGDE DERIVATER 

4.3.1. Et innebygd derivat er en bestanddel av en hybridkontrakt som også omfatter en ikke-derivativ vertskontrakt – med 

den virkning at noen av kontantstrømmene til det kombinerte instrumentet varierer på en tilsvarende måte som for et 

frittstående derivat. Et innebygd derivat er årsak til at noen av eller alle kontantstrømmene som kontrakten ellers ville 

kreve, blir endret i samsvar med en nærmere angitt rentesats, pris på finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, 

en indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller kredittindeks eller en annen variabel, forutsatt, når det gjelder 

en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en kontraktspart. Et derivat som er knyttet til et 

finansielt instrument, men som ved kontrakt er overførbart uavhengig av instrumentet, eller som har en annen 

motpart, er ikke et innebygd derivat, men et separat finansielt instrument. 

Hybridkontrakter med en finansiell eiendel som vertskontrakt 

4.3.2. Dersom en hybridkontrakt inneholder en vertskontrakt som er en eiendel innenfor virkeområdet for denne 

standard, skal et foretak anvende kravene i nr. 4.1.1–4.1.5 på hele hybridkontrakten. 

Andre hybridkontrakter 

4.3.3. Dersom en hybridkontrakt inneholder en vertskontrakt som ikke er en eiendel innenfor virkeområdet for 

denne standard, skal et innebygd derivat skilles ut fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat i 

henhold til denne standard bare dersom 

a) de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til det innebygde derivatet ikke er nært knyttet 

til de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til vertskontrakten (se nr. B4.3.5 og B4.3.8), 

b) et separat instrument med de samme vilkårene som det innebygde derivatet ville oppfylt definisjonen av et 

derivat, og 

c) hybridkontrakten ikke blir målt til virkelig verdi med endringer i den virkelige verdien innregnet i 

resultatet (dvs. at et derivat som er innebygd i en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, 

ikke blir skilt ut). 

4.3.4. Dersom et innebygd derivat blir skilt ut, skal vertskontrakten regnskapsføres i samsvar med egnede 

standarder. Denne standard omhandler ikke hvorvidt et innebygd derivat skal føres separat i 

balanseoppstillingen. 

4.3.5. Til tross for nr. 4.3.3 og 4.3.4 kan et foretak, dersom en kontrakt inneholder ett eller flere innebygde derivater 

og vertskontrakten ikke er en eiendel innenfor virkeområdet for denne standard, øremerke hele 

hybridkontrakten til virkelig verdi over resultatet, med mindre 

a) det eller de innebygde derivatene ikke i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha 

vært påkrevd i henhold til kontrakten, eller  
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b) det tydelig framgår med liten eller ingen analyse når et tilsvarende hybridinstrument første gang vurderes, 

at det er forbudt å skille ut det eller de innebygde derivatene, for eksempel en opsjon om førtidig 

tilbakebetaling innebygd i et lån som gir innehaveren mulighet til å løse inn lånet til dets anslåtte 

amortiserte kost. 

4.3.6. Dersom det i henhold til denne standard kreves at et foretak skiller ut et innebygd derivat fra dets 

vertskontrakt, men ikke er i stand til å måle det innebygde derivatet separat, verken ved anskaffelsen eller i 

senere finansielle rapporteringsperioder, skal foretaket øremerke hele hybridkontrakten til virkelig verdi over 

resultatet. 

4.3.7. Dersom et foretak ikke kan måle på en pålitelig måte virkelig verdi av et innebygd derivat på grunnlag av derivatets 

vilkår, er den virkelige verdien av det innebygde derivatet differansen mellom den virkelige verdien av 

hybridkontrakten og den virkelige verdien av vertskontrakten. Dersom foretaket ikke er i stand til å måle den 

virkelige verdien av det innebygde derivatet ved hjelp av denne metoden, kommer nr. 4.3.6 til anvendelse, og 

hybridkontrakten øremerkes til virkelig verdi over resultatet. 

4.4 OMKLASSIFISERING 

4.4.1. Bare når et foretak endrer sin virksomhetsmodell for forvaltning av finansielle eiendeler, skal det 

omklassifisere alle berørte finansielle eiendeler i samsvar med nr. 4.1.1–4.1.4. Se nr. 5.6.1–5.6.7, B4.4.1–B4.4.3 

og B5.6.1–B5.6.2 for ytterligere veiledning om omklassifisering av finansielle eiendeler. 

4.4.2. Et foretak skal ikke omklassifisere en betinget forpliktelse. 

4.4.3. Følgende endringer i omstendigheter regnes ikke som omklassifiseringer i henhold til nr. 4.4.1–4.4.2: 

a) En post som tidligere var et øremerket og effektivt sikringsinstrument i en kontantstrømssikring eller 

nettoinvesteringssikring, oppfyller ikke lenger kravene til dette. 

b) En post som blir til et øremerket og effektivt sikringsinstrument i en kontantstrømssikring eller 

nettoinvesteringssikring. 

c) Endringer i målingen i samsvar med avsnitt 6.7. 

KAPITTEL 5 Måling 

5.1 FØRSTEGANGSMÅLING 

5.1.1. Med unntak av kundefordringer som faller inn under virkeområdet for nr. 5.1.3, skal et foretak ved 

førstegangsinnregning måle en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til dens virkelige verdi pluss 

eller minus, i tilfellet av en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse som ikke er innregnet til virkelig verdi 

over resultatet, transaksjonskostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen eller utstedelsen av den 

finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. 

5.1.1 A Dersom den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen ved 

førstegangsinnregning skiller seg fra transaksjonsprisen, skal et foretak imidlertid anvende B5.1.2 A. 

5.1.2. Når et foretak anvender regnskapsføring på oppgjørstidspunktet for en eiendel som senere blir målt til amortisert 

kost, blir eiendelen førstegangsinnregnet til sin virkelige verdi på avtaletidspunktet (se nr. B3.1.3–B3.1.6). 

5.1.3. Til tross for kravet i nr. 5.1.1 skal et foretak ved førstegangsinnregning måle kundefordringer som ikke har et 

betydelig finansieringselement (fastsatt i samsvar med IFRS 15), til transaksjonsprisen (som definert i IFRS 15).  
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5.2 ETTERFØLGENDE MÅLING AV FINANSIELLE EIENDELER 

5.2.1. Etter førstegangsinnregning skal et foretak måle en finansiell eiendel i samsvar med nr. 4.1.1–4.1.5 til 

a) amortisert kost, 

b) virkelig verdi over andre inntekter og kostnader eller 

c) virkelig verdi over resultatet. 

5.2.2. Et foretak skal anvende nedskrivningskravene i avsnitt 5.5 på finansielle eiendeler som måles til amortisert 

kost i samsvar med nr. 4.1.2, og på finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A. 

5.2.3. Et foretak skal anvende sikringsbokføringskravene i nr. 6.5.8–6.5.14 (og eventuelt nr. 89–94 i IAS 39 for 

sikringsbokføring av virkelig verdi for en porteføljesikring av renterisiko) på en finansiell eiendel som er 

øremerket som et sikringsobjekt(1). 

5.3 ETTERFØLGENDE MÅLING AV FINANSIELLE FORPLIKTELSER 

5.3.1. Etter førstegangsinnregning skal et foretak måle en finansiell forpliktelse i samsvar med nr. 4.2.1–4.2.2. 

5.3.2. Et foretak skal anvende sikringsbokføringskravene i nr. 6.5.8–6.5.14 (og eventuelt nr. 89–94 i IAS 39 for 

sikringsbokføring av virkelig verdi for en porteføljesikring av renterisiko) på en finansiell forpliktelse som er 

øremerket som et sikringsobjekt. 

5.4 MÅLING TIL AMORTISERT KOST 

Finansielle eiendeler 

Effektiv rente-metode 

5.4.1. Renteinntekter skal beregnes ved hjelp av effektiv rente-metoden (se vedlegg A og nr. B5.4.1–B5.4.7). De skal 

beregnes ved å anvende den effektive renten på en finansiell eiendels brutto balanseførte verdi, unntatt for: 

a) Kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler. For disse finansielle eiendelene skal foretaket 

anvende den kredittjusterte effektive renten på den finansielle eiendelens amortiserte kost fra førstegangs-

innregningen. 

b) Finansielle eiendeler som ikke er kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler, men som 

senere er blitt kredittforringede finansielle eiendeler. For disse finansielle eiendelene skal foretaket anvende 

den effektive renten på den finansielle eiendelens amortiserte kost i etterfølgende rapporteringsperioder. 

5.4.2. Et foretak som i en rapporteringsperiode beregner renteinntekter ved å anvende effektiv rente-metoden på en 

finansiell eiendels amortiserte kost i samsvar med nr. 5.4.1. b), skal i påfølgende rapporteringsperioder beregne 

renteinntekten ved å anvende den effektive renten på brutto balanseført verdi dersom kredittrisikoen for det 

finansielle instrumentet forbedres slik at den finansielle eiendelen ikke lenger er kredittforringet, og forbedringen 

objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at kravene i nr. 5.4.1. b) ble anvendt (for eksempel en 

forbedring av låntakers kredittverdighet).  

  

(1) I samsvar med nr. 7.2.21 kan et foretak som del av sine regnskapsprinsipper velge å fortsette å anvende sikringsbokføringskravene i IAS 

39 i stedet for kravene i kapittel 6 i denne standard. Dersom et foretak har valgt dette, er henvisningene i denne standard til særlige 

sikringsbokføringskrav i kapittel 6 ikke relevante. I stedet anvender foretaket de relevante sikringsbokføringskravene i IAS 39. 
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Endring av kontraktsregulerte kontantstrømmer 

5.4.3. Når de kontraktsregulerte kontantstrømmene fra en finansiell eiendel blir reforhandlet eller på annen måte endret, og 

reforhandlingen eller endringen ikke fører til fraregning av den finansielle eiendelen i samsvar med denne standard, 

skal foretaket beregne den finansielle eiendelens brutto balanseførte verdi på nytt og innregne en endringsgevinst 

eller et endringstap i resultatet. Den finansielle eiendelens brutto balanseførte verdi skal beregnes på nytt som 

nåverdien av de reforhandlede eller endrede kontraktsregulerte kontantstrømmene, diskontert med den finansielle 

eiendelens opprinnelige effektive rente (eller kredittjusterte effektive rente for kjøpte eller opprettede 

kredittforringede finansielle eiendeler) eller, når det er relevant, den reviderte effektive renten beregnet i samsvar 

med nr. 6.5.10. Eventuelle påløpte kostnader eller honorarer justerer den endrede finansielle eiendelens balanseførte 

verdi og avskrives over den endrede finansielle eiendelens gjenværende levetid. 

Nedskrivning 

5.4.4. Et foretak skal direkte redusere en finansiell eiendels brutto balanseførte verdi dersom foretaket ikke har 

rimelige forventninger om å gjenvinne en finansiell eiendel i sin helhet eller en del av den. En nedskrivning 

utgjør en fraregningshendelse (se B3.2.16 r)). 

5.5 VERDIFALL 

Innregning av forventede kredittap 

Generell metode 

5.5.1. Et foretak skal innregne en tapsavsetning for forventede kredittap på en finansiell eiendel som måles i 

samsvar med nr. 4.1.2 eller 4.1.2 A, en fordring tilknyttet en leieavtale, en kontraktseiendel eller et lånetilsagn 

og en finansiell garantikontrakt som nedskrivningskravene får anvendelse på i samsvar med nr. 2.1 g), 4.2.1 c) 

eller 4.2.1 d). 

5.5.2. Et foretak skal anvende nedskrivningskravene for innregning og måling av en tapsavsetning for finansielle eiendeler 

som måles til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A. Tapsavsetningen skal 

imidlertid innregnes i andre inntekter og kostnader og skal ikke redusere den finansielle eiendelens balanseførte verdi 

i balanseoppstillingen. 

5.5.3. Med forbehold for nr. 5.5.13–5.5.16 skal et foretak på hvert rapporteringstidspunkt måle tapsavsetningen for 

et finansielt instrument til et beløp som tilsvarer forventede kredittap i levetiden, dersom kredittrisikoen for 

det finansielle instrumentet har økt vesentlig siden førstegangsinnregning. 

5.5.4. Formålet med nedskrivningskravene er å innregne forventede kredittap i levetiden for alle finansielle instrumenter 

der det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning – uansett om de er vurdert 

individuelt eller samlet – idet det tas hensyn til alle rimelige og dokumenterbare opplysninger, herunder de 

fremadskuende. 

5.5.5. Med forbehold for nr. 5.5.13–5.5.16 skal et foretak, dersom kredittrisikoen for det finansielle instrumentet på 

rapporteringstidspunktet ikke har økt vesentlig siden førstegangsinnregning, måle tapsavsetningen for det 

finansielle instrumentet til et beløp som tilsvarer forventede kredittap over tolv måneder. 

5.5.6. For lånetilsagn og finansielle garantikontrakter skal datoen da foretaket blir part i den ugjenkallelige forpliktelsen, 

anses å være datoen for førstegangsinnregning med hensyn til anvendelse av nedskrivningskravene. 

5.5.7. Dersom et foretak i foregående rapporteringsperiode har målt tapsavsetningen for et finansielt instrument til et beløp 

som tilsvarer forventede kredittap i levetiden, men vurderer på nåværende rapporteringstidspunkt at nr. 5.5.3 ikke 

lenger er oppfylt, skal foretaket på nåværende rapporteringstidspunkt måle tapsavsetningen til et beløp som tilsvarer 

forventede kredittap over tolv måneder.  
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5.5.8. Et foretak skal innregne i resultatet, som gevinst eller tap ved verdifall, størrelsen på forventede kredittap (eller 

forventet tilbakeførsel) som kreves for å justere tapsavsetningen på rapporteringstidspunktet til beløpet som skal 

innregnes i samsvar med denne standard. 

Fastsettelse av betydelige økninger i kredittrisiko 

5.5.9. På hvert rapporteringstidspunkt skal et foretak vurdere hvorvidt kredittrisikoen for et finansielt instrument har økt 

vesentlig siden førstegangsinnregning. Under vurderingen skal foretaket anvende endringen i risikoen for mislighold 

i det finansielle instrumentets forventede levetid i stedet for endringen i størrelsen på forventede kredittap. For å 

foreta en slik vurdering skal foretaket sammenligne risikoen for mislighold i det finansielle instrumentet på 

rapporteringstidspunktet med risikoen for mislighold i det finansielle instrumentet på datoen for førstegangs-

innregning og ta hensyn til rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter 

eller anstrengelser, og som vitner om en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning. 

5.5.10. Et foretak kan anta at kredittrisikoen for et finansielt instrument ikke har økt vesentlig siden førstegangsinnregning 

dersom det finansielle instrumentet anses å ha en lav kredittrisiko på rapporteringstidspunktet (se B5.5.22–B5.5.24). 

5.5.11. Dersom rimelige og dokumenterbare fremadskuende opplysninger er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller 

anstrengelser, kan et foretak ikke utelukkende basere seg på opplysninger om forfalte beløp når det vurderer om 

kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinnregning. Når opplysninger som er mer fremadskuende enn status 

for forfalte beløp (enten individuelt eller samlet), ikke er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, kan 

imidlertid et foretak benytte opplysninger om forfalte beløp for å vurdere om det har vært en betydelig økning i 

kredittrisikoen siden førstegangsinnregning. Uansett hvordan et foretak vurderer en betydelig økning i 

kredittrisikoen, gjelder antakelsen, om ikke annet kan påvises, om at kredittrisikoen for en finansiell eiendel har økt 

vesentlig siden førstegangsinnregning dersom kontraktsregulerte betalinger har forfalt for mer enn 30 dager siden. Et 

foretak kan tilbakevise denne antakelsen dersom det har rimelige og dokumenterbare opplysninger som er 

tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, som viser at kredittrisikoen ikke har økt vesentlig siden 

førstegangsinnregning, selv om kontraktsregulerte betalinger har forfalt for mer enn 30 dager siden. Når et foretak 

vurderer at det har vært en betydelig økning i kredittrisiko før kontraktsregulerte betalinger har forfalt for mer enn 30 

dager siden, får antakelsen ikke anvendelse. 

Endrede finansielle eiendeler 

5.5.12. Dersom de kontraktsregulerte kontantstrømmene fra en finansiell eiendel er blitt reforhandlet eller endret og den 

finansielle eiendelen ikke er blitt fraregnet, skal foretaket vurdere om det har vært en betydelig økning i det 

finansielle instrumentets kredittrisiko i samsvar med nr. 5.5.3 ved å sammenligne 

a) risikoen for mislighold på rapporteringstidspunktet (basert på de endrede kontraktsvilkårene) og 

b) risikoen for mislighold ved førstegangsinnregning (basert på de opprinnelige, uendrede kontraktsvilkårene). 

Kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler 

5.5.13. Til tross for nr. 5.5.3 og 5.5.5 skal et foretak på rapporteringstidspunktet bare innregne de kumulative 

endringene i forventede kredittap i levetiden siden førstegangsinnregning som en tapsavsetning for kjøpte 

eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler. 

5.5.14. På hvert rapporteringstidspunkt skal et foretak innregne i resultatet størrelsen på endringen i forventede kredittap i 

levetiden som gevinst eller tap ved verdifall. Et foretak skal innregne gunstige endringer i forventede kredittap i 

levetiden som en gevinst ved verdifall, selv om de forventede kredittapene i levetiden er mindre enn størrelsen på de 

forventede kredittapene som ble inkludert i de estimerte kontantstrømmene ved førstegangsinnregning.  
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Forenklet metode for kundefordringer, kontraktseiendeler og fordringer tilknyttet leieavtaler 

5.5.15. Til tross for nr. 5.5.3 og 5.5.5 skal et foretak alltid måle tapsavsetningen til et beløp som tilsvarer forventede 

kredittap i levetiden for: 

a) Kundefordringer eller kontraktseiendeler som følger av transaksjoner som faller inn under virkeområdet 

for IFRS 15, og som 

i) ikke inneholder et betydelig finansieringselement (eller når foretaket anvender den praktiske 

løsningen for kontrakter på ett år eller mindre) i samsvar med IFRS 15, eller 

ii) inneholder et betydelig finansieringselement i samsvar med IFRS 15, dersom foretaket som del av sine 

regnskapsprinsipper velger å måle tapsavsetningen til et beløp som tilsvarer forventede kredittap i 

levetiden. Disse regnskapsprinsippene skal anvendes på alle slike kundefordringer eller 

kontraktseiendeler, men kan anvendes separat på kundefordringer og kontraktseiendeler. 

b) Fordringer tilknyttet leieavtaler som følger av transaksjoner som faller inn under virkeområdet for IAS 

17, dersom foretaket som del av sine regnskapsprinsipper velger å måle tapsavsetningen til et beløp som 

tilsvarer forventede kredittap i levetiden. Disse regnskapsprinsippene skal anvendes på alle fordringer 

tilknyttet leieavtaler, men kan anvendes separat på fordringer tilknyttet finansielle og operasjonelle 

leieavtaler. 

5.5.16. Et foretak kan velge sine regnskapsprinsipper for kundefordringer, fordringer tilknyttet leieavtaler og 

kontraktseiendeler uavhengig av hverandre. 

Måling av forventede kredittap 

5.5.17. Et foretak skal måle forventede kredittap for et finansielt instrument på en måte som gjenspeiler 

a) et objektivt og sannsynlighetsveid beløp som fastsettes ved å vurdere en rekke mulige utfall, 

b) tidsverdien av penger og 

c) rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser 

på rapporteringstidspunktet, om tidligere hendelser, aktuelle forhold og prognoser om framtidige 

økonomiske forhold. 

5.5.18. Ved måling av forventede kredittap trenger ikke et foretak nødvendigvis å identifisere alle mulige scenarioer. Det 

skal imidlertid vurdere risikoen eller sannsynligheten for at et kredittap oppstår ved å se på muligheten for at det 

oppstår et kredittap og muligheten for at det ikke oppstår et kredittap, selv om muligheten for at et kredittap oppstår, 

er svært lav. 

5.5.19. Den lengste perioden som skal benyttes ved måling av forventede kredittap, er den lengste kontraktsperioden 

(inkludert forlengelsesmuligheter) der foretaket er eksponert for kredittrisiko, og ikke en lengre periode, selv om en 

slik lengre periode er forenlig med forretningspraksis. 

5.5.20. Noen finansielle instrumenter omfatter imidlertid både et lån og en uutnyttet forpliktelse, og foretakets 

kontraktsregulerte rett til å kreve tilbakebetaling og annullere den uutnyttede forpliktelsen begrenser ikke foretakets 

eksponering for kredittap i den kontraktsregulerte oppsigelsesperioden. Utelukkende for slike finansielle instrumenter 

skal foretaket måle forventede kredittap i perioden der foretaket er eksponert for kredittrisiko, og der forventede tap 

ikke ville blitt begrenset av kredittrisikohåndteringstiltak, selv om perioden strekker seg ut over den lengste 

kontraktsperioden. 

5.6 OMKLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER 

5.6.1. Dersom et foretak omklassifiserer finansielle eiendeler i samsvar med nr. 4.4.1, skal det anvende 

omklassifiseringen fremadrettet fra omklassifiseringsdatoen. Foretaket skal ikke justere eventuelle tidligere 

innregnede gevinster, tap (herunder gevinster eller tap ved verdifall) eller renter. I nr. 5.6.2–5.6.7 fastsettes 

kravene til omklassifisering.  
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5.6.2. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel fra kategorien måling til amortisert kost til kategorien 

måling til virkelig verdi over resultatet, måles dens virkelige verdi på omklassifiseringsdatoen. Eventuelle 

gevinster eller tap som oppstår av en differanse mellom den finansielle eiendelens tidligere amortiserte kost og 

den virkelige verdien, innregnes i resultatet. 

5.6.3. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel fra kategorien måling til virkelig verdi over resultatet 

til kategorien måling til amortisert kost, blir dens virkelige verdi på omklassifiseringsdatoen dens nye brutto 

balanseførte verdi. (Se nr. B5.6.2 for veiledning om fastsettelse av effektiv rente og tapsavsetning på 

omklassifiseringsdatoen.) 

5.6.4. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel fra kategorien måling til amortisert kost til kategorien 

måling til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, måles dens virkelige verdi på omklassifise-

ringsdatoen. Eventuelle gevinster eller tap som oppstår av en differanse mellom den finansielle eiendelens 

tidligere amortiserte kost og den virkelige verdien, innregnes i andre inntekter og kostnader. Den effektive 

renten og målingen av forventede kredittap justeres ikke som følge av omklassifiseringen. (Se nr. B5.6.1.) 

5.6.5. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel fra kategorien måling til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader til kategorien måling til amortisert kost, blir den finansielle eiendelen omklassifisert til 

virkelig verdi på omklassifiseringsdatoen. Kumulative gevinster eller tap som tidligere var innregnet i andre 

inntekter og kostnader, blir imidlertid fjernet fra egenkapitalen og justert mot den finansielle eiendelens 

virkelige verdi på omklassifiseringsdatoen. Som følge av dette måles den finansielle eiendelen på omklassifise-

ringsdatoen som om den alltid var blitt målt til amortisert kost. Denne justeringen påvirker andre inntekter 

og kostnader, men ikke resultatet, og er derfor ikke en omklassifiseringsjustering (se IAS 1: «Presentasjon av 

finansregnskap»). Den effektive renten og målingen av forventede kredittap justeres ikke som følge av 

omklassifiseringen. (Se nr. B5.6.1.) 

5.6.6. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel fra kategorien måling til virkelig verdi over resultatet 

til kategorien måling til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, skal den finansielle eiendelen 

fortsatt måles til virkelig verdi. (Se nr. B5.6.2 for veiledning om fastsettelse av effektiv rente og tapsavsetning 

på omklassifiseringsdatoen.) 

5.6.7. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel fra kategorien måling til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader til kategorien måling til virkelig verdi over resultatet, skal den finansielle eiendelen 

fortsatt måles til virkelig verdi. Kumulative gevinster eller tap som tidligere er innregnet i andre inntekter og 

kostnader, omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1) på 

omklassifiseringsdatoen. 

5.7 GEVINSTER OG TAP 

5.7.1. En gevinst eller et tap på en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som måles til virkelig verdi, skal 

innregnes i resultatet med mindre 

a) den er del av et sikringsforhold (se nr. 6.5.8–6.5.14 og eventuelt nr. 89–94 i IAS 39 for sikringsbokføring av 

virkelig verdi for en porteføljesikring av renterisiko), 

b) den er en investering i et egenkapitalinstrument, og foretaket har valgt å føre gevinster og tap på 

investeringen over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5, 

c) den er en finansiell forpliktelse øremerket til virkelig verdi over resultatet, og foretaket er forpliktet til å 

føre virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko over andre inntekter og kostnader i samsvar 

med nr. 5.7.7, eller 

d) den er en finansiell eiendel som måles til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med 

nr. 4.1.2 A, og foretaket er forpliktet til å innregne visse endringer i virkelig verdi i andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 5.7.10.  
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5.7.1 A Utbytte innregnes i resultatet bare når 

a) foretakets rett til å motta utbyttet er fastlagt, 

b) det er sannsynlig at de økonomiske fordelene som er knyttet til utbyttet, vil tilflyte foretaket, og 

c) utbyttebeløpet kan måles på en pålitelig måte. 

5.7.2. En gevinst eller et tap på en finansiell eiendel som måles til amortisert kost og ikke er del av et sikringsforhold 

(se nr. 6.5.8–6.5.14 og eventuelt nr. 89–94 i IAS 39 for sikringsbokføring av virkelig verdi for en 

porteføljesikring av renterisiko), skal innregnes i resultatet når den finansielle eiendelen er fraregnet og 

omklassifisert i samsvar med nr. 5.6.2 og amortiseringsprosessen er gjennomført eller er klar til å innregne 

gevinster eller tap ved verdifall. Et foretak skal anvende nr. 5.6.2 og 5.6.4 dersom det omklassifiserer 

finansielle eiendeler fra kategorien måling til amortisert kost. En gevinst eller et tap på en finansiell 

forpliktelse som måles til amortisert kost og ikke er del av et sikringsforhold (se nr. 6.5.8–6.5.14 og eventuelt 

nr. 89–94 i IAS 39 for sikringsbokføring av virkelig verdi for en porteføljesikring av renterisiko), skal 

innregnes i resultatet når den finansiell forpliktelsen er fraregnet og amortiseringsprosessen gjennomført. (Se 

nr. B5.7.2 for veiledning om valutakursgevinster eller -tap.) 

5.7.3. En gevinst eller et tap på finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser som er sikringsobjekter i et 

sikringsforhold, skal innregnes i samsvar med nr. 6.5.8–6.5.14 og eventuelt nr. 89–94 i IAS 39 for 

sikringsbokføring av virkelig verdi for en porteføljesikring av renterisiko. 

5.7.4. Dersom et foretak innregner finansielle eiendeler ved regnskapsføring på oppgjørstidspunktet (se nr. 3.1.2, 

B3.1.3 og B3.1.6), blir endringer i den virkelige verdien av eiendelen som skal mottas i løpet av perioden 

mellom avtaletidspunktet og oppgjørstidspunktet, ikke innregnet for eiendeler som måles til amortisert kost. 

For eiendeler som måles til virkelig verdi, skal imidlertid endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet eller 

i andre inntekter og kostnader, alt etter hva som er relevant i samsvar med nr. 5.7.1. Avtaletidspunktet skal 

anses å være datoen for førstegangsinnregning med hensyn til anvendelse av nedskrivningskravene. 

Investeringer i egenkapitalinstrumenter 

5.7.5. Ved førstegangsinnregning kan et foretak foreta et ugjenkallelig valg om å føre over andre inntekter og 

kostnader senere endringer av den virkelige verdien for en investering i et egenkapitalinstrument som faller 

innenfor virkeområdet for denne standard, og som verken holdes for omsetning eller er et betinget vederlag 

innregnet av et overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 3. (Se nr. B5.7.3 

for veiledning om valutakursgevinster eller -tap.) 

5.7.6. Dersom et foretak foretar valget i nr. 5.7.5, skal det innregne utbyttet fra denne investeringen i resultatet i samsvar 

med nr. 5.7.1 A. 

Forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet 

5.7.7. Et foretak skal føre en gevinst eller et tap på en finansiell forpliktelse som er øremerket til virkelig verdi over 

resultatet i samsvar med nr. 4.2.2 eller 4.3.5, som følger: 

a) Den delen av endringen i den finansielle forpliktelsens virkelige verdi som kan henføres til endringer i 

forpliktelsens kredittrisiko, skal føres over andre inntekter og kostnader (se B5.7.13–B5.7.20), og 

b) den resterende delen av endringen i forpliktelsens virkelige verdi skal føres over resultatet 

med mindre behandlingen av virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko beskrevet i bokstav a) 

ville forårsake eller forverre et regnskapsmessig misforhold i resultatet (og i så fall får nr. 5.7.8 anvendelse). 

Nr. B5.7.5–B5.7.7 og B5.7.10–B5.7.12 gir veiledning om vurdering av hvorvidt et regnskapsmessig misforhold 

blir forårsaket eller forverret.  
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5.7.8. Dersom kravene i nr. 5.7.7 ville forårsake eller forverre et regnskapsmessig misforhold i resultatet, skal 

foretaket føre alle gevinster eller tap på den forpliktelsen (herunder virkningene av endringer i forpliktelsens 

kredittrisiko) over resultatet. 

5.7.9. Til tross for kravene i nr. 5.7.7 og 5.7.8 skal foretaket føre over resultatet alle gevinster og tap på lånetilsagn og 

finansielle garantikontrakter som er øremerket til virkelig verdi over resultatet. 

Eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 

5.7.10. En gevinst eller et tap på en finansiell eiendel som måles til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i 

samsvar med nr. 4.1.2 A, skal innregnes i andre inntekter og kostnader, bortsett fra gevinster eller tap ved 

verdifall (se avsnitt 5.5) og valutakursgevinster og -tap (se nr. B5.7.2–B5.7.2 A), inntil den finansielle eiendelen 

blir fraregnet eller omklassifisert. Når den finansielle eiendelen fraregnes, skal kumulative gevinster eller tap 

som tidligere er innregnet i andre inntekter og kostnader, omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som 

en omklassifiseringsjustering (se IAS 1). Dersom den finansielle eiendelen omklassifiseres fra kategorien 

måling til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, skal foretaket regnskapsføre de kumulative 

gevinstene eller tapene som tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader, i samsvar med nr. 5.6.5 og 

5.6.7. Rente som er beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden, blir innregnet i resultatet. 

5.7.11. Som beskrevet i nr. 5.7.10 er det slik at dersom en finansiell eiendel måles til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A, er beløpene som innregnes i resultatet, de samme som 

beløpene som ville blitt innregnet i resultatet dersom den finansielle eiendelen var blitt målt til amortisert kost. 

KAPITTEL 6 Sikringsbokføring 

6.1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE FOR SIKRINGSBOKFØRING 

6.1.1. Formålet med sikringsbokføring er å vise i finansregnskapet virkningen av et foretaks risikohåndteringsaktiviteter der 

det benyttes finansielle instrumenter til å håndtere eksponeringer som følger av bestemte risikoer, og som kan påvirke 

resultatet (eller andre inntekter og kostnader for investeringer i egenkapitalinstrumenter der foretaket har valgt å føre 

endringer i virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5). Denne tilnærmingen har til 

formål å formidle konteksten for sikringsinstrumenter der det anvendes sikringsbokføring, for å gi innsikt i deres 

formål og virkning. 

6.1.2. Et foretak kan velge å øremerke et sikringsforhold mellom et sikringsinstrument og et sikringsobjekt i samsvar med 

nr. 6.2.1–6.3.7 og B6.2.1–B6.3.25. For sikringsforhold som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, skal et foretak 

regnskapsføre gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet i samsvar med nr. 6.5.1–6.5.14 og 

B6.5.1–B6.5.28. Dersom sikringsobjektet er en gruppe av poster, skal et foretak oppfylle tilleggskravene i nr. 6.6.1–

6.6.6 og B6.6.1–B6.6.16. 

6.1.3. For en virkelig verdi-sikring av renteeksponeringen for en portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle 

forpliktelser (og bare for en slik sikring) kan et foretak anvende sikringsbokføringskravene i IAS 39 i stedet for 

kravene i denne standard. I så fall skal foretaket også anvende de særlige kravene til sikringsbokføring av virkelig 

verdi for en porteføljesikring av renterisiko og øremerke som sikringsobjekt en andel som er et valutabeløp (se  

nr. 81A, 89A og AG114–AG132 i IAS 39). 

6.2 SIKRINGSINSTRUMENTER 

Poster som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter 

6.2.1. Et derivat som måles til virkelig verdi over resultatet, kan øremerkes som et sikringsinstrument, bortsett fra 

enkelte utstedte opsjoner (se nr. B6.2.4).  
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6.2.2. En ikke-derivativ finansiell eiendel eller en ikke-derivativ finansiell forpliktelse som måles til virkelig verdi 

over resultatet, kan øremerkes som et sikringsinstrument med mindre den er en finansiell forpliktelse 

øremerket til virkelig verdi over resultatet, og der den delen av endringen i virkelig verdi som kan henføres til 

endringer i denne forpliktelsens kredittrisiko, føres over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.7. 

For en sikring av valutarisiko kan valutarisikodelen av en ikke-derivativ finansiell eiendel eller en ikke-

derivativ finansiell forpliktelse øremerkes som et sikringsinstrument, forutsatt at dette ikke er en investering i 

et egenkapitalinstrument der foretaket har valgt å føre endringer i virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 5.7.5. 

6.2.3. Når det gjelder sikringsbokføring, kan bare kontrakter med en ekstern part i forhold til det rapporterende 

foretaket (dvs. ekstern i forhold til konsernet eller det enkelte foretaket som det rapporteres om) øremerkes 

som sikringsinstrumenter. 

Øremerking av sikringsinstrumenter 

6.2.4. En post som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter, skal øremerkes i sin helhet som sikringsinstrument. De eneste 

tillatte unntakene er 

a) å skille egenverdien og tidsverdien til en opsjonskontrakt og bare øremerke endringen i en opsjons egenverdi som 

sikringsinstrument og ikke endringen i opsjonens tidsverdi (se nr. 6.5.15 og B6.5.29–B6.5.33), 

b) å skille termindelen og spotdelen i en ikke-børsomsatt terminkontrakt og bare øremerke endringen i verdien av 

spotdelen i en ikke-børsomsatt terminkontrakt som sikringsinstrument og ikke termindelen, på samme måte som 

basismarginen på valuta kan skilles ut og utelukkes fra øremerkingen av et finansielt instrument som 

sikringsinstrument (se nr. 6.5.16 og B6.5.34–B6.5.39), og 

c) å øremerke en andel av hele sikringsinstrumentet, for eksempel 50 prosent av det nominelle beløpet, som 

sikringsinstrumentet i et sikringsforhold. Et sikringsinstrument kan imidlertid ikke øremerkes for en del av denne 

endringen i virkelig verdi som er fra bare en del av den perioden der sikringsinstrumentet forblir utestående. 

6.2.5. Et foretak kan se enhver kombinasjon av følgende i sammenheng og øremerke dem sammen som sikringsinstrument 

(herunder når risikoen eller risikoene forbundet med visse sikringsinstrumenter oppveier dem som oppstår fra andre): 

a) Derivater eller en andel av dem. 

b) Ikke-derivater eller en andel av dem. 

6.2.6. Et derivatinstrument som kombinerer en utstedt opsjon og en kjøpt opsjon (for eksempel en rentekorridor), oppfyller 

imidlertid ikke kravene til et sikringsinstrument dersom det faktisk er en netto utstedt opsjon på tidspunktet for 

øremerkingen (med mindre det oppfyller kravene i henhold til nr. B6.2.4). Tilsvarende kan to eller flere instrumenter 

(eller andeler av disse) i fellesskap øremerkes som sikringsinstrumentet bare dersom de i kombinasjon faktisk ikke er 

en netto utstedt opsjon på tidspunktet for øremerkingen (med mindre de oppfyller kravene i henhold til nr. B6.2.4). 

6.3 SIKRINGSOBJEKTER 

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter 

6.3.1. Et sikringsobjekt kan være en innregnet eiendel eller forpliktelse, et uinnregnet bindende tilsagn, en forventet 

transaksjon eller en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet. Sikringsobjektet kan være 

a) en enkelt post eller 

b) en gruppe av poster (med forbehold for nr. 6.6.1–6.6.6 og B6.6.1–B6.6.16). 

Et sikringsobjekt kan også være en bestanddel av en slik post eller gruppe av poster (se nr. 6.3.7 og B6.3.7–

B6.3.25).  
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6.3.2. Sikringsobjektet skal kunne måles på en pålitelig måte. 

6.3.3. Dersom et sikringsobjekt er en forventet transaksjon (eller en bestanddel av denne), må den transaksjonen 

være svært sannsynlig. 

6.3.4. En samlet eksponering som er en kombinasjon av en eksponering som kunne oppfylle kravene til et 

sikringsobjekt i samsvar med nr. 6.3.1, og et derivat, kan øremerkes som et sikringsobjekt (se B6.3.3–B6.3.4). 

Dette omfatter en forventet transaksjon på en samlet eksponering (dvs. ikke-bindende, men forventede 

framtidige transaksjoner som gir opphav til en eksponering og et derivat) dersom den samlede eksponeringen 

er svært sannsynlig og, når den har inntruffet og derfor ikke lenger er forventet, oppfyller kriteriene til et 

sikringsobjekt. 

6.3.5. Når det gjelder sikringsbokføring, kan bare eiendeler, forpliktelser, bindende tilsagn eller svært sannsynlige 

forventede transaksjoner med en ekstern part i forhold til det rapporterende foretaket, øremerkes som 

sikringsobjekter. Sikringsbokføring kan anvendes på transaksjoner mellom foretak i samme konsern bare i 

disse foretakenes individuelle eller separate finansregnskap, og ikke i konsernets konsernregnskap, bortsett 

fra konsernregnskapet til et investeringsforetak, som definert i IFRS 10, der transaksjoner mellom et 

investeringsforetak og dets datterforetak som måles til virkelig verdi over resultatet, ikke vil bli eliminert i 

konsernregnskapet. 

6.3.6. Som et unntak fra nr. 6.3.5 kan imidlertid valutarisikoen til en konsernintern monetær post (for eksempel 

lån/fordringer mellom to datterforetak) oppfylle kravene til et sikringsobjekt i konsernregnskapet dersom den fører til 

en eksponering for valutagevinster eller -tap som ikke blir fullt ut eliminert ved konsolidering i henhold til IAS 21: 

«Virkningene av valutakursendringer». I henhold til IAS 21 blir valutakursgevinster og -tap på konserninterne 

monetære poster ikke fullt ut eliminert ved konsolidering når den konserninterne monetære posten forekommer i en 

transaksjon mellom to foretak i konsernet som har ulike funksjonelle valutaer. I tillegg kan valutarisikoen ved en 

svært sannsynlig forventet konsernintern transaksjon oppfylle kravene til et sikringsobjekt i konsernregnskap under 

forutsetning av at transaksjonen angis i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det foretaket som inngår 

denne transaksjonen, og at valutarisikoen vil påvirke konsernresultatet. 

Øremerking av sikringsobjekter 

6.3.7. Et foretak kan øremerke en post i sin helhet eller en bestanddel av en post som sikringsobjekt i et sikringsforhold. 

Hele posten omfatter alle endringer i kontantstrømmene eller i den virkelige verdien til en post. En bestanddel 

omfatter mindre enn hele endringen i den virkelige verdien eller variabiliteten i kontantstrømmen til en post. I det 

tilfellet kan et foretak bare øremerke følgende typer bestanddeler (herunder kombinasjoner) som sikringsobjekter: 

a) Bare endringer i kontantstrømmene eller i den virkelige verdien til en post som kan henføres til en bestemt risiko 

eller risikoer (risikobestanddel), forutsatt at risikobestanddelen, basert på en vurdering innenfor rammen av den 

bestemte markedsstrukturen, kan identifiseres separat og måles på en pålitelig måte (se nr. B6.3.8–B6.3.15). 

Risikobestanddeler omfatter en øremerking utelukkende av endringer i kontantstrømmene eller i den virkelige 

verdien til et sikringsobjekt over eller under en angitt pris eller annen variabel (en ensidig risiko). 

b) Én eller flere utvalgte kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

c) Bestanddeler av et nominelt beløp, dvs. en angitt del av et beløp for en post (se nr. B6.3.16–B6.3.20). 

6.4 KVALIFIKASJONSKRITERIENE FOR SIKRINGSBOKFØRING 

6.4.1. Et sikringsforhold oppfyller kravene til sikringsbokføring bare dersom alle de følgende kriteriene er oppfylt: 

a) Sikringsforholdet består bare av sikringsinstrumenter og sikringsobjekter som oppfyller kriteriene.  
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b) Ved inngåelse av sikringsforholdet skjer det en formell øremerking og dokumentasjon av sikringsforholdet 

og foretakets risikohåndteringsmål og -strategi når det påtar seg sikringen. Denne dokumentasjonen skal 

omfatte identifisering av sikringsinstrumentet, sikringsobjektet, arten av risiko som sikres og hvordan 

foretaket vil vurdere om sikringsforholdet oppfyller kravene til sikringseffektivitet (herunder dets analyse 

av kildene til sikringsineffektivitet og hvordan det fastsetter sikringsgraden). 

c) Sikringsforholdet oppfyller alle følgende krav til sikringseffektivitet: 

i) Det er et økonomisk forhold mellom sikringsobjektet og sikringsinstrumentet (se B6.4.4–B6.4.6). 

ii) Virkningen av kredittrisikoen dominerer ikke verdiendringer som følger av dette økonomiske 

forholdet (se B6.4.7-B6.4.8). 

iii) Sikringsforholdets sikringsgrad er den samme som den som følger av den mengden av sikrings-

objektet som foretaket faktisk sikrer, og den mengden av sikringsinstrumentet som foretaket faktisk 

bruker til å sikre den aktuelle mengden av sikringsobjektet. Denne øremerkingen skal imidlertid ikke 

gjenspeile en ubalanse mellom vektleggingen av sikringsobjektet og sikringsinstrumentet som ville 

skape sikringsineffektivitet (uansett om den er innregnet eller ikke) som kunne føre til et 

regnskapsmessig utfall som er uforenlig med sikringsbokføringens formål (se nr. B6.4.9–B6.4.11). 

6.5 REGNSKAPSFØRING AV SIKRINGSFORHOLD SOM OPPFYLLER KRAVENE 

6.5.1. Et foretak anvender sikringsbokføring på sikringsforhold som oppfyller kvalifikasjonskriteriene i nr. 6.4.1 

(som omfatter foretakets beslutning om å øremerke sikringsforholdet). 

6.5.2. Det er tre typer sikringsforhold: 

a) Virkelig verdi-sikring: en sikring av eksponeringen for endringer i virkelig verdi av en innregnet eiendel 

eller forpliktelse eller et uinnregnet bindende tilsagn, eller en bestanddel av en slik post som kan henføres 

til en bestemt risiko, og som kan påvirke resultatet. 

b) Kontantstrømssikring: en sikring av eksponeringen for variabilitet i kontantstrømmer som kan henføres 

til en bestemt risiko tilknyttet hele eller en bestanddel av en innregnet eiendel eller forpliktelse (for 

eksempel alle eller noen framtidige rentebetalinger på lån med variabel rente) eller en svært sannsynlig 

forventet transaksjon, og som kan påvirke resultatet. 

c) Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, som definert i IAS 21. 

6.5.3. Dersom sikringsobjektet er et egenkapitalinstrument der foretaket har valgt å føre endringer i virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5, må den sikrede eksponeringen nevnt i nr. 6.5.2 a) kunne 

påvirke andre inntekter og kostnader. Bare i slike tilfeller føres innregnet sikringsineffektivitet over andre inntekter 

og kostnader. 

6.5.4. En sikring av valutarisikoen ved et bindende tilsagn kan regnskapsføres som en virkelig verdi-sikring eller en 

kontantstrømssikring. 

6.5.5. Dersom et sikringsforhold ikke lenger oppfyller kravet til sikringseffektivitet med hensyn til sikringsgraden 

(se nr. 6.4.1 c) iii)), men risikohåndteringsmålet for det øremerkede sikringsforholdet forblir det samme, skal 

et foretak justere sikringsforholdets sikringsgrad slik at det igjen oppfyller kvalifikasjonskriteriene (dette 

omtales i denne standard som «rebalansering» – se B6.5.7-B6.5.21). 

6.5.6. Et foretak skal bringe fremadrettet sikringsbokføring til opphør bare når sikringsforholdet (eller en del av et 

sikringsforhold) ikke lenger oppfyller kvalifikasjonskriteriene (idet det tas hensyn til en eventuell 

rebalansering av sikringsforholdet, dersom det er relevant). Dette omfatter tilfeller der sikringsinstrumentet 

utløper eller selges, avsluttes eller utøves. I denne sammenheng regnes erstatning eller overflytning av et 

sikringsinstrument til et annet sikringsinstrument ikke som utløp eller avslutning dersom en slik erstatning 
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eller overflytning er del av og i samsvar med foretakets dokumenterte risikohåndteringsmål. Dessuten dreier 

det seg i denne sammenheng ikke om utløp eller avslutning av sikringsinstrumentet dersom: 

a) Partene i sikringsinstrumentet, som følge av lover eller forskrifter eller innføring av lover eller forskrifter, 

er enige om at en eller flere clearingmotparter erstatter deres opprinnelig motpart og blir den nye 

motparten til hver av partene. I denne sammenhengen er en clearingmotpart en sentral motpart (noen 

ganger kalt en «clearingorganisasjon» eller et «clearingbyrå») eller ett eller flere foretak, for eksempel et 

clearingmedlem i en clearingorganisasjon eller en kunde hos et clearingmedlem i en clearingorganisasjon, 

som fungerer som motpart for å effektuere en sentral motparts clearing. Når partene i 

sikringsinstrumentet erstatter sine opprinnelige motparter med andre motparter, er imidlertid kravet i 

dette ledd oppfylt bare dersom hver enkelt av disse partene effektuerer clearing med den samme sentrale 

motpart. 

b) Eventuelle andre endringer av sikringsinstrumentet er begrenset til dem som er nødvendige for å 

effektuere en slik erstatning av motpart. Slike endringer er begrenset til dem som oppfyller de vilkår som 

kunne forventes dersom sikringsinstrumentet opprinnelig var clearet med clearingmotparten. Disse 

endringene omfatter endringer i kravene til sikkerhet, rettigheter til motregning av fordringer og gjeld 

samt gebyrer som pålegges. 

Opphør av sikringsbokføring kan enten påvirke et sikringsforhold i sin helhet eller bare en del av det (og i så 

fall fortsetter sikringsbokføringen for resten av sikringsforholdet). 

6.5.7. Et foretak skal anvende 

a) nr. 6.5.10 når det bringer til opphør sikringsbokføring for en virkelig verdi-sikring der sikringsobjektet er (eller er 

en bestanddel av) et finansielt instrument som måles til amortisert kost, og 

b) nr. 6.5.12 når det bringer til opphør sikringsbokføring for kontantstrømssikringer. 

Virkelig verdi-sikring 

6.5.8. Så lenge en virkelig verdi-sikring oppfyller kvalifikasjonskriteriene i nr. 6.4.1, skal sikringsforholdet 

regnskapsføres på følgende måte: 

a) Gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet skal innregnes i resultatet (eller i andre inntekter og 

kostnader dersom sikringsinstrumentet sikrer et egenkapitalinstrument der foretaket har valgt å føre 

endringer i virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5). 

b) Sikringsgevinsten eller -tapet på sikringsobjektet skal justere sikringsobjektets balanseførte verdi (dersom 

det er relevant) og innregnes i resultatet. Dersom sikringsobjektet er en finansiell eiendel (eller en 

bestanddel av den) som måles til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 

4.1.2 A, skal sikringsgevinsten eller -tapet på sikringsobjektet innregnes i resultatet. Dersom 

sikringsobjektet er et egenkapitalinstrument der foretaket har valgt å føre endringer i virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5, skal imidlertid disse beløpene forbli i andre 

inntekter og kostnader. Dersom et sikringsobjekt er et uinnregnet bindende tilsagn (eller en bestanddel av 

det), skal den kumulative endringen i sikringsobjektets virkelige verdi etter øremerkingen innregnes som 

en eiendel eller en forpliktelse med en tilhørende gevinst eller et tilhørende tap innregnet i resultatet.  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1017 

 

6.5.9. Når et sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring er et bindende tilsagn (eller en bestanddel av det) om å erverve en 

eiendel eller påta seg en forpliktelse, skal første balanseførte verdi for eiendelen eller forpliktelsen som følger av at 

foretaket oppfyller det bindende tilsagnet, justeres slik at den inkluderer den kumulative endringen i sikringsobjektets 

virkelige verdi som ble innregnet i balanseoppstillingen. 

6.5.10. Enhver justering som følger av nr. 6.5.8 b), skal amortiseres i resultatet dersom sikringsobjektet er et finansielt 

instrument (eller en bestanddel av det) som måles til amortisert kost. Amortiseringen kan begynne så snart det 

foreligger en justering, og skal begynne ikke senere enn på tidspunktet da sikringsobjektet opphører å bli justert for 

sikringsgevinster og -tap. Amortiseringen skal baseres på en rekalkulert effektiv rente på tidspunktet da 

amortiseringen begynner. For en finansiell eiendel (eller en bestanddel av den) som er et sikringsobjekt og måles til 

virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A, skal amortisering anvendes på samme 

måte, men for det beløpet som representerer kumulativ gevinst eller tap som tidligere var innregnet i samsvar med  

nr. 6.5.8 b), i stedet for å justere den balanseførte verdien. 

Kontantstrømssikring 

6.5.11. Så lenge en kontantstrømssikring oppfyller kvalifikasjonskriteriene i nr. 6.4.1, skal sikringsforholdet regn-

skapsføres på følgende måte: 

a) Den separate bestanddelen av egenkapitalen tilknyttet sikringsobjektet (kontantstrømsikringsreserven) 

blir justert til det laveste av følgende beløp (i absolutte størrelser): 

i) Kumulative gevinster eller tap på sikringsinstrumentet fra inngåelse av sikringen. 

ii) Kumulativ endring i virkelig verdi (nåverdi) av sikringsobjektet (dvs. nåverdien av den kumulative 

endringen i de sikrede forventede framtidige kontantstrømmer) fra inngåelse av sikringen. 

b) Den delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet som vurderes å være en effektiv sikring (dvs. 

den andelen som utlignes av endringer i kontantstrømsikringsreserven beregnet i samsvar med a)), skal 

innregnes i andre inntekter og kostnader. 

c) Eventuelle gjenværende gevinster eller tap på sikringsinstrumentet (eller eventuelle gevinster eller tap som 

kreves for balansere endringen i kontantstrømsikringsreserven beregnet i samsvar med a)) er sikrings-

ineffektivitet som skal innregnes i resultatet. 

d) Det beløpet som er akkumulert i kontantstrømsikringsreserven i samsvar med a), skal regnskapsføres som 

følger: 

i) Dersom en sikret forventet transaksjon senere fører til innregning av en ikke-finansiell eiendel eller en 

ikke-finansiell forpliktelse, eller en sikret forventet transaksjon for en ikke-finansiell eiendel eller en 

ikke-finansiell forpliktelse blir til et bindende tilsagn der sikringsbokføring av virkelig verdi 

anvendes, skal foretaket fjerne det beløpet fra kontantstrømsikringsreserven og inkludere det direkte 

i eiendelens eller forpliktelsens opprinnelige anskaffelseskost eller annen balanseført verdi. Dette er 

ikke en omklassifiseringsjustering (se IAS 1), og derfor påvirker det ikke andre inntekter og 

kostnader. 

ii) For andre kontantstrømssikringer enn dem som omfattes av i), skal beløpet omklassifiseres fra 

kontantstrømsikringsreserven til resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1) i den eller de 

samme periodene da de sikrede forventede framtidige kontantstrømmene påvirker resultatet (for 

eksempel i de periodene da renteinntekter eller rentekostnader innregnes, eller når et forventet salg 

finner sted). 

iii) Dersom dette beløpet er et tap, og et foretak forventer at hele eller deler av tapet ikke vil bli 

gjenvunnet i løpet av én eller flere framtidige perioder, skal foretaket umiddelbart omklassifisere det 

beløpet som ikke forventes å bli gjenvunnet, til resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1).  
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6.5.12. Når et foretak bringer til opphør sikringsbokføring for en kontantstrømssikring (se nr. 6.5.6 og 6.5.7 b)), skal det 

regnskapsføre det beløpet som er akkumulert i kontantstrømsikringsreserven i samsvar med nr. 6.5.11 a), på følgende 

måte: 

a) Dersom de sikrede framtidige kontantstrømmene fortsatt forventes å finne sted, skal beløpet forbli i 

kontantstrømsikringsreserven inntil de framtidige kontantstrømmene finner sted, eller inntil nr. 6.5.11 d) iii) får 

anvendelse. Når de framtidige kontantstrømmene finner sted, får nr. 6.5.11 d) anvendelse. 

b) Dersom de sikrede framtidige kontantstrømmene ikke lenger forventes å finne sted, skal beløpet umiddelbart 

omklassifiseres fra kontantstrømsikringsreserven til resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1). En 

sikret framtidig kontantstrøm som det ikke lenger er svært sannsynlig at vil finne sted, kan fortsatt forventes å 

finne sted. 

Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet 

6.5.13. Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, herunder en sikring av en monetær post som 

regnskapsføres som en del av nettoinvesteringen (se IAS 21), skal regnskapsføres på tilsvarende måte som 

kontantstrømssikring: 

a) Den delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet som vurderes til å være en effektiv sikring, skal 

innregnes i andre inntekter og kostnader (se 6.5.11). 

b) Den ikke-effektive delen skal innregnes i resultatet. 

6.5.14. Kumulative gevinster eller tap på sikringsinstrumentet knyttet til den effektive delen av sikringen som har 

vært akkumulert i reserven for omregning av utenlandsk valuta, skal omklassifiseres fra egenkapitalen til 

resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1) i samsvar med nr. 48-–49 i IAS 21 ved avhending eller 

delvis avhending av den utenlandske virksomheten. 

Regnskapsføring av opsjoners tidsverdi 

6.5.15. Når et foretak skiller egenverdien og tidsverdien til en opsjonskontrakt og bare øremerker endringen i opsjonens 

egenverdi som sikringsinstrument (se nr. 6.2.4 a)), skal det regnskapsføre opsjonens tidsverdi på følgende måte (se 

B6.5.29–B6.5.33): 

a) Et foretak skal skille opsjoners tidsverdi etter den typen sikringsobjekt som opsjonen sikrer (se nr. B6.5.29): 

i) Et transaksjonsrelatert sikringsobjekt. 

ii) Et tidsrelatert sikringsobjekt. 

b) Endringen i tidsverdiens virkelige verdi for en opsjon som sikrer et transaksjonsrelatert sikringsobjekt, skal 

innregnes i andre inntekter og kostnader i den utstrekning den gjelder sikringsobjektet, og skal akkumuleres i en 

separat bestanddel av egenkapitalen. Den kumulative endringen i virkelig verdi som oppstår fra opsjonens 

tidsverdi, og som er akkumulert i en separat bestanddel av egenkapitalen (heretter kalt «beløpet»), skal 

regnskapsføres som følger: 

i) Dersom sikringsobjektet senere fører til innregning av en ikke-finansiell eiendel eller en ikke-finansiell 

forpliktelse eller til et bindende tilsagn for en ikke-finansiell eiendel eller en ikke-finansiell forpliktelse der 

sikringsbokføring av virkelig verdi anvendes, skal foretaket fjerne beløpet fra den separate bestanddelen av 

egenkapitalen og inkludere det direkte i eiendelens eller forpliktelsens opprinnelige anskaffelseskost eller 

annen balanseført verdi. Dette er ikke en omklassifiseringsjustering (se IAS 1), og derfor påvirker det ikke 

andre inntekter og kostnader. 

ii) For andre sikringsforhold enn dem som omfattes av i), skal beløpet omklassifiseres fra den separate 

bestanddelen av egenkapitalen til resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1) i den eller de 

samme periodene da de sikrede forventede framtidige kontantstrømmene påvirker resultatet (for eksempel 

når et forventet salg finner sted).  
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iii) Dersom hele eller deler av dette beløpet ikke forventes å bli gjenvunnet i løpet av én eller flere framtidige 

perioder, skal beløpet som ikke forventes å bli gjenvunnet, umiddelbart omklassifiseres til resultatet som en 

omklassifiseringsjustering (se IAS 1). 

c) Endringen i tidsverdiens virkelige verdi for en opsjon som sikrer et tidsrelatert sikringsobjekt, skal innregnes i 

andre inntekter og kostnader i den utstrekning den gjelder sikringsobjektet, og skal akkumuleres i en separat 

bestanddel av egenkapitalen. Tidsverdien på datoen for øremerkingen av opsjonen som et sikringsinstrument, i 

den utstrekning den gjelder sikringsobjektet, skal amortiseres på et systematisk og rasjonelt grunnlag i løpet av 

perioden der sikringsjusteringen for opsjonens egenverdi kan påvirke resultatet (eller andre inntekter og 

kostnader dersom sikringsobjektet er et egenkapitalinstrument der foretaket har valgt å føre endringer i virkelig 

verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5). I hver rapporteringsperiode skal derfor 

amortiseringsbeløpet omklassifiseres fra den separate bestanddelen av egenkapitalen til resultatet som en 

omklassifiseringsjustering (se IAS 1). Dersom sikringsbokføring bringes til opphør for sikringsforholdet som 

omfatter endringen i opsjonens egenverdi som sikringsinstrument, skal nettobeløpet (dvs. herunder kumulativ 

amortisering) som er akkumulert i den separate bestanddelen av egenkapitalen, umiddelbart omklassifiseres til 

resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1). 

Regnskapsføring av termindelen av ikke-børsomsatte terminkontrakter og finansielle instrumenters 

basismargin på valuta 

6.5.16. Når et foretak skiller termindelen og spotdelen i en ikke-børsomsatt terminkontrakt og bare øremerker endringen i 

verdien av spotdelen i den ikke-børsomsatte terminkontrakten som sikringsinstrument, eller når et foretak skiller 

basismarginen på valuta fra et finansielt instrument og utelukker den fra øremerkingen av det finansielle instrumentet 

som sikringsinstrument (se nr. 6.2.4 b)), kan foretaket anvende nr. 6.5.15 på termindelen av den ikke-børsomsatte 

terminkontrakten eller på basismarginen på valuta på samme måte som det anvendes på en opsjons tidsverdi. I så fall 

skal foretaket anvende veiledningen i anvendelse i nr. B6.5.34–B6.5.39. 

6.6 SIKRINGER AV EN GRUPPE AV POSTER 

En gruppe av poster som oppfyller kriteriene for et sikringsobjekt 

6.6.1. En gruppe av poster (herunder en gruppe av poster som utgjør en nettoposisjon, se B6.6.1–B6.6.8) oppfyller 

kriteriene for et sikringsobjekt bare dersom 

a) den består av poster (herunder bestanddeler av poster) som hver for seg oppfyller kriteriene for 

sikringsobjekter, 

b) postene i gruppen forvaltes samlet gruppevis for risikohåndteringsformål, og 

c) når det gjelder kontantstrømssikring for en gruppe av poster med en variabilitet i kontantstrømmer som 

ikke forventes å være tilnærmet proporsjonal med den samlede variabiliteten i gruppens 

kontantstrømmer, slik at det oppstår utlignende risikoposisjoner, 

i) den er en sikring av valutarisiko, og 

ii) øremerkingen av denne nettoposisjonen angir rapporteringsperioden der de forventede transak-

sjonene forventes å påvirke resultatet, samt deres art og omfang (se B6.6.7–B6.6.8). 

Øremerking av en bestanddel av et nominelt beløp 

6.6.2. En bestanddel som utgjør en andel av en gruppe av poster som oppfyller kriteriene, er et sikringsobjekt som oppfyller 

kriteriene, forutsatt at øremerkingen er forenlig med foretakets risikohåndteringsmål. 

6.6.3. En lagdelt bestanddel i en samlet gruppe av poster (for eksempel det nederste laget) oppfyller kriteriene for 

sikringsbokføring bare dersom 

a) det kan identifiseres separat og måles på en pålitelig måte, 

b) risikohåndteringsmålet er å sikre en lagdelt bestanddel,  
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c) postene i den samlede gruppen der laget er identifisert, er eksponert for den samme sikrede risikoen (så målingen 

av det sikrede laget påvirkes ikke i vesentlig grad av hvilke poster i den samlede gruppen som inngår i det sikrede 

laget), 

d) et foretak, for en sikring av eksisterende poster (for eksempel et uinnregnet bindende tilsagn eller en innregnet 

eiendel), kan identifisere og spore den samlede gruppen av poster som det sikrede laget er definert fra (slik at 

foretaket kan overholde kravene til regnskapsføring av sikringsforhold som oppfyller kravene), og 

e) alle poster i gruppen som inneholder opsjoner om førtidig tilbakebetaling, oppfyller kravene til bestanddeler av et 

nominelt beløp (se nr. B6.3.20). 

Presentasjon 

6.6.4. For en sikring av en gruppe av poster med utlignende risikoposisjoner (dvs. i en sikring av en nettoposisjon) der den 

sikrede risikoen påvirker ulike poster i resultatoppstillingen og i andre inntekter og kostnader, skal eventuelle 

sikringsgevinster eller -tap i denne oppstillingen føres i en separat post fra dem som berøres av sikringsobjektene. 

Det beløpet i posten som gjelder selve sikringsobjektet (for eksempel inntekt eller kostnad solgte varer), forblir derfor 

upåvirket i oppstillingen. 

6.6.5. For eiendeler og forpliktelser som sikres sammen som en gruppe i en virkelig verdi-sikring, skal gevinsten eller tapet 

i balanseoppstillingen for de enkelte eiendeler og forpliktelser innregnes som en justering av den balanseførte verdien 

for de respektive enkeltpostene som utgjør gruppen i samsvar med nr. 6.5.8. b). 

Nullnettoposisjoner 

6.6.6. Når sikringsobjektet er en gruppe som er en nullnettoposisjon (dvs. internt blant sikringsobjektene utlignes risikoen 

som forvaltes gruppevis), tillates et foretak å øremerke den i et sikringsforhold som ikke omfatter et 

sikringsinstrument, forutsatt at 

a) sikringen er del av en rullende nettorisikosikringsstrategi der foretaket rutinemessig sikrer nye posisjoner av 

samme type over tid (for eksempel når transaksjoner går inn i samme tidshorisont som foretaket sikrer), 

b) størrelsen på den sikrede nettoposisjonen endrer seg i løpet av den rullende nettorisikosikringsstrategiens levetid, 

og foretaket benytter sikringsinstrumenter som oppfyller kriteriene, til å sikre nettorisikoen (dvs. når 

nettoposisjonen ikke er null), 

c) sikringsbokføring anvendes normalt på slike nettoposisjoner når nettoposisjonen ikke er lik null og den sikres 

med sikringsinstrumenter som oppfyller kriteriene, og 

d) det ville føre til inkonsekvente regnskapsutfall dersom sikringsbokføring ikke ble anvendt på nullnettoposisjonen, 

fordi regnskapsføringen ikke ville innregne de utlignende risikoposisjonene som ellers ville ha blitt innregnet i en 

sikring av en nettoposisjon. 

6.7 MULIGHET TIL Å ØREMERKE EN KREDITTEKSPONERING SOM MÅLT TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET 

Kreditteksponeringers oppfyllelse av kriteriene for øremerking til virkelig verdi over resultatet 

6.7.1. Dersom et foretak benytter et kredittderivat som måles til virkelig verdi over resultatet, til å forvalte 

kredittrisikoen til hele eller deler av et finansielt instrument (kreditteksponering), kan det øremerke det 

finansielle instrumentet i den grad det forvaltes (dvs. hele eller en andel av det) som målt til virkelig verdi over 

resultatet, dersom 

a) navnet på kreditteksponeringen (for eksempel låntakeren eller innehaveren av et lånetilsagn) samsvarer 

med referanseforetaket til kredittderivatet («navneoverensstemmelse»), og 

b) det finansielle instrumentets rangorden samsvarer med den til instrumentene som kan leveres i henhold til 

kredittderivatet.  
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Et foretak kan foreta denne øremerkingen uansett om det finansielle instrumentet som kredittrisikoen 

forvaltes for, er innenfor virkeområdet for denne standard (et foretak kan for eksempel øremerke lånetilsagn 

som faller utenfor denne standards virkeområde). Foretaket kan øremerke det finansielle instrumentet ved 

eller etter førstegangsinnregning eller mens det er uinnregnet. Foretaket skal samtidig dokumentere 

øremerkingen. 

Regnskapsføring av kreditteksponeringer øremerket til virkelig verdi over resultatet 

6.7.2. Dersom et finansielt instrument øremerkes i samsvar med nr. 6.7.1 som målt til virkelig verdi over resultatet etter 

førstegangsinnregning, eller tidligere ikke var innregnet, skal differansen på tidspunktet for øremerkingen mellom en 

eventuell balanseført verdi og virkelig verdi umiddelbart innregnes i resultatet. For finansielle eiendeler som måles til 

virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A, skal kumulative gevinster eller tap som 

tidligere var innregnet i andre inntekter og kostnader, umiddelbart omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som 

en omklassifiseringsjustering (se IAS 1). 

6.7.3. Et foretak skal opphøre å måle til virkelig verdi over resultatet det finansielle instrumentet som førte til kredittrisiko, 

eller en andel av det finansielle instrumentet, dersom 

a) kvalifikasjonskriteriene i nr. 6.7.1 ikke lenger er oppfylt, for eksempel fordi 

i) kredittderivatet eller det relaterte finansielle instrumentet som fører til kredittrisiko, utløper eller selges, 

avsluttes eller gjøres opp, eller 

ii) det finansielle instrumentets kredittrisiko ikke lenger forvaltes ved hjelp av kredittderivater. Dette kan for 

eksempel skje på grunn av en forbedring av låntakerens eller innehaveren av lånetilsagnets kredittkvalitet 

eller endringer i kapitalkravene som er pålagt foretaket, og 

b) det ellers ikke er krav om at det finansielle instrumentet som fører til kredittrisiko, skal måles til virkelig verdi 

over resultatet (dvs. foretakets virksomhetsmodell er ikke endret i mellomtiden slik at en omklassifise-

ringsjustering i samsvar med nr. 4.4.1 er påkrevd). 

6.7.4. Når et foretak opphører å måle til virkelig verdi over resultatet det finansielle instrument som fører til kredittrisiko, 

eller en andel av det finansielle instrumentet, blir det finansielle instrumentets virkelige verdi på opphørsdatoen dets 

nye balanseførte verdi. Deretter skal den samme målingen som ble brukt før det finansielle instrumentet ble 

øremerket til virkelig verdi over resultatet, anvendes (herunder amortisering som følger av den nye balanseførte 

verdien). En finansiell eiendel som opprinnelig var øremerket som målt til amortisert kost, ville for eksempel gå 

tilbake til den målingen, og dens effektive rente ville bli beregnet på nytt på grunnlag av dens nye brutto balanseførte 

verdi på opphørsdatoen for måling til virkelig verdi over resultatet. 

KAPITTEL 7 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

7.1 IKRAFTTREDELSE 

7.1.1. Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak velger å anvende denne standard tidligere, må det opplyse 

om dette og anvende alle kravene i denne standard samtidig (se også nr. 7.1.2, 7.2.21 og 7.3.2). Samtidig skal det 

anvende endringene i vedlegg C. 

7.1.2. Til tross for kravene i nr. 7.1.1 kan et foretak for årsregnskap som omfatter perioder som begynner før 1. januar 2018, 

velge å anvende tidlig bare kravene til føring av gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til virkelig 

verdi over resultatet i nr. 5.7.1 c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 uten å anvende de øvrige kravene i denne 

standard. Dersom et foretak velger å anvende bare disse numrene, skal det opplyse om dette og løpende gi de 

tilknyttede opplysningene fastsatt i nr. 10–11 i IFRS 7 (som endret i IFRS 9 (2010)). (Se også nr. 7.2.2 og 7.2.15.)  
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7.1.3. Ved «Årlige forbedringer av IFRS-er 2010–2012», utstedt i desember 2013, ble nr. 4.2.1 og 5.7.5 endret som følge av 

endring av IFRS 3. Foretakene skal anvende denne endringen fremadrettet på virksomhetssammenslutninger som 

endringen av IFRS 3 får anvendelse på. 

7.1.4. Ved IFRS 15, utstedt i mai 2014, ble nr. 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 og C42 endret, og C16 

med tilhørende overskrift ble opphevet. Nr. 5.1.3 og 5.7.1 A og en definisjon i vedlegg A ble tilføyd. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 15. 

7.2 OVERGANGSBESTEMMELSER 

7.2.1. Et foretak skal anvende denne standard med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil», unntatt i de tilfeller som er angitt i nr. 7.2.4–7.2.26 og 7.2.28. Denne 

standard får ikke anvendelse på poster som allerede er fraregnet på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

7.2.2. Med hensyn til overgangsbestemmelsene i nr. 7.2.1, 7.2.3–7.2.28 og 7.3.2 skal tidspunktet for førstegangsanvendelse 

være datoen da et foretak første gang anvender de gjeldende kravene i denne standard, som skal være fra begynnelsen 

av en rapporteringsperiode etter utstedelsen av denne standard. Avhengig av foretakets valgte metode for anvendelse 

av IFRS 9 kan overgangen omfatte en eller flere tidspunkter for førstegangsanvendelse for ulike krav. 

Overgangsbestemmelser for klassifisering og måling (kapittel 4 og 5) 

7.2.3. På tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et foretak vurdere om en finansiell eiendel oppfyller betingelsene i nr. 

4.1.2 a) eller 4.1.2 A a) på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på dette tidspunktet. Den 

resulterende klassifiseringen skal anvendes med tilbakevirkende kraft uavhengig av foretakets virksomhetsmodell i 

tidligere rapporteringsperioder. 

7.2.4. Dersom det på tidspunktet for førstegangsanvendelse ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8) for et foretak å 

vurdere en endret tidsverdi av penger i samsvar med B4.1.9B–B4.1.9D på grunnlag av de fakta og omstendigheter 

som forelå ved førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen, skal foretaket vurdere kjennetegnene til den 

finansielle eiendelens kontraktsregulerte kontantstrøm på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved 

førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen, uten å ta hensyn til kravene til endring av tidsverdien av penger i 

B4.1.9B–B4.1.9D. (Se også nr. 42R i IFRS 7.) 

7.2.5. Dersom det på tidspunktet for førstegangsanvendelse ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8) for et foretak å 

vurdere om den virkelige verdien av muligheten til førtidig tilbakebetaling var ubetydelig i samsvar med nr. 

B4.1.12 c) på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved førstegangsinnregning av den finansielle 

eiendelen, skal foretaket vurdere kjennetegnene til den finansielle eiendelens kontraktsregulerte kontantstrøm på 

grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen, uten å ta 

hensyn til unntaket for muligheten til førtidig tilbakebetaling i nr. B4.1.12. (Se også nr. 42S i IFRS 7.) 

7.2.6. Dersom et foretak måler en hybridkontrakt til virkelig verdi i samsvar med nr. 4.1.2 A, 4.1.4 eller nr. 4.1.5, men den 

virkelige verdien av hybridkontrakten ikke hadde vært målt i sammenlignbare rapporteringsperioder, skal den 

virkelige verdien av hybridkontrakten i de sammenlignbare rapporteringsperiodene være summen av de virkelige 

verdiene til bestanddelene (dvs. den ikke-derivative vertskontrakten og det innebygde derivatet) ved slutten av hver 

sammenlignbare rapporteringsperiode dersom foretaket justerer tidligere perioder (se nr. 7.2.15). 

7.2.7. Dersom et foretak har anvendt nr. 7.2.6, skal det på tidspunktet for førstegangsanvendelse innregne en eventuell 

differanse mellom den virkelige verdien av hele hybridkontrakten på tidspunktet for førstegangsanvendelse og 

summen av de virkelige verdiene til bestanddelene av hybridkontrakten på tidspunktet for førstegangsanvendelse i 

åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) i 

rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse.  
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7.2.8. På tidspunktet for førstegangsanvendelse kan et foretak øremerke 

a) en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 4.1.5 eller 

b) en investering i et egenkapitalinstrument som målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar 

med nr. 5.7.5. 

En slik øremerking skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbakevirkende kraft. 

7.2.9. På tidspunktet for førstegangsanvendelse 

a) skal et foretak tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den finansielle eiendelen ikke oppfyller betingelsen i nr. 4.1.5, 

b) kan et foretak tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom den finansielle eiendelen oppfyller betingelsen i nr. 4.1.5. 

En slik tilbakekalling skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbakevirkende kraft. 

7.2.10. På tidspunktet for førstegangsanvendelse 

a) kan et foretak øremerke en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 4.2.2 a), 

b) skal et foretak tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom en slik øremerking ble gjort ved førstegangsinnregning i samsvar med betingelsen i nr. 4.2.2 a) 

og øremerkingen ikke oppfyller den betingelsen på tidspunktet for førstegangsanvendelse, 

c) kan et foretak tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over 

resultatet dersom en slik øremerking ble gjort ved førstegangsinnregning i samsvar med betingelsen i nr. 4.2.2 a) 

og øremerkingen oppfyller den betingelsen på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

En slik øremerking og tilbakekalling skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbakevirkende kraft. 

7.2.11. Dersom det ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8) for et foretak å anvende effektiv rente-metoden med 

tilbakevirkende kraft, skal foretaket behandle 

a) den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen ved utgangen av hver 

sammenligningsperiode som den finansielle eiendelens brutto balanseførte verdi eller den finansielle 

forpliktelsens amortiserte kost dersom foretaket justerer tidligere perioder, og 

b) den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse som den finansielle eiendelens nye brutto balanseførte verdi eller den finansielle 

forpliktelsens nye amortiserte kost på tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard. 

7.2.12. Dersom et foretak tidligere regnskapsførte til anskaffelseskost (i samsvar med IAS 39) en investering i et 

egenkapitalinstrument som ikke har noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata på nivå 

1) (eller for en derivativ eiendel som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av et slikt egenkapitalinstrument), 

skal foretaket måle vedkommende instrument til virkelig verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse. En 

eventuell differanse mellom den tidligere balanseførte verdien og den virkelige verdien skal innregnes i 

åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) i 

rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

7.2.13. Dersom et foretak tidligere regnskapsførte en derivativ forpliktelse som er knyttet til og må gjøres opp ved levering 

av et egenkapitalinstrument som ikke har noen notert pris i et aktivt marked for et identisk instrument (dvs. inndata 

på nivå 1), til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, skal foretaket måle vedkommende derivative forpliktelse til 

virkelig verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse. En eventuell differanse mellom den tidligere balanseførte 

verdien og den virkelige verdien skal innregnes i åpningssaldoen for opptjent egenkapital i rapporteringsperioden 

som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse.  
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7.2.14. På tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et foretak vurdere om behandlingen i nr. 5.7.7 vil forårsake eller 

forverre et regnskapsmessig misforhold i resultatet på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse. Denne standard skal anvendes med tilbakevirkende kraft på grunnlag av 

nevnte vurdering. 

7.2.15. Til tross for kravene i nr. 7.2.1 skal et foretak som anvender klassifiserings- og målingskravene i denne standard 

(som omfatter kravene knyttet til måling til amortisert kost for finansielle eiendeler og verdifall i avsnitt 5.4 og 5.5), 

gi de opplysningene som er angitt i nr. 42L–42O i IFRS 7, men foretaket trenger ikke å justere tidligere perioder. 

Foretaket kan justere tidligere perioder bare dersom det er mulig uten bruk av senere kunnskap. Dersom et foretak 

ikke justerer tidligere perioder, skal det innregne en eventuell differanse mellom den tidligere balanseførte verdien og 

den balanseførte verdien ved begynnelsen av årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for 

førstegangsanvendelse, i åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter 

hva som er relevant) i årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse. Dersom et 

foretak justerer tidligere perioder, må imidlertid foretakets justerte finansregnskap gjenspeile alle kravene i denne 

standard. Dersom foretakets valgte metode for anvendelse av IFRS 9 fører til flere tidspunkter for 

førstegangsanvendelse for ulike krav, får dette nummer anvendelse på hvert tidspunkt for førstegangsanvendelse (se 

nr. 7.2.2). Dette vil for eksempel være tilfellet dersom et foretak velger å anvende tidlig bare kravene til føring av 

gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 7.1.2, før den 

anvender de øvrige kravene i denne standard. 

7.2.16. Dersom et foretak utarbeider delårsrapporter i samsvar med IAS 34: «Delårsrapportering», trenger det ikke å anvende 

kravene i denne standard på delårsperioder før tidspunktet for førstegangsanvendelse dersom det ikke er praktisk 

mulig (som definert i IAS 8). 

Verdifall (avsnitt 5.5) 

7.2.17. Et foretak skal anvende nedskrivningskravene i avsnitt 5.5 med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8, med 

forbehold for nr. 7.2.15 og 7.2.18–7.2.20. 

7.2.18. På tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et foretak anvende rimelige og dokumenterbare opplysninger som er 

tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, for å fastslå kredittrisikoen på tidspunktet da et finansielt 

instrument opprinnelig ble innregnet (eller for lånetilsagn og finansielle garantikontrakter på tidspunktet da foretaket 

ble part i den ugjenkallelige forpliktelsen i samsvar med nr. 5.5.6), og sammenligne den med kredittrisikoen på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard. 

7.2.19. Ved fastsettelse av om det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning, kan et foretak 

anvende 

a) kravene i nr. 5.5.10 og B5.5.22–B5.5.24, 

b) antakelsen i nr. 5.5.11 for kontraktsregulerte betalinger som har forfalt for mer enn 30 dager siden, dersom 

foretaket vil anvende nedskrivningskravet ved å identifisere betydelige økninger i kredittrisikoen siden 

førstegangsinnregning for disse finansielle instrumentene på grunnlag av opplysninger om forfalte beløp. 

7.2.20. Dersom det på tidspunktet for førstegangsanvendelse ville kreve urimelige utgifter eller anstrengelser å fastsette om 

det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregningen, skal et foretak innregne en 

tapsavsetning med et beløp lik forventede kredittap i levetiden på hvert rapporteringstidspunkt fram til det finansielle 

instrumentet fraregnes (med mindre det finansielle instrumentet er forbundet med lav kredittrisiko på 

rapporteringstidspunktet, og i så fall får nr. 7.2.19 a) anvendelse). 

Overgangsbestemmelser for sikringsbokføring (kapittel 6) 

7.2.21. Når et foretak første gang anvender denne standard, kan det velge å fortsette å anvende sikringsbokføringskravene i 

IAS 39 som sine regnskapsprinsipper i stedet for kravene i kapittel 6 i denne standard. Et foretak skal anvende denne 

praksis på alle sine sikringsforhold. Et foretak som velger denne praksisen, skal også anvende IFRIC 16: «Sikring av 

en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet» uten endringene som tilpasser nevnte fortolkning til kravene i 

kapittel 6 i denne standard.  
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7.2.22. Et foretak skal, med unntak for slik det er fastsatt i nr. 7.2.26, anvende sikringsbokføringskravene i denne standard 

fremadrettet. 

7.2.23. For å kunne anvende sikringsbokføring fra og med tidspunktet for førstegangsanvendelse av sikrings-

bokføringskravene i denne standard må alle kvalifikasjonskriteriene være oppfylt på det tidspunktet. 

7.2.24. Sikringsforhold som oppfylte kravene til sikringsbokføring i samsvar med IAS 39, og som også oppfyller kravene til 

sikringsbokføring i samsvar med kriteriene i denne standard (se nr. 6.4.1), skal, idet det tas hensyn til en eventuell 

rebalansering av sikringsforholdet ved overgangen (se nr. 7.2.25 b)), anses som videreførte sikringsforhold. 

7.2.25. Ved førstegangsanvendelse av sikringsbokføringskravene i denne standard 

a) kan et foretak begynne å anvende disse kravene fra samme tidspunkt som det slutter å anvende sikrings-

bokføringskravene i IAS 39, og 

b) skal et foretak anse sikringsgraden i henhold til IAS 39 som utgangspunktet for rebalanseringen av 

sikringsgraden til et videreført sikringsforhold, hvis det er relevant. Eventuelle gevinster eller tap fra en slik 

rebalansering skal innregnes i resultatet. 

7.2.26. Som et unntak fra fremadrettet anvendelse av sikringsbokføringskravene i denne standard 

a) skal et foretak anvende regnskapsføring av opsjoners tidsverdi i henhold til nr. 6.5.15 med tilbakevirkende kraft 

dersom, i samsvar med IAS 39, bare endringen i opsjonens egenverdi ble øremerket som et sikringsinstrument i 

et sikringsforhold. Denne tilbakevirkende anvendelse får bare anvendelse på sikringsforhold som eksisterte ved 

begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden eller ble øremerket etter det, 

b) kan et foretak anvende regnskapsføring av termindelen av ikke-børsomsatte terminkontrakter i samsvar med  

nr. 6.5.16 med tilbakevirkende kraft dersom, i samsvar med IAS 39, bare endringen i spotdelen av en ikke-

børsomsatt terminkontrakt ble øremerket som et sikringsinstrument i et sikringsforhold. Denne tilbakevirkende 

anvendelse får bare anvendelse på sikringsforhold som eksisterte ved begynnelsen av den tidligste 

sammenligningsperioden eller ble øremerket etter det. Dersom et foretak velger tilbakevirkende anvendelse av 

denne regnskapsføringen, skal den i tillegg anvendes på alle sikringsforhold som oppfyller kravene til dette 

valget (dvs. ved overgangen er dette valget ikke tilgjengelig for individuelle sikringsforhold). Regnskapsføring av 

basismargin på valuta (se nr. 6.5.16) kan anvendes med tilbakevirkende kraft på sikringsforhold som eksisterte 

ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden eller ble øremerket etter det, 

c) skal et foretak anvende med tilbakevirkende kraft kravet i nr. 6.5.6 om at det ikke dreier seg om utløp eller 

avslutning av sikringsinstrumentet dersom 

i) partene i sikringsinstrumentet, som følge av lover eller forskrifter eller innføring av lover eller forskrifter, er 

enige om at en eller flere clearingmotparter erstatter deres opprinnelig motpart og blir den nye motparten til 

hver av partene, og 

ii) eventuelle andre endringer av sikringsinstrumentet er begrenset til dem som er nødvendige for å effektuere 

en slik erstatning av motpart. 

Foretak som har anvendt IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) eller IFRS 9 (2013) tidlig 

7.2.27. Et foretak skal anvende overgangskravene i nr. 7.2.1–7.2.26 på det relevante tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Et foretak skal anvende hver av overgangsbestemmelsene i nr. 7.2.3–7.2.14 og 7.2.17–7.2.26 bare én gang (dvs. 

dersom et foretak velger en metode for anvendelse av IFRS 9 som omfatter flere tidspunkter for førstegangs-

anvendelse, kan det ikke anvende disse bestemmelsene på nytt dersom de allerede er blitt anvendt på et tidligere 

tidspunkt). (Se nr. 7.2.2 og 7.3.2.) 

7.2.28. Et foretak som anvendte IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) eller IFRS 9 (2013) og deretter anvender denne standard 

a) skal tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet 

dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.1.5, men denne betingelsen ikke 

lenger oppfylles som følge av anvendelsen av denne standard,  
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b) kan øremerke en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den øremerkingen tidligere 

ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.1.5, men nå oppfylles denne betingelsen som følge av anvendelsen av 

denne standard, 

c) skal tilbakekalle sin tidligere øremerking av en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over resultatet 

dersom den øremerkingen tidligere ble gjort i samsvar med betingelsen i nr. 4.2.2 a), men denne betingelsen ikke 

lenger oppfylles som følge av anvendelsen av denne standard, og 

d) kan øremerke en finansiell forpliktelse som målt til virkelig verdi over resultatet dersom den øremerkingen 

tidligere ikke ville ha oppfylt betingelsen i nr. 4.2.2 a), men nå oppfylles denne betingelsen som følge av 

anvendelsen av denne standard. 

En slik øremerking og tilbakekalling skal gjøres på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard. Denne klassifiseringen skal anvendes med tilbakevirkende 

kraft. 

7.3 TILBAKETREKKING AV IFRIC 9, IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) OG IFRS 9 (2013) 

7.3.1. Denne standard erstatter IFRIC 9: «Revurdering av innebygde derivater». Kravene tilføyd i IFRS 9 i oktober 2010 

innarbeidet kravene tidligere fastsatt i nr. 5 og 7 i IFRIC 9. Som en konsekvensendring innarbeidet IFRS 1: 

«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» kravene tidligere fastsatt i nr. 8 i 

IFRIC 9. 

7.3.2. Denne standard erstatter IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) og IFRS 9 (2013). For årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner før 1. januar 2018, kan et foretak imidlertid velge å anvende disse tidligere versjoner av IFRS 9 

istedenfor å anvende denne standard dersom foretakets relevante tidspunkt for førstegangsanvendelse er før  

1. februar 2015. 

Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. 

forventede kredittap 

over tolv måneder 

Den delen av forventede kredittap i levetiden som utgjør de forventede kredittap som følger av 

misligholdshendelser for et finansielt instrument som er mulige innen tolv måneder etter 

rapporteringstidspunktet. 

amortisert kost for en 

finansiell eiendel eller en 

finansiell forpliktelse 

Det beløp som den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen måles til ved 

førstegangsinnregning, minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ 

amortisering ved en effektiv rente-metode av enhver differanse mellom dette førstegangsbeløpet 

og forfallsbeløpet og, for finansiell eiendeler, justert for eventuelle tapsavsetninger. 

kontraktseiendel De rettigheter som IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» angir skal 

regnskapsføres i samsvar med denne standard med hensyn til innregning og måling av gevinster 

eller tap ved verdifall. 

kredittforringet 

finansiell eiendel 

En finansiell eiendel er kredittforringet når én eller flere hendelser som har en negativ innvirkning 

på den finansielle eiendelens estimerte framtidige kontantstrømmer, har funnet sted. Indikasjoner på 

at en finansiell eiendel er kredittforringet, omfatter observerbare data om følgende hendelser: 

a) Vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller låntaker. 

b) Kontraktsbrudd, for eksempel mislighold eller forfalte betalinger. 

c) Når låntakers långiver av økonomiske eller kontraktsmessige grunner knyttet til låntakers 

finansielle vanskeligheter har gitt låntaker innrømmelser som långiver ellers ikke ville ha 

vurdert. 

d) Når det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller utsettes for en annen form for finansiell 

omorganisering. 
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 e) Når et aktivt marked for den finansielle eiendelen forsvinner på grunn av finansielle 

vanskeligheter. 

f) Kjøp eller opprettelse av en finansiell eiendel med en betydelig rabatt som gjenspeiler påløpte 

kredittap. 

Det er kanskje ikke er mulig å identifisere en enkelt separat hendelse – isteden kan den samlede 

virkningen av flere hendelser ha vært årsak til at finansielle eiendeler blir kredittforringet. 

kredittap Differansen mellom alle kontraktsregulerte kontantstrømmer som skal betales til et foretak i 

samsvar med kontrakten, og alle kontantstrømmene som foretaket forventer å motta (dvs. alle 

kontantunderskudd), diskontert med den opprinnelige effektive renten (eller den kredittjusterte 

effektive renten for kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler). Et foretak 

skal estimere kontantstrømmer ved å ta i betraktning alle kontraktsvilkår for det finansielle 

instrumentet (for eksempel førtidig betaling, forlengelse, kjøpsopsjoner og tilsvarende opsjoner) i 

løpet av det finansielle instrumentets forventede levetid. Kontantstrømmene som skal inngå i 

vurderingen, skal omfatte kontantstrømmer fra salg av sikkerhetsstillelse eller andre 

kredittforbedringer som er vesentlige for kontraktsvilkårene. Det antas at det finansielle 

instrumentets forventede levetid kan estimeres på en pålitelig måte. I de sjeldne tilfellene der det 

ikke er mulig å estimere det finansielle instrumentets forventede levetid på en pålitelig måte, skal 

foretaket benytte den gjenværende avtalte levetiden til det finansielle instrumentet. 

kredittjustert effektiv 

rente 

Den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over den 

finansielle eiendelens forventede levetid til den amortiserte kosten for en finansiell eiendel som 

er en kjøpt eller opprettet kredittforringet finansiell eiendel. Ved beregning av den kreditt-

justerte effektive renten skal et foretak estimere forventede kontantstrømmer ved å ta i betraktning 

alle kontraktsvilkår for den finansielle eiendelen (for eksempel førtidig betaling, forlengelse, 

kjøpsopsjoner og tilsvarende opsjoner) og forventede kredittap. Beregningen omfatter alle 

honorarer og punkter betalt eller mottatt mellom parter i kontrakten, som er en integrert del av den 

effektive renten (se B5.4.1–B5.4.3), transaksjonsutgifter og alle andre merbetalinger eller 

rabatter. Det antas at kontantstrømmene og den forventede levetiden til en gruppe av tilsvarende 

finansielle instrumenter kan estimeres på en pålitelig måte. I de sjeldne tilfellene der det imidlertid 

ikke er mulig å estimere kontantstrømmene eller den gjenværende levetiden til et finansielt 

instrument (eller en gruppe av finansielle instrumenter) på en pålitelig måte, skal foretaket benytte 

de kontraktsregulerte kontantstrømmene over hele den avtalte levetiden til det finansielle 

instrumentet (eller gruppen av finansielle instrumenter). 

fraregning Fjerning av en tidligere innregnet finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse fra et foretaks 

balanseoppstilling. 

derivat Et finansielt instrument eller en annen kontrakt som omfattes av denne standard, og som har alle de 

tre følgende kjennetegnene: 

a) Derivatets verdi endres som reaksjon på endringer i en nærmere angitt rentesats, prisen på et 

finansielt instrument, en råvarepris, en valutakurs, en indeks for priser eller satser, en 

kredittverdighet eller en kredittindeks eller en annen variabel, forutsatt, når det gjelder en ikke-

finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en kontraktspart (ofte kalt 

«underliggende»). 

b) Det kreves ingen innledende nettoinvestering eller en innledende nettoinvestering som er 

mindre enn det som ville kreves for andre typer kontrakter som forventes å ha en tilsvarende 

reaksjon på endringer i markedsfaktorer. 

c) Det skal gjøres opp på et framtidig tidspunkt. 

utbytte Utdeling av overskudd til innehavere av egenkapitalinstrumenter, i forhold til deres respektive 

eierandeler i ulike kapitalklasser. 

effektiv rente-metode Metoden som brukes ved beregning av en finansiell eiendels eller en finansiell forpliktelses 

amortiserte kost og ved fordeling og innregning av renteinntekter eller -utgifter i resultatet i den 

relevante perioden. 
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effektiv rente Den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over den 

finansielle eiendelens eller finansielle forpliktelsens forventede levetid til en finansiell eiendels 

brutto balanseførte verdi eller til en finansiell forpliktelses amortiserte kost. Ved beregning av 

den effektive renten skal et foretak estimere forventede kontantstrømmer ved å ta i betraktning alle 

kontraktsvilkår for det finansielle instrumentet (for eksempel førtidig betaling, forlengelse, 

kjøpsopsjoner og tilsvarende opsjoner), men det skal ikke vurdere forventede kredittap. 

Beregningen omfatter alle honorarer og punkter betalt eller mottatt mellom parter i kontrakten, som 

er en integrert del av den effektive renten (se B5.4.1–B5.4.3), transaksjonsutgifter og alle andre 

merbetalinger eller rabatter. Det antas at kontantstrømmene og den forventede levetiden til en 

gruppe av tilsvarende finansielle instrumenter kan estimeres på en pålitelig måte. I de sjeldne 

tilfellene der det imidlertid ikke er mulig å estimere kontantstrømmene eller den forventede 

levetiden til et finansielt instrument (eller en gruppe av finansielle instrumenter) på en pålitelig 

måte, skal foretaket benytte de kontraktsregulerte kontantstrømmene over hele den avtalte levetiden 

til det finansielle instrumentet (eller gruppen av finansielle instrumenter). 

forventede kredittap Det vektede gjennomsnittet av kredittap med de respektive risikoene for mislighold som vekter. 

finansiell 

garantikontrakt 

En kontrakt som krever at utstederen utbetaler spesifiserte beløp for å erstatte innehaveren for tap 

som denne pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold til de 

opprinnelige eller endrede vilkårene i et gjeldsinstrument. 

finansiell forpliktelse til 

virkelig verdi over 

resultatet 

En finansiell forpliktelse som oppfyller en av følgende betingelser: 

a) Den oppfyller definisjonen av holdt for omsetning. 

b) Når den førstegangsinnregnes, øremerkes den av foretaket til virkelig verdi over resultatet i 

samsvar med nr. 4.2.2 eller 4.3.5. 

c) Den øremerkes enten ved førstegangsinnregning eller senere til virkelig verdi over resultatet i 

samsvar med nr. 6.7.1. 

bindende tilsagn En bindende avtale om utveksling av en nærmere angitt mengde ressurser til en nærmere angitt pris 

på ett eller flere nærmere angitte framtidige tidspunkter. 

forventet transaksjon En ikke-bindende, men forventet framtidig transaksjon. 

en finansiell eiendels 

brutto balanseførte 

verdi 

En finansiell eiendels amortiserte kost før justering for eventuelle tapsavsetninger. 

sikringsgrad Forholdet mellom mengden av sikringsinstrumentet og mengden av sikringsobjektet med hensyn til 

deres relative vektlegging. 

holdt for omsetning En finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som 

a) i hovedsak er anskaffet eller overtatt med kortsiktig salg eller gjenkjøp som formål, 

b) ved førstegangsinnregning er en del av en portefølje av identifiserte finansielle instrumenter 

som blir styrt sammen, og som det er godtgjort at det foreligger et nylig faktisk mønster for 

kortsiktig realisering av overskudd for, eller 

c) er et derivat (bortsett fra et derivat som er en finansiell garantikontrakt eller et øremerket og 

effektivt sikringsinstrument). 

gevinst eller tap ved 

verdifall 

Gevinster eller tap som innregnes i resultatet i samsvar med nr. 5.5.8, og som følger av anvendelsen 

av nedskrivningskravene i avsnitt 5.5. 

forventede kredittap i 

levetiden 

De forventede kredittapene som følge av alle mulige misligholdhendelser i løpet av et finansielt 

instruments forventede levetid. 
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tapsavsetning Avsetninger for forventede kredittap på finansielle eiendeler målt i samsvar med nr. 4.1.2, 

fordringer tilknyttet leieavtaler og kontraktseiendeler, akkumulerte verdifall for finansielle 

eiendeler målt i samsvar med nr. 4.1.2 A og avsetninger for forventede kredittap på lånetilsagn og 

finansielle garantikontrakter. 

endringsgevinst 

eller -tap 

Beløpet som fremkommer etter justering av en finansiell eiendels brutto balanseførte verdi for å 

gjenspeile de reforhandlede eller endrede kontraktsregulerte kontantstrømmene. Foretaket beregner 

en finansiell eiendels brutto balanseførte verdi på nytt som nåverdien av de estimerte framtidige 

kontante inn- eller utbetalinger i de reforhandlede eller endrede finansielle eiendelenes forventede 

levetid, diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (eller den 

opprinnelige kredittjusterte effektive renten for kjøpte eller opprettede kredittforringede 

finansielle eiendeler) eller, når det er relevant, den reviderte effektive renten beregnet i samsvar 

med nr. 6.5.10. Ved estimering av en finansiell eiendels forventede kontantstrømmer skal et foretak 

ta i betraktning alle kontraktsvilkår for den finansielle eiendelen (for eksempel førtidig betaling, 

kjøpsopsjoner og tilsvarende opsjoner), men skal ikke vurdere forventede kredittap, med mindre 

den finansielle eiendelen er en kjøpt eller opprettet kredittforringet finansiell eiendel, og i så 

fall skal foretaket også ta hensyn til de første forventede kredittapene som ble anvendt ved 

beregningen av den opprinnelige kredittjusterte effektive renten. 

forfalt En finansiell eiendel er forfalt når en motpart har unnlatt å foreta en betaling når denne betalingen 

er forfalt i henhold til kontrakten. 

kjøpt eller opprettet 

kredittforringet 

finansiell eiendel 

Kjøpte eller opprettede finansielle eiendeler som er kredittforringet ved førstegangsinnregning. 

omklassifiseringsdato Den første dagen i den første rapporteringsperioden etter endringen i virksomhetsmodell som fører 

til at et foretak omklassifiserer finansielle eiendeler. 

alminnelig kjøp eller 

salg 

Kjøp eller salg av en finansiell eiendel i henhold til en kontrakt hvis vilkår krever levering av 

eiendelen innenfor den tidsrammen som generelt er etablert gjennom regulering eller sedvane i det 

aktuelle markedet. 

transaksjonsutgifter Marginale utgifter som er direkte henførbare til anskaffelse, utstedelse eller avhending av en 

finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse (se B5.4.8). En marginal utgift er en utgift som ikke 

ville påløpt dersom foretaket ikke hadde anskaffet, utstedt eller avhendet det finansielle 

instrumentet. 

Følgende begreper er definert i nr. 11 i IAS 32, i vedlegg A til IFRS 7, i vedlegg A til IFRS 13 eller i vedlegg A til IFRS 15 og 

benyttes i denne standard slik det framgår av IAS 32, IFRS 7, IFRS 13 eller IFRS 15: 

a) kredittrisiko(1), 

b) egenkapitalinstrument, 

c) virkelig verdi, 

d) finansiell eiendel, 

e) finansielt instrument, 

f) finansiell forpliktelse, 

g) transaksjonspris.  

  

(1) Denne termen (som definert i IFRS 7) brukes i kravene til å beskrive virkningene av endringer i kredittrisikoen for forpliktelser øremerket 

til virkelig verdi over resultatet (se nr. 5.7.7). 
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Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. 

VIRKEOMRÅDE (KAPITTEL 2) 

B2.1 Noen kontrakter krever betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler. (De som er basert på 

klimatiske variabler, omtales noen ganger som «værderivater».) Dersom disse kontraktene ikke hører inn under 

virkeområdet for IFRS 4, hører de inn under denne standards virkeområde. 

B2.2 Denne standard endrer ikke kravene knyttet til ordninger for ytelser til ansatte som er i overensstemmelse med IAS 

26: «Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger» og royaltyavtaler basert på salgsvolum eller 

tjenesteinntekter som regnskapsføres i henhold til IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder». 

B2.3 Enkelte ganger gjør et foretak hva det anser som en «strategisk investering» i egenkapitalinstrumenter utstedt av et 

annet foretak, i den hensikt å etablere eller opprettholde et langsiktig driftsforhold med foretaket der investeringen 

blir gjort. Investoren eller deltakeren i et felleskontrollert foretak benytter IAS 28 til å avgjøre om 

egenkapitalmetoden skal anvendes på en slik investering. 

B2.4 Denne standard kommer til anvendelse på de finansielle eiendelene og de finansielle forpliktelsene til 

forsikringsgivere, bortsett fra rettigheter og plikter som utelukkes av nr. 2.1 e) fordi de oppstår i henhold til 

kontrakter som omfattes av IFRS 4: «Forsikringskontrakter». 

B2.5 Finansielle garantikontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en garanti, enkelte former for 

kredittrammer, en kredittmisligholdskontrakt eller en forsikringskontrakt. Den regnskapsmessige behandlingen av 

slike kontrakter avhenger ikke av deres juridiske form. Følgende er eksempler på korrekt behandling (se nr. 2.1 e)): 

a) Selv om en finansiell garantikontrakt oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt i IFRS 4, skal utstederen 

anvende denne standard dersom den risiko som overføres, er betydelig. Dersom utstederen tidligere uttrykkelig 

har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som 

forsikringskontrakter, kan han anvende enten denne standard eller IFRS 4 på slike finansielle garantikontrakter. 

Dersom denne standarden anvendes, krever nr. 5.1.1 at utstederen første gang innregner en finansiell 

garantikontrakt til virkelig verdi. Dersom den finansielle garantikontrakten ble utstedt til en ikke-nærstående part 

i en frittstående transaksjon på armlengdes avstand, vil kontraktens virkelige verdi ved inngåelsen forventes å 

være lik den mottatte premien, med mindre det finnes dokumentasjon for det motsatte. Med mindre den 

finansielle garantikontrakten ved inngåelsen er øremerket til virkelig verdi over resultatet, eller med mindre nr. 

3.2.15–3.2.23 og B3.2.12–B3.2.17 anvendes (når overføringen av en finansiell eiendel ikke kvalifiserer til 

fraregning, eller når metoden for vedvarende engasjement anvendes), skal følgelig utsteder måle den til det 

høyeste av 

i) det beløp som er beregnet i samsvar med avsnitt 5.5, og 

ii) det førstegangsinnregnede beløpet, med fradrag for eventuelle kumulative inntekter som er innregnet i 

samsvar med prinsippene i IFRS 15 (se nr. 4.2.1 c)). 

b) Noen kredittrelaterte garantier krever ikke, som forutsetning for utbetaling, at innehaveren eksponeres for og har 

pådratt seg et tap som følge av at debitoren har unnlatt å betale på den garanterte eiendelen ved forfall. Et 

eksempel på dette er en garanti som krever utbetaling som reaksjon på endringer i en angitt kredittverdighet eller 

kredittindeks. Slike garantier er ikke finansielle garantikontrakter som definert i denne standard, og heller ikke 

forsikringskontrakter som definert i IFRS 4. Slike garantier er derivater, og utstederen skal anvende denne 

standard på dem. 

c) Dersom en finansiell garantikontrakt ble utstedt i forbindelse med salg av varer, skal utstederen anvende IFRS 15 

til å avgjøre når driftsinntektene fra garantien og fra salget av varene skal innregnes.  
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B2.6 Påstander om at en utsteder betrakter kontrakter som forsikringskontrakter, vil gjerne forekomme i utsteders 

korrespondanse med kunder og myndigheter samt i utsteders kontrakter, forretningsdokumenter og finansregnskap. I 

tillegg er ofte forsikringskontrakter underlagt regnskapskrav som er annerledes enn de krav som gjelder andre typer 

transaksjoner, for eksempel kontrakter som er utstedt av banker eller kommersielle selskaper. I slike tilfeller vil en 

utsteders finansregnskap normalt inneholde en erklæring om at utstederen har anvendt disse regnskapskravene. 

INNREGNING OG FRAREGNING (KAPITTEL 3) 

Førstegangsinnregning (avsnitt 3.1) 

B3.1.1 Som en konsekvens av prinsippet i nr. 3.1.1 innregner et foretak alle sine kontraktsregulerte rettigheter og plikter i 

henhold til derivater i balanseoppstillingen som henholdsvis eiendeler og forpliktelser, bortsett fra derivater som 

forhindrer en overføring av finansielle eiendeler i å bli regnskapsført som et salg (se nr. B3.2.14). Dersom en 

overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til fraregning, innregner erververen ikke den overførte 

eiendelen som sin eiendel (se nr. B3.2.15). 

B3.1.2 Følgende er eksempler på anvendelse av prinsippet i nr. 3.1.1: 

a) Ubetingede fordringer og ubetinget gjeld blir innregnet som eiendeler eller forpliktelser når foretaket blir part i 

kontrakten og som en følge av dette har en juridisk rett til å motta eller en juridisk plikt til å betale kontant. 

b) Eiendeler som skal anskaffes og forpliktelser som skal pådras som en følge av et bindende tilsagn om å kjøpe 

eller selge varer eller tjenester, blir vanligvis ikke innregnet før minst en av partene har utført det som er angitt i 

avtalen. Et foretak som for eksempel mottar en bindende ordre, vil ikke vanligvis innregne en eiendel (og 

foretaket som plasserer ordren, innregner ikke en forpliktelse) på tidspunktet for forpliktelsen, men venter heller 

med innregningen til de bestilte varene eller tjenestene er sendt, levert eller ytt. Dersom et bindende tilsagn om å 

kjøpe eller selge ikke-finansielle gjenstander omfattes av denne standard i henhold til nr. 2.4–2.7, blir det 

bindende tilsagnets netto virkelige verdi innregnet som eiendel eller forpliktelse på tidspunktet for det bindende 

tilsagnet (se nr. B4.1.30 c)). Dersom et tidligere uinnregnet bindende tilsagn i tillegg er øremerket som 

sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring, blir enhver endring i netto virkelig verdi henførbar til den sikrede 

risikoen innregnet som eiendel eller forpliktelse etter inngåelse av sikringen (se nr. 6.5.8 b) og 6.5.9). 

c) En ikke-børsomsatt terminkontrakt som omfattes av denne standard (se nr. 2.1), blir innregnet som eiendel eller 

forpliktelse på tidspunktet for det bindende tilsagnet, og ikke på tidspunktet da oppgjøret finner sted. Når et 

foretak blir part i en ikke-børsomsatt terminkontrakt, er de virkelige verdiene av retten og plikten ofte like, slik at 

netto virkelig verdi av terminkontrakten er lik null. Dersom netto virkelig verdi av retten og plikten ikke er lik 

null, blir kontrakten innregnet som eiendel eller forpliktelse. 

d) Opsjonskontrakter som omfattes av denne standard (se nr. 2.1), blir innregnet som eiendeler eller forpliktelser når 

innehaveren eller utstederen blir part i kontrakten. 

e) Planlagte framtidige transaksjoner, uansett grad av sannsynlighet, er ikke eiendeler og forpliktelser siden 

foretaket ennå ikke er blitt part i en kontrakt. 

Alminnelig kjøp eller salg av finansielle eiendeler 

B3.1.3 Et alminnelig kjøp eller salg av finansielle eiendeler skal innregnes ved hjelp av enten regnskapsføring på 

avtaletidspunktet eller regnskapsføring på oppgjørstidspunktet, som beskrevet i nr. B3.1.5 og B3.1.6. Et foretak skal 

benytte samme metode konsekvent for alle kjøp og salg av finansielle eiendeler som er klassifisert på samme måte i 

henhold til denne standard. Av denne grunn utgjør eiendeler som er obligatorisk målt til virkelig verdi over resultatet, 

en atskilt klassifisering fra eiendeler som ble øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet. I tillegg utgjør 

investeringer i egenkapitalinstrumenter som er regnskapsført ved bruk av muligheten fastsatt i nr. 5.7.5, en atskilt 

klassifisering. 
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B3.1.4 En kontrakt som krever eller tillater nettooppgjør av endringen i kontraktens verdi, er ikke en alminnelig kontrakt. En 

slik kontrakt skal isteden regnskapsføres som derivat i perioden mellom avtaletidspunktet og oppgjørstidspunktet. 

B3.1.5 Avtaletidspunktet er det tidspunktet da et foretak forplikter seg til å kjøpe eller selge en eiendel. Regnskapsføring på 

avtaletidspunktet innebærer a) innregning av en eiendel som skal mottas, og forpliktelsen om å betale for den på 

avtaletidspunktet og b) fraregning av en eiendel som er solgt, innregning av eventuelle gevinster eller tap ved 

avhendingen og innregning av en fordring fra kjøperen for betaling på avtaletidspunktet. Vanligvis begynner ikke 

renter å påløpe eiendelen og den tilsvarende forpliktelsen før oppgjørstidspunktet når eiendomsretten blir overført. 

B3.1.6 Oppgjørstidspunktet er tidspunktet da en eiendel blir levert til eller av et foretak. Regnskapsføring på 

oppgjørstidspunktet innebærer a) innregning av en eiendel på den dagen den mottas av foretaket, og b) fraregning av 

en eiendel og innregning av eventuelle gevinster eller tap ved avhendingen på tidspunktet da den blir levert av 

foretaket. Når regnskapsføring på oppgjørstidspunktet anvendes, regnskapsfører et foretak enhver endring i den 

virkelige verdien av eiendelen som skal mottas i løpet av perioden mellom avtaletidspunktet og oppgjørstidspunktet, 

på samme måte som foretaket regnskapsfører den anskaffede eiendelen. Med andre ord, endringen i verdi blir ikke 

innregnet for eiendeler målt til amortisert kost; den blir innregnet i resultatet for eiendeler klassifisert som finansielle 

eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet, og innregnet i andre inntekter og kostnader for finansielle eiendeler 

målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A og for investeringer i 

egenkapitalinstrumenter regnskapsført i samsvar med nr. 5.7.5. 
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Fraregning av finansielle eiendeler (avsnitt 3.2) 

B3.2.1 Flytdiagrammet nedenfor viser vurderingen av hvorvidt og i hvilken utstrekning en finansiell eiendel blir fraregnet. 

  

Konsolider alle datterforetak [nr. 3.2.1] 

Avgjør om fraregningsprinsippene nedenfor kommer til 
anvendelse på en del av eller hele eiendelen (eller gruppe 

av tilsvarende eiendeler) [nr. 3.2.2] 

Er rettighetene til 

kontantstrømmene fra eiendelen 

utløpt? [nr. 3.2.3 a)] 

Ja 

Har foretaket påtatt seg en plikt til å betale 

kontantstrømmene fra eiendelen som 

oppfyller betingelsene i nr. 3.2.5? 

[nr. 3.2.4 b)] 

Fraregn eiendelen 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Har foretaket overført sine 

rettigheter til å motta 

kontantstrømmer fra eiendelen? 

[nr. 3.2.4 a)] 

Har foretaket overført 

praktisk talt alle risikoer og 

fordeler? [nr. 3.2.6 a)] 

Har foretaket beholdt 

praktisk talt alle risikoer og 

fordeler? [nr. 3.2.6 b)] 

Har foretaket beholdt 
kontroll over eiendelen? 

[nr. 3.2.6 c)] 

Fortsett å innregne eiendelen i det omfang foretaket 

har et fortsatt engasjement 

Fortsett å innregne 

eiendelen 

Fraregn eiendelen 

Fortsett å innregne 

eiendelen 

Fraregn eiendelen 
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Ordninger der et foretak beholder en kontraktsregulert rett til å motta kontantstrømmene fra en finansiell eiendel, 

men påtar seg en kontraktsregulert plikt til å betale kontantstrømmene til én eller flere mottakere (nr. 3.2.4 b)). 

B3.2.2 Situasjonen som er beskrevet i nr. 3.2.4 b) (der et foretak beholder en kontraktsregulert rett til å motta 

kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen, men påtar seg en kontraktsregulert plikt til å betale kontantstrømmene 

til én eller flere mottakere), oppstår for eksempel dersom foretaket er et fond og utsteder til investorer økonomiske 

interesser i de underliggende finansielle eiendelene som foretaket eier, og forvalter disse finansielle eiendelene. I så 

fall oppfyller de finansielle eiendelene kravene til fraregning dersom betingelsene i nr. 3.2.5 og 3.2.6 er oppfylt. 

B3.2.3 Ved anvendelsen av nr. 3.2.5 kan den finansielle eiendelen for eksempel ha sitt opphav i foretaket, eller foretaket kan 

være et konsern som inkluderer et datterforetak som har anskaffet den finansielle eiendelen og videresender 

kontantstrømmer til ikke-nærstående tredjepartsinvestorer. 

Vurdering av overføringen av risikoer og fordeler ved eierskap (nr. 3.2.6) 

B3.2.4 Nedenfor følger noen eksempler der foretaket har overført praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap: 

a) et ubetinget salg av en finansiell eiendel, 

b) et salg av en finansiell eiendel sammen med en opsjon om å kjøpe tilbake den finansielle eiendelen til eiendelens 

virkelige verdi på gjenkjøpstidspunktet, og 

c) et salg av en finansiell eiendel sammen med en salgs- eller kjøpsopsjon som er så dårlig posisjonert for utøvelse 

(dvs. en opsjon som er så dårlig posisjonert for utøvelse at det er svært usannsynlig at den vil komme i posisjon 

for utøvelse før den utløper). 

B3.2.5 Nedenfor følger noen eksempler der foretaket har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap: 

a) en salgs- og gjenkjøpstransaksjon der gjenkjøpsprisen er en fast pris eller er lik salgspris pluss långivers 

avkastning, 

b) en låneordning som omhandler verdipapirer, 

c) et salg av en finansiell eiendel sammen med en totalavkastningsbytteavtale («total return swap») som overfører 

eksponeringen for markedsrisiko tilbake til foretaket, 

d) et salg av en finansiell eiendel sammen med en salgs- eller kjøpsopsjon som er så godt posisjonert for utøvelse 

(dvs. en opsjon er så godt posisjonert for utøvelse at det er svært usannsynlig at den vil komme ut av posisjon for 

utøvelse før den utløper), og 

e) et salg av kortsiktige fordringer der foretaket garanterer å kompensere erververen for kredittap som med 

sannsynlighet vil skje. 

B3.2.6 Dersom et foretak bestemmer at det som et resultat av overføringen har overført praktisk talt alle risikoer og fordeler 

ved eierskap til den overførte eiendelen, skal foretaket ikke innregne den overførte eiendelen igjen i en framtidig 

periode, med mindre det kjøper tilbake den overførte eiendelen i en ny transaksjon. 

Vurdering av overføring av kontroll 

B3.2.7 Et foretak har ikke beholdt kontroll over en overført eiendel dersom erververen i praksis har mulighet til å selge den 

overførte eiendelen. Et foretak har beholdt kontroll over en overført eiendel dersom erververen i praksis ikke har 

mulighet til å selge den overførte eiendelen. En erverver har i praksis mulighet til å selge den overførte eiendelen 

dersom eiendelen omsettes i et aktivt marked, fordi erververen vil kunne kjøpe tilbake den overførte eiendelen i 

markedet dersom erververen har behov for å returnere eiendelen til foretaket. En erverver kan for eksempel i praksis 

ha mulighet til å selge en overført eiendel dersom den overførte eiendelen er underlagt en opsjon som tillater 

foretaket å kjøpe den tilbake, men erververen raskt kan få hånd om den overførte eiendelen i markedet dersom denne 

opsjonen blir utøvd. En erverver har i praksis ikke mulighet til å selge den overførte eiendelen dersom foretaket 

forbeholder seg en slik opsjon og erververen ikke raskt kan få hånd om den overførte eiendelen i markedet dersom 

foretaket utøver sin opsjon.  
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B3.2.8 Det er i praksis bare mulig for erververen å selge den overførte eiendelen dersom erververen kan selge den overførte 

eiendelen i sin helhet til en ikke-nærstående tredjepart og er i stand til å utøve denne muligheten ensidig og uten å 

legge tilleggsrestriksjoner på overføringen. Det kritiske spørsmålet er hva erververen i praksis er i stand til å foreta 

seg, ikke hvilke kontraktsregulerte rettigheter erververen har med hensyn til hva denne kan gjøre med den overførte 

eiendelen, eller hvilke kontraktsregulerte forbud som foreligger. Dette gjelder særlig for 

a) en kontraktsregulert rett til å avhende den overførte eiendelen, som i praksis bare har liten innvirkning dersom det 

ikke finnes noe marked for den overførte eiendelen, og 

b) en mulighet til å avhende den overførte eiendelen, som i praksis bare har liten innvirkning dersom den ikke kan 

utøves fritt. Av denne grunn 

i) må erververens mulighet til å avhende den overførte eiendelen være uavhengig av andres handlinger (dvs. det 

må være en ensidig mulighet), og 

ii) erververen må være i stand til å avhende den overførte eiendelen uten å måtte knytte restriktive betingelser 

eller forbehold til overføringen (for eksempel betingelser om hvordan en låneeiendel blir forvaltet, eller en 

opsjon som gir erververen rett til å kjøpe tilbake eiendelen). 

B3.2.9 Det faktum at det ikke er sannsynlig at erververen vil selge den overførte eiendelen, betyr i seg selv ikke at 

avhenderen har beholdt kontroll over den overførte eiendelen. Dersom en salgsopsjon eller en garanti legger 

restriksjoner på erververen når det gjelder å selge den overførte eiendelen, har imidlertid avhenderen beholdt kontroll 

over den overførte eiendelen. Dersom en salgsopsjon eller en garanti for eksempel er tilstrekkelig verdifull, legger 

den restriksjoner på erververen når det gjelder å selge den overførte eiendelen, fordi erververen i praksis ikke ville 

selge den overførte eiendelen til en tredjepart uten å knytte en tilsvarende opsjon eller andre restriktive betingelser til 

eiendelen. Erververen vil isteden holde på den overførte eiendelen slik at han får betalinger i henhold til garantien 

eller salgsopsjonen. Under disse omstendighetene har avhenderen beholdt kontroll over den overførte eiendelen. 

Overføringer som oppfyller kravene til fraregning 

B3.2.10 Et foretak kan beholde retten til en del av rentebetalingene på overførte eiendeler som kompensasjon for forvaltning 

av disse eiendelene. Den delen av rentebetalingene som foretaket ville avgi ved avslutning eller overføring av 

forvaltningskontrakten, blir fordelt på forvaltningseiendelen eller forvaltningsforpliktelsen. Den delen av 

rentebetalingen som foretaket ikke ville avgi, er en «strip»-fordring med bare renter. Dersom foretaket for eksempel 

ikke ville avgi en interesse ved avslutning eller overføring av forvaltningskontrakten, er hele rentemarginen en 

«strip»-fordring med bare renter. For anvendelsen av nr. 3.2.13 blir de virkelige verdiene av forvaltningseiendelen og 

«strip»-fordringen med bare renter benyttet til å fordele den balanseførte verdien av fordringen mellom den delen av 

eiendelen som er fraregnet, og den delen som fortsatt er innregnet. Dersom det ikke er noe forvaltningshonorar som 

skal mottas, eller dersom honoraret som skal mottas, ikke forventes å kompensere foretaket i tilstrekkelig grad for 

utførelsen av forvaltningen, skal en forpliktelse for forvaltningsplikten innregnes til virkelig verdi. 

B3.2.11 Ved måling med henblikk på anvendelsen av nr. 3.2.13 av virkelig verdi av den delen som fortsatt skal innregnes, og 

den delen som blir fraregnet, skal et foretak anvende målingskravene til virkelig verdi i IFRS 13 i tillegg til 

nr. 3.2.14. 

Overføringer som ikke oppfyller kravene til fraregning 

B3.2.12 Følgende er eksempler på anvendelse av prinsippet i nr. 3.2.15. Dersom en garanti gitt av foretaket for tap ved 

mislighold på den overførte eiendelen forhindrer at en overført eiendel blir fraregnet fordi foretaket har beholdt 

praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til den overførte eiendelen, skal den overførte eiendelen fortsatt 

innregnes i sin helhet, og det mottatte vederlaget skal innregnes som forpliktelse. 

Vedvarende engasjement i overførte eiendeler 

B3.2.13 Følgende er eksempler på hvordan et foretak måler en overført eiendel og den tilknyttede forpliktelsen i henhold til 

nr. 3.2.16.  
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Alle eiendeler 

a) Dersom en garanti gitt av et foretak om å betale for tap ved mislighold for en overført eiendel forhindrer at den 

overførte eiendelen blir fraregnet i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement, blir den overførte 

eiendelen på tidspunktet for overføringen målt til den laveste verdien av i) eiendelens balanseførte beløp og ii) 

det høyeste beløpet av det mottatte vederlaget i overføringen som foretaket kan få krav om å tilbakebetale 

(«garantibeløpet»). Den tilknyttede forpliktelsen blir i utgangspunktet målt til garantibeløpet pluss den virkelige 

verdien av garantien (som vanligvis er vederlaget mottatt for garantien). Deretter blir førstegangs virkelige verdi 

av garantien innregnet i resultatet når (eller etter hvert som) forpliktelsen oppfylles (i samsvar med IFRS 15) og 

den balanseførte verdien av eiendelen blir redusert ved eventuelle tapsavsetninger. 

Eiendeler målt til amortisert kost 

b) Dersom en salgsopsjonsplikt utstedt av et foretak eller en kjøpsopsjonsrett holdt av et foretak forhindrer at en 

overført eiendel blir fraregnet, og foretaket måler den overførte eiendelen til amortisert kost, blir den tilknyttede 

forpliktelsen målt til anskaffelseskost (dvs. det mottatte vederlaget), justert for amortiseringen av en eventuell 

differanse mellom nevnte anskaffelseskost og brutto balanseført verdi for den overførte eiendelen på opsjonens 

utløpstidspunkt. Anta for eksempel at brutto balanseført verdi for eiendelen på overføringstidspunktet er VE 98, 

og at det mottatte vederlaget er VE 95. Brutto balanseført verdi for eiendelen på opsjonens utøvelsestidspunkt vil 

være VE 100. Førstegangs balanseført verdi av den tilknyttede forpliktelsen er VE 95, og differansen mellom 

VE 95 og VE 100 blir innregnet i resultatet ved hjelp av effektiv rente-metoden. Dersom opsjonen blir utøvd, blir 

enhver differanse mellom den balanseførte verdien av den tilknyttede forpliktelsen og utøvelseskursen innregnet i 

resultatet. 

Eiendeler målt til virkelig verdi 

c) Dersom en kjøpsopsjonsrett som beholdes av et foretak, hindrer at en overført eiendel blir fraregnet, og foretaket 

måler den overførte eiendelen til virkelig verdi, skal eiendelen fortsatt måles til sin virkelige verdi. Den 

tilknyttede forpliktelsen blir målt til i) opsjonens utøvelseskurs med fradrag for opsjonens tidsverdi dersom den 

er posisjonert for eller nærmer seg en posisjon for utøvelse, eller ii) den overførte eiendelens virkelige verdi med 

fradrag for opsjonens tidsverdi dersom opsjonen er dårlig posisjonert for utøvelse. Justeringen av målingen av 

den tilknyttede forpliktelsen sikrer at netto balanseførte verdi av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik 

den virkelige verdien av kjøpsopsjonsretten. Dersom den virkelige verdien av den underliggende eiendelen for 

eksempel er VE 80, opsjonens utøvelseskurs er VE 95 og opsjonens tidsverdi er VE 5, er den balanseførte 

verdien av den tilknyttede forpliktelsen VE 75 (VE 80 – VE 5), og den balanseførte verdien av den overførte 

eiendelen er VE 80 (dvs. dens virkelige verdi). 

d) Dersom en salgsopsjon utstedt av et foretak hindrer at en overført eiendel blir fraregnet, og foretaket måler den 

overførte eiendelen til virkelig verdi, blir den tilknyttede forpliktelsen målt til opsjonens utøvelseskurs pluss 

opsjonens tidsverdi. Målingen av eiendelen til virkelig verdi er begrenset til den laveste verdien av den virkelige 

verdien og opsjonens utøvelseskurs, fordi foretaket ikke har noen rett til økninger i den virkelige verdien av den 

overførte eiendelen ut over opsjonens utøvelseskurs. Dette sikrer at netto balanseførte verdi av eiendelen og den 

tilknyttede forpliktelsen er den virkelige verdien av salgsopsjonsplikten. Dersom den virkelige verdien av den 

underliggende eiendelen for eksempel er VE 120, opsjonens utøvelseskurs er VE 100 og opsjonens tidsverdi er 

VE 5, er den balanseførte verdien av den tilknyttede forpliktelsen VE 105 (VE 100 + VE 5), og den balanseførte 

verdien av eiendelen er VE 100 (i dette tilfellet opsjonens utøvelseskurs). 

e) Dersom en rentekorridor i form av en kjøpt kjøpsopsjon og utstedt salgsopsjon hindrer at en overført eiendel blir 

fraregnet, og foretaket måler eiendelen til virkelig verdi, skal eiendelen fortsatt måles til virkelig verdi. Den 

tilknyttede forpliktelsen blir målt til i) summen av kjøpsopsjonens utøvelseskurs og salgsopsjonens virkelige 

verdi minus kjøpsopsjonens tidsverdi dersom kjøpsopsjonen er på utøvelseskurs eller er posisjonert for eller 

nærmer seg en posisjon for utøvelse, eller ii) summen av eiendelens virkelige verdi og salgsopsjonens virkelige 

verdi minus kjøpsopsjonens tidsverdi dersom kjøpsopsjonen er dårlig posisjonert for utøvelse. Justeringen av den 

tilknyttede forpliktelsen sikrer at netto balanseført verdi av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik den 
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virkelige verdien av de opsjonene som innehas og utstedes av foretaket. Anta for eksempel at et foretak overfører 

en finansiell eiendel som måles til virkelig verdi, og samtidig kjøper en kjøpsopsjon med en utøvelseskurs på 

VE 120 og utsteder en salgsopsjon med en utøvelseskurs på VE 80. Anta videre at den virkelige verdien av 

eiendelen er VE 100 på overføringstidspunktet. Tidsverdien av salgs- og kjøpsopsjonen er henholdsvis VE 1 og 

VE 5. I dette tilfellet innregner foretaket en eiendel på VE 100 (den virkelige verdien av eiendelen) og en 

forpliktelse på VE 96 [(VE 100 + VE 1) – VE 5]. Dette gir en netto eiendelsverdi på VE 4, som er den virkelige 

verdien av de opsjonene som foretaket holder eller har utstedt. 

Alle overføringer 

B3.2.14 I den utstrekning en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til fraregning, blir avhenderens 

kontraktsregulerte rettigheter eller plikter knyttet til overføringen ikke regnskapsført separat som derivater dersom en 

innregning av både derivatet og enten den overførte eiendelen eller forpliktelsen som oppstår av overføringen, ville 

føre til innregning av de samme rettighetene eller pliktene to ganger. En kjøpsopsjon som for eksempel beholdes av 

avhender, kan hindre en overføring av finansielle eiendeler i å bli regnskapsført som et salg. I det tilfellet blir 

kjøpsopsjonen ikke innregnet separat som en derivativ eiendel. 

B3.2.15 I den utstrekning en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til fraregning, innregner ikke 

erververen den overførte eiendelen som sin eiendel. Erververen fraregner kontanter eller annet betalt vederlag og 

innregner en fordring på avhenderen. Dersom avhenderen både har en rett og en plikt til å kjøpe tilbake kontroll over 

hele den overførte eiendelen for et fast beløp (for eksempel i henhold til en gjenkjøpsavtale), kan erververen måle sin 

fordring til amortisert kost dersom den oppfyller kriteriene i nr. 4.1.2. 

Eksempler 

B3.2.16 Følgende eksempler viser anvendelsen av fraregningsprinsippene i denne standard. 

a) Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån. Dersom en finansiell eiendel blir solgt i henhold til en avtale om å kjøpe 

eiendelen tilbake til en fastsatt pris eller til salgspris pluss långivers avkastning, eller dersom eiendelen er lånt i 

henhold til en avtale om å returnere den til avhenderen, blir eiendelen ikke fraregnet siden avhenderen beholder 

praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. Dersom erververen får rett til å selge eiendelen eller stille den 

som sikkerhet, omklassifiserer avhenderen eiendelen i sin balanseoppstilling, for eksempel som en utlånt eiendel 

eller gjenkjøpsfordring. 

b) Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån – eiendeler som praktisk talt er de samme. Dersom en finansiell eiendel blir 

solgt i henhold til en avtale om å kjøpe den samme eller praktisk talt den samme eiendelen tilbake til en fastsatt 

pris eller til salgspris pluss långivers avkastning, eller dersom eiendelen er lånt inn eller ut i henhold til en avtale 

om å returnere den samme eller praktisk talt den samme eiendelen til avhenderen, blir eiendelen ikke fraregnet 

siden avhenderen beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. 

c) Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån – rett til utskiftning. Dersom en gjenkjøpsavtale til en fast gjenkjøpspris eller 

en pris lik salgspris pluss långivers avkastning eller en tilsvarende verdipapirlåntransaksjon gir erververen rett til 

å skifte ut eiendeler som er tilsvarende og av samme virkelige verdi som den overførte eiendelen på 

gjenkjøpstidspunktet, blir eiendelen som ble solgt eller lånt ut i henhold til en gjenkjøps- eller 

verdipapirlåntransaksjon, ikke fraregnet siden avhenderen beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved 

eierskap. 

d) Gjenkjøpsrett med forkjøpsrett til virkelig verdi. Dersom et foretak selger en finansiell eiendel og bare beholder 

en forkjøpsrett til gjenkjøp av den overførte eiendel til virkelig verdi dersom erververen senere selger den, skal 

foretaket fraregne eiendelen fordi det har overført praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap.  
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e) Oppblåsingstransaksjon («wash sale transaction»). Gjenkjøp av en finansiell eiendel kort tid etter at den er solgt, 

blir enkelte ganger omtalt som en oppblåsingstransaksjon. Et slikt gjenkjøp forhindrer ikke fraregning, forutsatt 

at den opprinnelige transaksjonen oppfyller kravene til fraregning. Men dersom en avtale om å selge en finansiell 

eiendel blir inngått samtidig med en avtale om å kjøpe tilbake den samme eiendelen til en fastsatt pris eller 

salgspris pluss långivers avkastning, blir eiendelen ikke fraregnet. 

f) Salgsopsjoner og kjøpsopsjoner som er svært godt posisjonert for utøvelse. Dersom en overført finansiell eiendel 

kan kjøpes tilbake av avhenderen og kjøpsopsjonen er svært godt posisjonert for utøvelse, oppfyller ikke 

overføringen kravene til fraregning siden avhenderen har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved 

eierskap. På samme måte er det slik at dersom den finansielle eiendelen kan selges tilbake av erververen og 

salgsopsjonen er svært godt posisjonert for utøvelse, oppfyller ikke overføringen kravene til fraregning siden 

avhenderen har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. 

g) Salgsopsjoner og kjøpsopsjoner som er svært dårlig posisjonert for utøvelse. En finansiell eiendel som blir 

overført bare underlagt en salgsopsjon holdt av erververen som er svært dårlig posisjonert for utøvelse, eller en 

kjøpsopsjon holdt av avhenderen som er svært dårlig posisjonert for utøvelse, blir fraregnet. Dette skyldes at 

avhenderen har overført praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. 

h) Lett tilgjengelige eiendeler underlagt en kjøpsopsjon som verken er svært godt eller svært dårlig posisjonert for 

utøvelse. Dersom et foretak innehar en kjøpsopsjon på en eiendel som er lett tilgjengelig på markedet, og 

opsjonen verken er svært godt eller svært dårlig posisjonert for utøvelse, blir eiendelen fraregnet. Dette skyldes at 

foretaket i) verken har beholdt eller overført praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap og ii) ikke har 

beholdt kontroll. Men dersom eiendelen ikke er lett tilgjengelig i markedet, er fraregning utelukket for den delen 

av eiendelen som beløpsmessig er underlagt kjøpsopsjonen, siden foretaket har beholdt kontroll over eiendelen. 

i) En vanskelig tilgjengelig eiendel underlagt en salgsopsjon utstedt av et foretak som verken er svært godt eller 

svært dårlig posisjonert for utøvelse. Dersom et foretak overfører en finansiell eiendel som er vanskelig 

tilgjengelig i markedet, og utsteder en salgsopsjon som ikke er svært dårlig posisjonert for utøvelse, vil foretaket 

verken beholde eller overføre praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap på grunn av den utstedte 

salgsopsjonen. Foretaket beholder kontroll over eiendelen dersom salgsopsjonen er tilstrekkelig verdifull til å 

hindre erververen i å selge eiendelen, og eiendelen fortsetter i så fall å bli innregnet i det omfang avhenderen har 

et vedvarende engasjement (se nr. B3.2.9). Foretaket overfører kontroll over eiendelen dersom salgsopsjonen 

ikke er tilstrekkelig verdifull til å hindre erververen i å selge eiendelen, og eiendelen blir i så fall fraregnet. 

j) Eiendeler underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon til virkelig verdi eller en framtidig gjenkjøpsavtale. En overføring 

av en finansiell eiendel som bare er underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon eller en framtidig gjenkjøpsavtale som 

har en utøvelses- eller gjenkjøpspris lik den finansielle eiendelens virkelige verdi på gjenkjøpstidspunktet, fører 

til fraregning på grunn av overføringen av praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. 

k) Kjøpsopsjoner eller salgsopsjoner med kontant oppgjør. Et foretak vurderer overføringen av en finansiell eiendel 

som er underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon eller en framtidig gjenkjøpsavtale med nettooppgjør i kontanter, for å 

avgjøre om foretaket har beholdt eller overført praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap. Dersom 

foretaket ikke har beholdt praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap til den overførte eiendelen, avgjør det 

om det har beholdt kontroll over den overførte eiendelen. At salgs- eller kjøpsopsjonen eller den framtidige 

gjenkjøpsavtalen blir gjort opp netto i kontanter betyr ikke automatisk at foretaket har overført kontroll (se B3.2.9 

og g), h) og i) ovenfor).  
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l) En «removal of accounts»-avtale. En «removal of accounts»-avtale er en ubetinget gjenkjøpsopsjon 

(kjøpsopsjon) som gir et foretak rett til å kreve tilbake overførte eiendeler, med forbehold for visse restriksjoner. 

Forutsatt at en slik opsjon fører til at foretaket verken beholder eller overfører praktisk talt alle risikoer og 

fordeler ved eierskap, utelukker den fraregning bare for det beløpet som gjenkjøpet omfatter (forutsatt at 

erververen ikke kan selge eiendelene). Dersom den balanseførte verdien og provenyet fra overføringen av 

låneeiendelen for eksempel er VE 100 000 og enhver utlånt eiendel kan tilbakekalles, men det samlede omfanget 

av utlånte eiendeler som vil kunne kjøpes tilbake, ikke kan overstige VE 10 000, vil VE 90 000 av de utlånte 

eiendelene oppfylle kravene til fraregning. 

m) «Clean-up calls». Et foretak, som kan være en avhender, som forvalter overførte eiendeler, kan inneha en såkalt 

«clean-up call» om å kjøpe tilbake gjenværende overførte eiendeler når omfanget av utestående eiendeler faller til 

et nærmere angitt nivå der utgiften ved å betjene disse eiendelene blir belastende i forhold til fordelene ved å 

forvalte dem. Forutsatt at en slik «clean up call» fører til at foretaket verken beholder eller overfører praktisk talt 

alle risikoer og fordeler ved eierskap, og forutsatt at erververen ikke kan selge eiendelene, utelukker den 

fraregning bare for den delen av eiendelene som er omfattet av kjøpsopsjonen. 

n) Uprioriterte beholdte interesser og kredittgarantier. Et foretak kan sørge for kredittforbedring hos erververen 

ved etterprioritering av noen eller alle sine andeler som er beholdt i den overførte eiendelen. Som et alternativ 

kan et foretak sørge for kredittforbedring hos erververen i form av en kredittgaranti som kan være ubegrenset 

eller begrenset til et nærmere angitt beløp. Dersom foretaket beholder praktisk talt alle risikoer og fordeler ved 

eierskap til den overførte eiendelen, blir eiendelen fortsatt innregnet i sin helhet. Dersom foretaket beholder noen, 

men ikke praktisk talt alle risikoer og fordeler ved eierskap og har beholdt kontroll, er fraregning utelukket for 

beløpet i kontanter eller andre eiendeler som det vil kunne kreves at foretaket betaler. 

o) Totalavkastningsbytteavtaler («total return swaps»). Et foretak kan selge en finansiell eiendel til en erverver og 

inngå en totalavkastningsbytteavtale med erververen der alle kontantstrømmene av rentebetalinger fra den 

underliggende eiendelen blir overført til foretaket i bytte mot en fast betaling eller betaling med variabel sats, og 

der eventuelle økninger eller reduksjoner i den virkelige verdien av den underliggende eiendelen blir dekket av 

foretaket. I dette tilfellet er fraregning av hele eiendelen forbudt. 

p) Rentebytteavtaler («interest rate swaps»). Et foretak kan overføre til en erverver en finansiell eiendel med fast 

rente og inngå en rentebytteavtale med erververen om å motta en fast rente og betale en variabel rente basert på et 

nominelt beløp som er lik hovedstolen til den overførte finansielle eiendelen. Rentebyttet utelukker ikke 

fraregning av den overførte eiendelen, forutsatt at betalingene på byttet ikke er betinget av at det foretas 

betalinger for den overførte eiendelen. 

q) Avtaler om amortiserende rentebytte («amortising interest rate swaps»). Et foretak kan overføre til en erverver 

en finansiell eiendel med fast rente som nedbetales over tid, og inngå avtale om et amortiserende rentebytte med 

erververen om å motta en fast rente og betale en variabel rente basert på et nominelt beløp. Dersom byttets 

nominelle beløp blir amortisert slik at det blir lik den overførte finansielle eiendelens hovedstol som er utestående 

til ethvert tidspunkt, vil byttet generelt føre til at foretaket beholder en vesentlig risiko for førtidig tilbakebetaling, 

og i så fall vil foretaket enten fortsette å innregne hele den overførte eiendelen eller fortsette å innregne den 

overførte eiendelen i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement. Motsatt er det slik at dersom 

amortiseringen av byttets nominelle beløp ikke er knyttet til hovedstolen som er utestående for den overførte 

eiendelen, vil et slikt bytte ikke føre til at foretaket beholder risikoen for førtidig tilbakebetaling for eiendelen. 

Dette utelukker dermed ikke fraregning av den overførte eiendelen, forutsatt at betalingene på byttet ikke er 

betinget av at det foretas rentebetalinger for den overførte eiendelen, og forutsatt at byttet ikke fører til at 

foretaket beholder andre vesentlige risikoer og fordeler ved eierskap av den overførte eiendelen. 
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r) Nedskrivning. Et foretak har ingen rimelige forventninger om å gjenvinne de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene fra en finansiell eiendel i sin helhet eller en del av den. 

B3.2.17 Dette avsnittet viser anvendelsen av metoden for vedvarende engasjement når foretakets vedvarende engasjement 

gjelder en del av en finansiell eiendel. 

Anta at et foretak har en portefølje av lån med rett til førtidig tilbakebetaling hvis kupongrente og effektive rente er 

10 prosent, og hvis hovedstol og amortiserte kost er VE 10 000. Foretaket inngår en transaksjon der erververen, i 

bytte mot en betaling på VE 9 115, får rettigheten til VE 9 000 av eventuelle innkrevinger av hovedstol pluss 

9,5 prosent rente på dette. Foretaket beholder rettighetene til VE 1 000 av eventuelle innkrevinger av hovedstol 

pluss 10 prosent rente på dette, pluss den overskytende marginen på 0,5 prosent på de resterende VE 9 000 av 

hovedstolen. Innkrevinger fra førtidige tilbakebetalinger blir fordelt forholdsmessig mellom foretaket og 

erververen i forholdet 1:9, men eventuelle mislighold blir trukket fra foretakets andel på VE 1 000 inntil denne 

andelen er uttømt. Den virkelige verdien av lånene på transaksjonstidspunktet er VE 10 100, og den estimerte 

virkelige verdien av det overskytende marginen på 0,5 prosent er VE 40. 

Foretaket fastslår at det har overført visse betydelige risikoer og fordeler ved eierskap (for eksempel vesentlig 

risiko for førtidig tilbakebetaling), men har også beholdt visse betydelige risikoer og fordeler ved eierskap (på 

grunn av foretakets uprioriterte beholdte interesser) og har beholdt kontroll. Foretaket anvender derfor metoden for 

vedvarende engasjement. 

For å anvende denne standard analyserer foretaket transaksjonen som a) en tilbakeholdelse av en fullt ut 

forholdsmessig tilbakeholdt andel på VE 1 000 pluss b) en etterprioritering av den tilbakeholdte andelen for å gi 

erververen kredittforbedring ved kredittap. 

Foretaket beregner at VE 9 090 (90 % av VE 10 100) av det mottatte vederlaget på VE 9 115 representerer 

vederlaget for en fullt ut forholdsmessig andel på 90 prosent. Resten av det mottatte vederlaget (VE 25) 

representerer vederlag mottatt for etterprioritering av foretakets tilbakeholdte andel for å gi erververen 

kredittforbedring ved kredittap. I tillegg representerer den overskytende marginen på 0,5 prosent vederlag mottatt 

for kredittforbedringen. Dermed blir det samlede mottatte vederlaget for kredittforbedringen VE 65 

(VE 25 + VE 40). 

Foretaket beregner gevinsten eller tapet på salget av andelen på 90 prosent av kontantstrømmene. Det antas at 

separate virkelige verdier på den overførte andelen på 90 prosent og den tilbakeholdte andelen på 10 prosent ikke 

er tilgjengelige på overføringstidspunktet, og foretaket fordeler derfor eiendelens balanseførte verdi i samsvar med 

nr. 3.2.14 i IFRS 9 slik: 

 Virkelig verdi Prosentandel Fordelt balanseført verdi  

Andel overført 9 090 90 % 9 000  

Andel beholdt 1 010 10 % 1 000  

Totalt 10 100  10 000  

Foretaket beregner sin gevinst eller sitt tap på salget av andelen på 90 prosent av kontantstrømmene ved å trekke 

den fordelte balanseførte verdien av den overførte andelen fra det mottatte vederlaget, dvs. VE 90 (VE 9 090 – 

VE 9 000). Den balanseførte verdien av den andelen som beholdes av foretaket, er VE 1 000. 

I tillegg innregner foretaket det vedvarende engasjementet som følger av etterprioriteringen av sin tilbakeholdte 

andel ved kredittap. Foretaket innregner dermed en eiendel på VE 1 000 (det største beløpet av kontantstrømmer 

foretaket ikke vil motta som følge av etterprioriteringen) og en tilknyttet forpliktelse på VE 1 065 (som er det 

største beløpet av kontantstrømmer foretaket ikke vil motta som følge av etterprioriteringen, dvs. VE 1 000 pluss 

den virkelige verdien av etterprioriteringen på VE 65). 
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Foretaket bruker all informasjonen ovenfor til å regnskapsføre transaksjonen på følgende måte: 

 Debet  Kredit  

Opprinnelig eiendel —  9 000  

Eiendel innregnet for etterprioritering eller residualinteresse 1 000  —  

Eiendel for det mottatte vederlaget i form av overskytende 

margin 

40  —  

Resultat (gevinst på overføring) —  90  

Forpliktelse —  1 065  

Mottatte kontanter 9 115  —  

Totalt 10 155  10 155  

Umiddelbart etter transaksjonen er eiendelens balanseførte verdi VE 2 040, som omfatter VE 1 000, som 

representerer utgiften tilordnet den tilbakeholdte andelen, og VE 1 040, som representerer foretakets ytterligere 

vedvarende engasjement som følge av etterprioriteringen av den tilbakeholdte andelen ved kredittap (som 

inkluderer en overskytende margin på VE 40). 

I etterfølgende perioder innregner foretaket det mottatte vederlaget for kredittforbedringen (VE 65) etter hvert som 

det opptjenes, det opptjener renter på den innregnede eiendelen med en effektiv rente-metode, og det innregner 

eventuelle tap ved verdifall på de innregnede eiendelene. Som et eksempel på det siste kan det antas at det i det 

påfølgende året foreligger et tap ved verdifall på de underliggende lånene på VE 300. Foretaket reduserer sin 

innregnede eiendel med VE 600 (VE 300 knyttet til sin tilbakeholdte andel og VE 300 knyttet til det ytterligere 

vedvarende engasjementet som følger av etterprioriteringen av den tilbakeholdte andelen for tap ved verdifall) og 

reduserer sin innregnede forpliktelse med VE 300. Nettoresultatet er en belastning i resultatet for tap ved verdifall 

på VE 300. 

Fraregning av finansielle forpliktelser (avsnitt 3.3) 

B3.3.1 En finansiell forpliktelse (eller en del av denne) opphører når debitor enten 

a) innfrir forpliktelsen (eller en del av denne) ved å betale kreditor, vanligvis i kontanter, andre finansielle eiendeler, 

varer eller tjenester, eller 

b) blir rettslig løst fra det primære ansvaret for forpliktelsen (eller en del av denne) enten ved en rettsprosess eller av 

kreditor. (Dersom debitor har gitt en garanti, kan denne betingelsen fremdeles oppfylles.) 

B3.3.2 Dersom en utsteder av et gjeldsinstrument kjøper tilbake dette instrumentet, opphører gjelden selv om utstederen er 

en markedspleier i dette instrumentet eller har til hensikt å selge det videre på kort sikt. 

B3.3.3 Betaling til tredjepart, herunder en forvalter (noen ganger kalt «in-substance defeasance»), vil ikke i seg selv frita 

debitor for hans primære plikt overfor kreditor dersom debitor ikke har fått rettslig fritak. 

B3.3.4 Dersom en debitor betaler tredjepart for å påta seg en plikt og varsler sin kreditor om at tredjepart har påtatt seg 

debitors gjeldsplikt, skal debitor ikke fraregne gjeldsplikten med mindre betingelsen i nr. B3.3.1 b) er oppfylt. 

Dersom debitor betaler tredjepart for å påta seg en plikt og får et rettslig fritak fra sin kreditor, har debitor brakt 

gjelden til opphør. Men dersom debitor aksepterer å foreta betalinger på gjelden til tredjepart eller direkte til den 

opprinnelige kreditor, skal debitor innregne en ny gjeldsplikt overfor tredjepart. 

B3.3.5 Selv om et rettslig fritak, enten juridisk eller ved kreditor, fører til fraregning av en forpliktelse, kan foretaket 

innregne en ny forpliktelse dersom fraregningskriteriene i nr. 3.2.1–3.2.23 ikke er oppfylt for de finansielle 

eiendelene som ble overført. Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt, blir de overførte eiendelene ikke fraregnet, og 

foretaket innregner en ny forpliktelse knyttet til de overførte eiendelene. 
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B3.3.6 Med hensyn til nr. 3.3.2 er vilkårene vesentlig forskjellige dersom den diskonterte nåverdien av kontantstrømmene i 

henhold til de nye vilkårene, herunder eventuelle betalte honorarer med fradrag for eventuelle mottatte honorarer og 

diskontert med den opprinnelige effektive renten, utgjør en forskjell på minst 10 prosent i forhold til den diskonterte 

nåverdien av de gjenværende kontantstrømmene for den opprinnelige finansielle forpliktelsen. Dersom et bytte av 

gjeldsinstrumenter eller en endring av vilkårene blir regnskapsført som et opphør, skal eventuelle påløpte utgifter og 

honorarer innregnes som en del av gevinsten eller tapet ved opphøret. Dersom byttet eller endringen ikke blir 

regnskapsført som et opphør, skal eventuelle påløpte utgifter eller honorarer justere den balanseførte verdien av 

forpliktelsen og avskrives over den gjenværende tiden for den endrede forpliktelsen. 

B3.3.7 I noen tilfeller løser en kreditor en debitor fra dennes eksisterende plikt til å foreta betalinger, mens debitor påtar seg 

en garantiplikt om å betale dersom den parten som påtar seg primært ansvar, misligholder. Under slike 

omstendigheter vil debitor 

a) innregne en ny finansiell forpliktelse basert på den virkelige verdien av plikten for garantien, og 

b) innregne en gevinst eller et tap basert på differansen mellom i) ethvert betalt proveny og ii) den balanseførte 

verdien av den opprinnelige finansielle forpliktelsen, med fradrag for den virkelige verdien av den nye finansielle 

forpliktelsen. 

KLASSIFISERING (KAPITTEL 4) 

Klassifisering av finansielle eiendeler (avsnitt 4.1) 

Foretakets virksomhetsmodell for forvaltning av finansielle eiendeler 

B4.1.1 I henhold til nr. 4.1.1 a) skal et foretak klassifisere finansielle eiendeler på grunnlag av foretakets virksomhetsmodell 

for forvaltning av finansielle eiendeler, med mindre nr. 4.1.5 får anvendelse. Et foretak vurderer om dets finansielle 

eiendeler oppfyller betingelsen i nr. 4.1.2 a) eller betingelsen i nr. 4.1.2 A a) på grunnlag av virksomhetsmodellen 

fastsatt av foretakets nøkkelpersoner i ledelsen (som definert i IAS 24: «Opplysninger til nærstående parter»). 

B4.1.2 Et foretaks virksomhetsmodell er fastsatt på et nivå som gjenspeiler hvordan grupper av finansielle eiendeler blir 

forvaltet sammen for å oppnå et bestemt virksomhetsmål. Foretakets virksomhetsmodell avhenger ikke av ledelsens 

hensikter for et enkelt instrument. Denne betingelsen er heller ikke en fremgangsmåte for klassifisering av et enkelt 

instrument, og den bør derfor fastsettes på et høyere aggregeringsnivå. Et foretak kan imidlertid ha flere 

virksomhetsmodeller for å forvalte sine finansielle instrumenter. Følgelig trenger ikke klassifiseringen å fastsettes på 

det rapporterende foretakets nivå. Et foretak kan for eksempel ha en investeringsportefølje som den forvalter for å 

motta kontraktsregulerte kontantstrømmer, og en annen investeringsportefølje som den forvalter for å handle, for å 

kunne realisere endringer i virkelig verdi. På samme måte kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å dele en 

portefølje av finansielle eiendeler i underporteføljer for å gjenspeile nivået der et foretak forvalter disse finansielle 

eiendelene. Det kan for eksempel være tilfellet dersom et foretak oppretter eller kjøper en portefølje av pantelån og 

forvalter noen av lånene med det formål å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og forvalter de andre lånene 

med det formål å selge dem. 

B4.1.2A Et foretaks virksomhetsmodell beskriver hvordan et foretak forvalter sine finansielle eiendeler for å generere 

kontantstrømmer. Foretakets virksomhetsmodell avgjør altså om kontantstrømmene skyldes mottak av 

kontraktsregulerte kontantstrømmer, salg av finansielle eiendeler eller begge deler. Denne vurderingen utføres derfor 

ikke på grunnlag av scenarioer som foretaket ikke med rimelighet forventer vil inntreffe, for eksempel såkalte «worst 

case»-scenarioer eller stresscenarioer. Dersom et foretak for eksempel forventer at det vil selge en bestemt portefølje 

av finansielle eiendeler bare i et stresscenario, vil ikke det scenarioet påvirke foretakets vurdering av 

virksomhetsmodellen for disse eiendelene dersom foretaket med rimelighet forventer at et slikt scenario ikke vil 

forekomme. Dersom kontantstrømmer realiseres på en måte som er forskjellig fra foretakets forventninger på det 

tidspunktet da foretaket vurderte virksomhetsmodellen (for eksempel dersom foretaket selger flere eller færre 
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finansielle eiendeler enn det forventet da det klassifiserte eiendelene), fører ikke dette til feil i tidligere 

regnskapsperioder i foretakets finansregnskap (se IAS 8) og heller ikke til endring i klassifiseringen av gjenværende 

finansielle eiendeler holdt i den virksomhetsmodellen (dvs. de eiendelene som foretaket innregnet i tidligere perioder 

og fortsatt holder) så lenge foretaket har tatt hensyn til alle relevante opplysninger som var tilgjengelige på det 

tidspunktet da det vurderte virksomhetsmodellen. Når et foretak vurderer virksomhetsmodellen for nylig opprettede 

eller nylig kjøpte finansielle eiendeler, skal det imidlertid ta hensyn til opplysninger om hvordan kontantstrømmene 

tidligere ble realisert, sammen med alle andre relevante opplysninger. 

B4.1.2B Et foretaks virksomhetsmodell for forvaltning av finansielle eiendeler er et faktum og ikke bare en påstand. Den er 

gjerne observerbar gjennom aktiviteter foretaket gjennomfører for å oppnå formålet med virksomhetsmodellen. Et 

foretak må anvende skjønn når det vurderer sin virksomhetsmodell for forvaltning av finansielle eiendeler, og den 

vurderingen avhenger ikke av en enkelt faktor eller aktivitet. I stedet må foretaket ta i betraktning alle relevante 

opplysninger som er tilgjengelige på tidspunktet for vurderingen. Slike relevante opplysninger omfatter, men er ikke 

begrenset til 

a) hvordan ytelsen til virksomhetsmodellen og de finansielle eiendelene som holdes i den virksomhetsmodellen, 

vurderes og rapporteres til foretakets nøkkelpersoner i ledelsen, 

b) risikoer som påvirker ytelsen til virksomhetsmodellen (og de finansielle eiendelene som holdes i den 

virksomhetsmodellen), og særlig hvordan disse risikoene håndteres, og 

c) hvordan virksomhetens ledere kompenseres (for eksempel om godtgjøringen er basert på den virkelige verdien til 

eiendelene som forvaltes, eller på de kontraktsregulerte kontantstrømmene som mottas). 

En virksomhetsmodell hvis formål er å holde eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer 

B4.1.2C Finansielle eiendeler som holdes i en virksomhetsmodell hvis formål er å holde eiendeler for å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer, blir forvaltet for å realisere kontantstrømmer ved å motta kontraktsregulerte 

betalinger i instrumentets levetid. Det vil si at foretaket forvalter de eiendelene som holdes i porteføljen, for å motta 

disse bestemte kontraktsregulerte kontantstrømmene (i stedet for å forvalte porteføljens totale avkastning ved både å 

holde og selge eiendeler). Ved fastsettelse av hvorvidt kontantstrømmene skal realiseres ved å motta de finansielle 

eiendelenes kontraktsregulerte kontantstrømmer, er det nødvendig å ta hensyn til hyppigheten av, verdien av og 

forløpet for salg i tidligere perioder, årsakene til salgene og forventningene om framtidig salgsaktivitet. Det er 

imidlertid ikke salgene i seg selv som skal fastsette virksomhetsmodellen, og de kan derfor ikke betraktes isolert. I 

stedet viser opplysninger om tidligere salg og forventninger om framtidige salg hvordan foretakets angitte mål for 

forvaltningen av de finansielle eiendelene oppnås, og særlig hvordan kontantstrømmene realiseres. Et foretak skal 

vurdere opplysninger om tidligere salg på grunnlag av årsakene til disse salgene og betingelsene som forelå på det 

tidspunktet, sammenlignet med gjeldende betingelser. 

B4.1.3 Selv om formålet med et foretaks virksomhetsmodell kan være å holde finansielle eiendeler for å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer, trenger ikke foretaket å holde alle disse instrumentene inntil forfall. Derfor kan 

et foretaks virksomhetsmodell være å holde finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer, 

selv om salg av finansielle eiendeler forekommer eller forventes å forekomme i framtiden. 

B4.1.3A Virksomhetsmodellen kan være å holde eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer, selv om foretaket 

selger finansielle eiendeler når det er en økning i eiendelenes kredittrisiko. For å fastsette om det har vært en økning i 

eiendelenes kredittrisiko, vurderer foretaket rimelige og dokumenterbare opplysninger, herunder fremadskuende 

informasjon. Uavhengig av deres hyppighet og verdi er salg som skyldes en økning i eiendelenes kredittrisiko, ikke 

uforenlige med en virksomhetsmodell hvis formål er å holde finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte 
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kontantstrømmer, fordi kredittkvaliteten til finansielle eiendeler er relevant for foretakets evne til å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer. Kredittrisikohåndteringsaktiviteter som har til formål å minimere mulige 

kredittap på grunn av kredittforringelse, er vesentlige for en slik virksomhetsmodell. Salg av en finansiell eiendel 

fordi den ikke lenger oppfyller kriteriene angitt i foretakets dokumenterte investeringspolitikk, er et eksempel på et 

salg som er gjennomført som følge av en økning i kredittrisikoen. I mangel av en slik politikk kan imidlertid 

foretaket vise på andre måter at salget ble gjennomført som følge av en økning i kredittrisikoen. 

B4.1.3B Salg som gjennomføres av andre årsaker, for eksempel salg for å håndtere kredittkonsentrasjonsrisiko (uten en 

økning i eiendelenes kredittrisiko), kan også være forenlig med en virksomhetsmodell hvis formål er å holde 

finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer. Slike salg kan særlig være forenlige med en 

virksomhetsmodell hvis formål er å holde finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer 

dersom disse er sjeldne (selv om verdien er betydelig) eller verdien er ubetydelig, både hver for seg og samlet (selv 

om de er hyppige). Dersom det oftere enn en sjelden gang foretas slike salg fra en portefølje, og verdien av disse 

salgene ikke er ubetydelig (enten hver for seg eller samlet), må foretaket vurdere hvorvidt og hvordan slike salg er 

forenlige med formålet om å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer. Det er ikke relevant for denne vurderingen 

om en tredjepart krever at de finansielle eiendelene skal selges, eller om dette er foretakets valg. En økning i 

hyppigheten eller verdien av salgene i et bestemt tidsrom er ikke nødvendigvis uforenlig med et formål om å holde 

finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer dersom et foretak kan forklare årsakene til disse 

salgene og vise hvorfor de ikke gjenspeiler en endring i foretakets virksomhetsmodell. I tillegg kan salgene være 

forenlige med formålet om å holde finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer dersom 

salgene foretas nær de finansielle eiendelenes forfall og provenyet fra salget er tilnærmet lik mottaket av de 

resterende kontraktsregulerte kontantstrømmene. 

B4.1.4 Følgende er eksempler på at formålet med et foretaks virksomhetsmodell er å holde finansielle eiendeler for å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer. Listen med eksempler er ikke uttømmende. Videre er eksemplene verken 

beregnet på å beskrive alle faktorer som kan være relevante for vurderingen av foretakets virksomhetsmodell, eller å 

angi faktorenes relative betydning. 

Eksempel Analyse 

Eksempel 1 

Et foretak holder investeringer for å motta deres 

kontraktsregulerte kontantstrømmer. Foretakets finansie-

ringsbehov er forutsigbart, og dets finansielle eiendelers 

løpetid er tilpasset foretakets estimerte finansie-

ringsbehov. 

Foretaket utfører kredittrisikohåndteringsaktiviteter med 

henblikk på å minimere kredittapene. Tidligere har 

salgene vanligvis funnet sted når de finansielle 

eiendelenes kredittrisiko har økt så mye at eiendelene 

ikke lenger oppfyller kredittkriteriene angitt i foretakets 

dokumenterte investeringspolitikk. I tillegg har salg en 

sjelden gang funnet sted som følge av uforutsette 

finansieringsbehov. 

Rapportene til nøkkelpersoner i ledelsen dreier seg om 

kredittkvaliteten til de finansielle eiendelene og den 

kontraktsregulerte avkastningen. Foretaket overvåker 

blant annet også de finansielle eiendelenes virkelige 

verdier. 

Selv om foretaket blant annet vurderer de finansielle 

eiendelenes virkelige verdier fra et likviditetsperspektiv 

(dvs. kontantbeløpet som ville blitt realisert dersom 

foretaket må selge eiendeler), er foretakets formål å holde 

de finansielle eiendelene for å motta kontraktsregulerte 

kontantstrømmer. Salg vil ikke være uforenlig med dette 

formålet dersom det foretas som følge av en økning i 

eiendelenes kredittrisiko, for eksempel dersom eiendelene 

ikke lenger oppfyller kredittkriteriene angitt i foretakets 

dokumenterte investeringspolitikk. Salg en sjelden gang 

som følge av uforutsette finansieringsbehov (f.eks. i et 

stresscenario) vil heller ikke være uforenlig med dette 

formålet, selv om verdien av slike salg er betydelig. 
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Eksempel Analyse 

Eksempel 2 

Et foretaks virksomhetsmodell er å kjøpe porteføljer av 

finansielle eiendeler, for eksempel lån. Disse porteføljene 

kan omfatte finansielle eiendeler som er kredittforringet. 

Dersom betalinger på lånene ikke gjøres til rett tid, 

forsøker foretaket å realisere de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene på ulike måter – for eksempel ved å 

kontakte debitor per post, telefon eller andre metoder. 

Foretakets formål er å motta kontraktsregulerte 

kontantstrømmer, og foretaket forvalter ikke noen av 

lånene i denne porteføljen med det formål å realisere 

kontantstrømmene ved å selge dem. 

I noen tilfeller vil foretaket inngå rentebytteavtaler for å 

endre renten på bestemte finansielle eiendeler i en 

portefølje fra flytende rente til fast rente. 

Formålet med foretakets virksomhetsmodell er å holde de 

finansielle eiendelene med henblikk på å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

Den samme analysen vil få anvendelse selv om foretaket 

ikke forventer å motta alle kontraktsregulerte 

kontantstrømmer (f.eks. dersom noen av de finansielle 

eiendelene er kredittforringet ved førstegangsinnregning). 

Det at foretaket inngår derivater for å endre 

kontantstrømmene i porteføljen, endrer heller ikke i seg 

selv foretakets virksomhetsmodell. 

Eksempel 3 

Et foretak har en virksomhetsmodell som har som formål 

å gi lån til kunder og deretter selge disse lånene til et 

verdipapiriseringsforetak. Verdipapiriseringsforetaket 

utsteder instrumenter til investorer. 

Initiativtakende foretak kontrollerer verdipapirise-

ringsforetaket og konsoliderer det dermed også. 

Verdipapiriseringsforetaket mottar de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene fra lånene og videresender dem til sine 

investorer. 

Det forutsettes i dette eksempelet at lånene fortsatt 

innregnes i konsernets balanseoppstilling, siden de ikke er 

fraregnet av verdipapiriseringsforetaket. 

Konsernet ga lånene med det formål å holde dem for å 

motta de kontraktsregulerte kontantstrømmene. 

Det initiativtakende foretaket har imidlertid et mål om å 

realisere kontantstrømmene fra låneporteføljen ved å 

selge lånene til verdipapiriseringsforetaket, slik at 

foretaket i det separate finansregnskapet ikke anses å 

forvalte denne porteføljen for å motta de kontrakts-

regulerte kontantstrømmene. 

Eksempel 4 

En finansinstitusjon holder finansielle eiendeler for å 

oppfylle likviditetsbehovet i et stresscenario (f.eks. 

stormløp på bankens innskudd). Foretaket forventer ikke 

å selge disse eiendelene, unntatt i slike scenarioer. 

Foretaket overvåker de finansielle eiendelenes 

kredittkvalitet, og formålet med forvaltningen av de 

finansielle eiendelene er å motta de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene. Foretaket vurderer avkastningen på 

eiendelene på grunnlag av renteinntektene og realiserte 

kredittap. 

Formålet med foretakets virksomhetsmodell er å holde de 

finansielle eiendelene for å motta kontraktsregulerte 

kontantstrømmer. 

Analysen ville ikke bli endret selv om foretaket i et 

tidligere stresscenario hadde gjennomført salg der verdien 

var betydelig, for å oppfylle sitt likviditetsbehov. På 

samme måte er gjentatte salg der verdien er ubetydelig, 

ikke uforenlig med det å holde finansielle eiendeler for å 

motta kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

Dersom et foretak derimot holder finansielle eiendeler for 

å oppfylle sitt daglige likviditetsbehov, og dette formålet 

oppfylles ved å gjennomføre hyppige salg der verdien er 

betydelig, er ikke formålet med foretakets virksom-

hetsmodell å holde finansielle eiendeler for å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer. 
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Eksempel Analyse 

Foretaket overvåker imidlertid også de finansielle 

eiendelenes virkelige verdier fra et likviditetsperspektiv 

for å sikre at kontantbeløpet som ville blitt realisert 

dersom foretaket måtte selge eiendelene i et stresscenario, 

ville være tilstrekkelige til å oppfylle foretakets 

likviditetsbehov. Med jevne mellomrom gjennomfører 

foretaket salg der verdien er ubetydelig, for å vise 

likviditet. 

Tilsvarende gjelder det at dersom tilsynsmyndighetene 

krever at foretaket jevnlig må selge finansielle eiendeler 

for å vise at eiendelene er likvide, og verdien av de solgte 

eiendelene er betydelig, er ikke formålet med foretakets 

virksomhetsmodell å holde finansielle eiendeler for å 

motta kontraktsregulerte kontantstrømmer. Det er ikke 

relevant for analysen om en tredjepart krever at de 

finansielle eiendelene skal selges, eller om dette er 

foretakets valg. 

En virksomhetsmodell hvis formål kan oppnås ved både å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge 

finansielle eiendeler 

B4.1.4A Et foretak kan holde finansielle eiendeler i en virksomhetsmodell hvis formål kan oppnås ved både å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. I denne typen virksomhetsmodell har foretakets 

nøkkelpersoner i ledelsen fattet en beslutning om at både å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge 

finansielle eiendeler er vesentlig for å oppnå virksomhetsmodellens formål. Det er ulike formål som kan være 

forenlig med denne typen virksomhetsmodell. Formålet med virksomhetsmodellen kan for eksempel være å forvalte 

de daglige likviditetsbehovene, å opprettholde en bestemt renteavkastningsprofil eller å tilpasse de finansielle 

eiendelenes varighet til varigheten av forpliktelsene som disse eiendelene finansierer. For å oppnå et slikt formål vil 

foretaket både motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. 

B4.1.4B Sammenlignet med en virksomhetsmodell hvis formål er å holde finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte 

kontantstrømmer, vil denne virksomhetsmodellen normalt innebære hyppigere salg der verdien er høyere. Dette er 

fordi salg av finansielle eiendeler er vesentlig for å oppnå virksomhetsmodellens formål, og ikke bare en nødvendig 

følge. Det er imidlertid ingen terskler for hyppigheten eller verdien av salgene som skal gjennomføres i denne 

virksomhetsmodellen, for både å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler er vesentlig 

for å oppnå dens formål. 

B4.1.4C Følgende er eksempler på at formålet med foretakets virksomhetsmodell kan oppnås både ved å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. Listen med eksempler er ikke uttømmende. Videre 

er eksemplene verken beregnet på å beskrive alle faktorer som kan være relevante for vurderingen av foretakets 

virksomhetsmodell, eller å angi faktorenes relative betydning. 

Eksempel Analyse 

Eksempel 5 

Et foretak forventer investeringsutgifter om noen år. 

Foretaket investerer sine overskytende kontanter i 

kortsiktige og langsiktige finansielle eiendeler, slik at det 

kan finansiere utgiftene når behovet oppstår. Mange av de 

finansielle eiendelene har kontraktsregulerte levetider 

som overskrider foretakets forventede investerings-

periode. 

Formålet med virksomhetsmodellen oppnås ved både å 

motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge 

finansielle eiendeler. Foretaket vil fortløpende treffe 

beslutninger om hvorvidt det å motta kontraktsregulerte 

kontantstrømmer eller det å selge finansielle eiendeler gir 

størst avkastning på porteføljen inntil det oppstår et 

behov for de investerte kontantene. 
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Eksempel Analyse 

Foretaket vil holde finansielle eiendeler for å motta de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene, og når muligheten 

byr seg, vil det selge finansielle eiendeler for å 

reinvestere kontantene i finansielle eiendeler med høyere 

avkastning. 

Forvalterne som er ansvarlige for porteføljen, godtgjøres 

på grunnlag av den samlede avkastningen av porteføljen. 

I motsatt fall kan man forestille seg et foretak som 

forventer en utgående kontantstrøm om fem år for å 

finansiere investeringsutgifter, og det investerer sine 

overskytende kontanter i kortsiktige finansielle eiendeler. 

Når investeringene forfaller, reinvesterer foretaket 

kontantene i nye kortsiktige finansielle eiendeler. 

Foretaket anvender denne strategien inntil midlene 

kreves, og på det tidspunktet bruker foretaket provenyet 

fra de forfalte finansielle eiendelene til å finansiere 

investeringsutgiftene. Bare salg der verdien er ubetydelig, 

skjer før forfall (med mindre det foreligger en økning i 

kredittrisiko). Formålet med denne alternative 

virksomhetsmodellen å holde finansielle eiendeler for å 

motta kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

Eksempel 6 

En finansinstitusjon holder finansielle eiendeler for å 

oppfylle sitt daglige likviditetsbehov. Foretaket forsøker å 

minimere kostnadene for forvaltningen av dette 

likviditetsbehovet og forvalter derfor aktivt avkastningen 

på porteføljen. Den avkastningen omfatter mottak av 

kontraktsregulerte betalinger samt gevinster og tap ved 

salg av finansielle eiendeler. 

Som et resultat av dette holder foretaket finansielle 

eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer 

og selger finansielle eiendeler for å reinvestere i 

finansielle eiendeler som gir høyere avkastning, eller for 

å få en bedre tilpasning til forpliktelsenes varighet. 

Tidligere har denne strategien ført til hyppige salg, og 

verdien av slike salg har vært betydelig. Denne 

aktiviteten forventes å fortsette i framtiden. 

Formålet med virksomhetsmodellen er å oppnå størst 

mulig avkastning på porteføljen for å oppfylle det daglige 

likviditetsbehovet, og foretaket oppnår det formålet ved 

både å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og 

selge finansielle eiendeler. Med andre ord er både mottak 

av kontraktsregulerte kontantstrømmer og salg av 

finansielle eiendeler vesentlig for å oppnå virk-

somhetsmodellens formål. 

Eksempel 7 

En forsikringsgiver holder finansielle eiendeler for å 

finansiere forsikringskontraktforpliktelser. Forsikrings-

giver bruker provenyet fra de kontraktsregulerte kontant-

strømmene fra de finansielle eiendelene til å innfri 

forsikringskontraktforpliktelsene når de forfaller. For å 

sikre at de kontraktsregulerte kontantstrømmene fra de 

finansielle eiendelene er tilstrekkelige til å innfri disse 

forpliktelsene, foretar forsikringsgiveren regelmessig 

betydelige kjøp og salg for å rebalansere sin 

eiendelsportefølje og oppfylle sine kontantstrømbehov 

etter hvert som de oppstår. 

Formålet med virksomhetsmodellen er å finansiere 

forsikringskontraktforpliktelsene. For å oppnå dette 

formålet mottar foretaket kontraktsregulerte kontant-

strømmer etter hvert som de forfaller, og selger 

finansielle eiendeler for å opprettholde ønsket profil på 

eiendelsporteføljen. Dermed er både mottak av kontrakts-

regulerte kontantstrømmer og salg av finansielle 

eiendeler vesentlig for å oppnå virksomhetsmodellens 

formål. 
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Andre virksomhetsmodeller 

B4.1.5 Finansielle eiendeler måles til virkelig verdi over resultatet dersom de ikke holdes i en virksomhetsmodell hvis 

formål er å holde eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer eller i en virksomhetsmodell hvis formål 

oppnås både ved å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler (men se også nr. 5.7.5). 

En virksomhetsmodell som fører til måling til virkelig verdi over resultatet, er en modell der et foretak forvalter de 

finansielle eiendelene med det formål å realisere kontantstrømmer gjennom salg av eiendeler. Foretaket treffer 

beslutninger basert på eiendelenes virkelige verdier og forvalter eiendelene for å realisere disse virkelige verdiene. I 

dette tilfellet vil foretakets formål normalt resultere i aktive kjøp og salg. Selv om foretaket vil motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer mens det holder de finansielle eiendelene, oppnås ikke formålet med en slik 

virksomhetsmodell ved både å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. Dette er fordi 

mottak av kontraktsregulerte kontantstrømmer ikke er vesentlig for å oppnå virksomhetsmodellens formål, men bare 

en nødvendig følge. 

B4.1.6 En forvaltet portefølje av finansielle eiendeler der inntjeningen vurderes på grunnlag av virkelig verdi (som beskrevet 

i nr. 4.2.2 b), holdes verken for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer eller både for å motta kontraktsregulerte 

kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. Virksomheten fokuserer først og fremst på opplysninger om virkelig 

verdi og bruker disse opplysningene til å vurdere eiendelenes ytelse og treffe beslutninger. Dessuten er det slik at en 

portefølje av finansielle eiendeler som oppfyller definisjonen av «holdt for omsetning», verken holdes for å motta 

kontraktsregulerte kontantstrømmer eller både for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle 

eiendeler. For slike porteføljer er mottak av kontraktsregulerte kontantstrømmer bare en nødvendig følge av det å 

oppnå virksomhetsmodellens formål. Slike porteføljer av finansielle eiendeler skal derfor måles til virkelig verdi over 

resultatet. 

Kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol 

B4.1.7 Nr. 4.1.1 b) krever at et foretak klassifiserer en finansiell eiendel på grunnlag av kjennetegnene til den 

kontraktsregulerte kontantstrømmen dersom den finansielle eiendelen holdes i en virksomhetsmodell hvis formål er å 

holde eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer eller i en virksomhetsmodell hvis formål oppnås både 

ved å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler, med mindre nr. 4.1.5 får anvendelse. 

For å gjøre dette krever betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b) at et foretak fastsetter om eiendelens 

kontraktsregulerte kontantstrømmer utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

B4.1.7A Kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol, er 

forenlige med en grunnleggende låneavtale. I en grunnleggende låneavtale er vederlag for tidsverdien av penger (se 

nr. B4.1.9A–B4.1.9E) og kredittrisikoen vanligvis de viktigste delene av renten. I en slik avtale kan imidlertid renten 

også omfatte vederlag for andre grunnleggende utlånsrisikoer (for eksempel likviditetsrisiko) og kostnader (for 

eksempel administrative kostnader) forbundet med det å holde den finansielle eiendelen i et bestemt tidsrom. I tillegg 

kan renten omfatte en fortjenestemargin som er forenlig med en grunnleggende låneavtale. I ekstreme økonomiske 

omstendigheter kan renten være negativ, for eksempel dersom innehaveren av en finansiell eiendel enten eksplisitt 

eller implisitt betaler for innskudd av penger i en bestemt tidsperiode (og det beløpet overstiger det vederlaget 

innehaveren mottar for tidsverdien av penger, kredittrisikoen og andre grunnleggende utlånsrisikoer og -kostnader). 

Kontraktsvilkår som innfører eksponering for risiko eller volatilitet i de kontraktsregulerte kontantstrømmene som 

ikke er knyttet til en grunnleggende låneavtale, for eksempel eksponering for endringer i egenkapitalpriser eller 

råvarepriser, gir imidlertid ikke opphav til kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol. En opprettet eller kjøpt finansiell eiendel kan være en grunnleggende 

låneavtale, uansett om det er et lån i sin juridiske form.  
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B4.1.7B I samsvar med nr. 4.1.3 a) er hovedstolen den finansielle eiendelens virkelige verdi ved førstegangsinnregning. 

Denne hovedstolen kan imidlertid endres gjennom den finansielle eiendelens levetid (for eksempel dersom det er 

tilbakebetaling av hovedstol). 

B4.1.8 Et foretak skal vurdere om kontraktsregulerte kontantstrømmer utelukkende er betaling av hovedstol og utestående 

renter på hovedstol for den valutaen som den finansielle eiendelen er angitt i. 

B4.1.9 Finansiell giring («leverage») er et kjennetegn ved visse finansielle eiendelers kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

Finansiell giring øker variabiliteten til de kontraktsregulerte kontantstrømmene slik at de ikke har samme 

økonomiske kjennetegn som renter. Frittstående opsjoner, ikke-børsomsatte terminkontrakter og bytteavtaler er 

eksempler på finansielle eiendeler som omfatter slik finansiell giring. Slike kontrakter oppfyller derfor ikke 

betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b) og kan ikke senere måles til amortisert kost eller virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader. 

Vederlag for tidsverdien av penger 

B4.1.9A Tidsverdien av penger er den delen av renten som utgjør vederlaget for bare tidsforløpet. Det vil si at tidsverdien av 

penger ikke utgjør noe vederlag for andre risikoer eller kostnader knyttet til det å holde den finansielle eiendelen. For 

å kunne vurdere om den delen utgjør vederlag for bare tidsforløpet, skal foretaket anvende skjønn og ta i betraktning 

relevante faktorer som for eksempel valutaen som den finansielle eiendelen er angitt i, og den perioden som renten er 

fastsatt for. 

B4.1.9B I visse tilfeller kan imidlertid tidsverdien av penger bli endret (dvs. være mangelfull). Dette kan for eksempel være 

tilfellet dersom en finansiell eiendels rente regelmessig justeres, men der hyppigheten av justeringene ikke samsvarer 

med rentens løpetid (renten endres for eksempel hver måned til en ettårsrente), eller der en finansiell eiendels rente 

med jevne mellomrom justeres til et gjennomsnitt av bestemte kortsiktige og langsiktige renter. I slike tilfeller skal et 

foretak vurdere endringene for å fastsette om de kontraktsregulerte kontantstrømmene utelukkende representerer 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. I noen tilfeller kan foretaket fastsette dette ved å 

gjennomføre en kvalitativ vurdering av tidsverdien av penger, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig å foreta 

en kvantitativ vurdering. 

B4.1.9C Ved vurderingen av en endret tidsverdi av penger er formålet å fastsette hvor forskjellige de kontraktsregulerte 

(udiskonterte) kontantstrømmene kan være fra de (udiskonterte) kontantstrømmene som ellers ville oppstå dersom 

tidsverdien av penger ikke ble endret (referansekontantstrømmene). Dersom for eksempel den finansielle eiendelen 

som vurderes, inneholder en variabel rente som justeres hver måned til en ettårsrente, skulle foretaket sammenligne 

den finansielle eiendelen med et finansielt instrument med samme kontraktsvilkår og lik kredittrisiko, bortsett fra at 

den variable renten justeres hver måned til en enmånedsrente. Dersom den endrede tidsverdien av penger kan føre til 

kontraktsregulerte (udiskonterte) kontantstrømmer som avviker vesentlig fra (de udiskonterte) referansekontant-

strømmene, oppfyller ikke den finansielle eiendelen betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b). For å fastsette dette må 

foretaket ta hensyn til virkningen av den endrede tidsverdien av penger i hver rapporteringsperiode og samlet i det 

finansielle instrumentets levetid. Årsaken til at renten fastsettes på denne måten, er ikke relevant for analysen. 

Dersom det med liten eller ingen analyse er åpenbart om den finansielle eiendelens kontraktsregulerte (udiskonterte) 

kontantstrømmer under vurderingen kan (eller ikke kan) avvike vesentlig fra (de udiskonterte) referansekontant-

strømmene, trenger ikke et foretak å foreta en detaljert vurdering. 

B4.1.9D Ved vurderingen av en endret tidsverdi av penger skal et foretak ta hensyn til faktorer som kan påvirke framtidige 

kontraktsregulerte kontantstrømmer. Dersom et foretak for eksempel vurderer en obligasjon med fem års løpetid, og 

den variable renten justeres hver sjette måned til en femårsrente, kan ikke foretaket fastslå at de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol bare fordi rentekurven på 

tidspunktet for vurderingen er slik at differansen mellom en femårsrente og en seksmånedersrente ikke er vesentlig. I 

stedet må foretaket også vurdere om forholdet mellom femårsrenten og seksmånedersrenten kan endre seg i 

instrumentets levetid, slik at de kontraktsregulerte (udiskonterte) kontantstrømmene i instrumentets levetid kan 
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avvike vesentlig fra (de udiskonterte) referansekontantstrømmene. Et foretak skal bare vurdere rimelig mulige 

scenarioer i stedet for alle mulige scenarioer. Dersom et foretak konkluderer med at de kontraktsregulerte 

(udiskonterte) kontantstrømmene kan avvike vesentlig fra (de udiskonterte) referansekontantstrømmene, oppfyller 

ikke den finansielle eiendelen betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b), og de kan derfor ikke måles til amortisert kost 

eller virkelig verdi over andre inntekter og kostnader. 

B4.1.9E I enkelte jurisdiksjoner er det regjeringen eller en reguleringsmyndighet som fastsetter rentene. En slik statlig 

fastsettelse av renten kan for eksempel være del av en omfattende makroøkonomisk politikk, eller den kan ha til 

formål å oppmuntre foretak til å investere i en bestemt økonomisk sektor. I noen av disse tilfellene er formålet med 

tidsverdien av penger ikke bare å utgjøre et vederlag for tidsforløpet. Til tross for nr. B4.1.9A–B4.1.9D skal likevel 

en statlig fastsatt rente anses som en erstatning for tidsverdien av penger med henblikk på anvendelsen av 

betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b) dersom denne rente utgjør et vederlag som stort sett samsvarer med 

tidsforløpet og ikke fører til eksponering for risiko eller volatilitet i de kontraktsregulerte kontantstrømmene som er 

uforenlig med en grunnleggende låneavtale. 

Kontraktsvilkår som endrer forløpet for eller størrelsen på kontraktsregulerte kontantstrømmer 

B4.1.10 Dersom en finansiell eiendel omfatter et kontraktsvilkår som kan endre forløpet for eller størrelsen på 

kontraktsregulerte kontantstrømmer (for eksempel dersom eiendelen kan tilbakebetales før forfall eller forløpet kan 

forlenges), skal foretaket fastsette om de kontraktsregulerte kontantstrømmene som kan oppstå i instrumentets levetid 

på grunn av dette kontraktsvilkåret, utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. For å 

fastsette dette må foretaket vurdere de kontraktsregulerte kontantstrømmene som vil kunne oppstå både før og etter 

endringen i de kontraktsregulerte kontantstrømmene. Foretaket kan også bli nødt til å vurdere arten av eventuelle 

betingede hendelser (dvs. den utløsende faktor) som kan endre forløpet for eller størrelsen på de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene. Selv om arten av den betingede hendelsen i seg selv ikke er en avgjørende faktor ved vurdering 

av om de kontraktsregulerte kontantstrømmene utelukkende er betaling av hovedstol og renter, kan den være en 

indikasjon. Sammenlign for eksempel et finansielt instrument med en rente som justeres til en høyere sats dersom 

debitor misligholder et bestemt antall betalinger, med et finansielt instrument med en rente som justeres til en høyere 

sats dersom en nærmere angitt aksjeindeks når et bestemt nivå. Det er mer sannsynlig i førstnevnte tilfelle at de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene i instrumentets levetid utelukkende er betaling av hovedstol og utestående 

renter på hovedstol, som følge av forholdet mellom misligholdte betalinger og en økning i kredittrisikoen. (Se også 

nr. B4.1.18.) 

B4.1.11 Følgende er eksempler på kontraktsvilkår som fører til kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol: 

a) En variabel rente som består av vederlag for tidsverdien av penger, for kredittrisiko knyttet til utestående 

hovedstol i et bestemt tidsrom (vederlaget for kredittrisiko kan bare bestemmes ved førstegangsinnregning og kan 

derfor være fast) og for andre grunnleggende utlånsrisikoer og -kostnader samt en fortjenestemargin. 

b) Et kontraktsvilkår som tillater at utstederen (dvs. debitor) førtidig innløser et gjeldsinstrument eller tillater at 

innehaveren (dvs. kreditor) leverer et gjeldsinstrument tilbake til utstederen før forfall, og der det førtidig 

innbetalte beløpet i all vesentlighet tilsvarer ubetalte hovedstolbeløp og utestående renter på hovedstol, som kan 

omfatte en rimelig ytterligere kompensasjon for tidlig avslutning av kontrakten. 

c) Et kontraktsvilkår som gir utstederen eller innehaveren rett til å forlenge gjeldsinstrumentets avtalte levetid (dvs. 

en forlengelsesopsjon), og der vilkårene for forlengelsesopsjonen fører til kontraktsregulerte kontantstrømmer i 

forlengelsesperioden som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol, som kan 

omfatte en rimelig ytterligere kompensasjon for forlengelse av kontrakten. 

B4.1.12 Til tross for nr. B4.1.10 vil en finansiell eiendel som ellers ville oppfylle betingelsen i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b), men 

som ikke gjør det, bare som følge av et kontraktsvilkår som tillater (eller krever) at utstederen førtidig innløser et 
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gjeldsinstrument eller tillater (eller krever) at innehaveren leverer et gjeldsinstrument tilbake til utstederen før forfall, 

oppfylle kriteriene til å bli målt til amortisert kost eller virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (forutsatt at 

betingelsen i nr. 4.1.2 a) eller betingelsen i nr. 4.1.2 A a) er oppfylt) dersom 

a) foretaket anskaffer eller oppretter den finansielle eiendelen til overkurs eller underkurs i forhold til 

kontraktsregulert pariverdi, 

b) det førtidig innbetalte beløpet tilsvarer i all vesentlighet den kontraktsregulerte pariverdien og påløpte (men ikke 

betalte) kontraktsregulerte renter, som kan omfatte en rimelig ytterligere kompensasjon for tidlig avslutning av 

kontrakten, og 

c) når foretaket første gang innregner den finansielle eiendelen, er den virkelige verdien av mulighet til førtidig 

tilbakebetaling ubetydelig. 

B4.1.13 Følgende eksempler viser kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og 

utestående renter på hovedstol. Listen med eksempler er ikke uttømmende. 

Instrument Analyse 

Instrument A 

Instrument A er en obligasjon med en fastsatt 

forfallsdato. Betaling av hovedstol og utestående renter 

på hovedstol er knyttet til en inflasjonsindeks for den 

valutaen som instrumentet er utstedt i. Inflasjons-

tilknytningen er ikke giret, og hovedstolen er beskyttet. 

De kontraktsregulerte kontantstrømmene er utelukkende 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

Det å knytte betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol til en ikke-giret inflasjonsindeks justerer 

tidsverdien av penger til et gjeldende nivå. Renten på 

instrumentet gjenspeiler med andre ord den «reelle» 

renten. Rentebeløpene er altså vederlag for tidsverdien av 

penger på utestående hovedstol. 

Dersom rentebetalingene var indeksert til en annen 

variabel som debitors ytelse (for eksempel debitors 

nettoinntekt) eller en aksjeindeks, er imidlertid de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene ikke betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol (med mindre 

indekseringen til debitors ytelse fører til en justering som 

bare kompenserer innehaveren for endringer i instrumen-

tets kredittrisiko, slik at kontraktsregulerte kontant-

strømmer utelukkende er betaling av hovedstol og renter). 

Dette er fordi de kontraktsregulerte kontantstrømmene 

gjenspeiler en avkastning som er uforenlig med en 

grunnleggende låneavtale (se nr. B4.1.7A). 

Instrument B 

Instrumentet B er et instrument med variabel rente og 

fastsatt forfallsdato som tillater at låntakeren løpende 

velger markedsrente. Ved hver rentejusteringsdato kan 

for eksempel låntaker velge å betale tremåneders LIBOR-

rente i tre måneder eller enmåneds LIBOR-rente i en 

måned. 

De kontraktsregulerte kontantstrømmene er utelukkende 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol 

så lenge renten betalt i instrumentets levetid gjenspeiler 

vederlaget for tidsverdien av penger, for kredittrisiko 

knyttet til instrumentet og for andre grunnleggende 

utlånsrisikoer og -kostnader samt en fortjenestemargin (se 

nr. B4.1.7A). Det faktum at LIBOR-renten justeres i 

instrumentets løpetid, medfører ikke i seg selv at 

instrumentet diskvalifiseres. 
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Instrument Analyse 

 Dersom låntaker kan velge å betale enmånedsrente som 

justeres hver tredje måned, justeres imidlertid renten med 

en hyppighet som ikke samsvarer med rentens løpetid. 

Følgelig endres tidsverdien av penger. På samme måte er 

det slik at dersom et instrument har en kontraktsregulert 

rente som er basert på en løpetid som kan overskride 

instrumentets gjenværende levetid (for eksempel dersom 

et finansielt instrument med fem års levetid betaler en 

variabel rente som regelmessig justeres, men som alltid 

gjenspeiler fem års løpetid), endres tidsverdien av penger. 

Dette er fordi renten som skal betales i hver periode, 

skilles fra renteperioden. 

I slike tilfeller skal foretaket kvalitativt eller kvantitativt 

vurdere de kontraktsregulerte kontantstrømmene mot dem 

i et instrument som er identisk i alle henseender bortsett 

fra at rentens løpetid samsvarer med renteperioden, for å 

fastsette om kontantstrømmene utelukkende er betaling 

av hovedstol og utestående renter på hovedstol. (Men se 

nr. B4.1.9E for veiledning om statlig fastsatte renter.) 

Ved vurdering av en obligasjon med fem års løpetid som 

betaler en variabel rente som justeres hver sjette måned, 

men som alltid gjenspeiler fem års løpetid, ser for 

eksempel foretaket på de kontraktsregulerte kontant-

strømmene for et instrument som justeres hver sjette 

måned til en seksmånedersrente, men som ellers er 

identisk. 

Den samme analysen får anvendelse dersom låntaker kan 

velge mellom långivers ulike offentliggjorte renter 

(låntaker kan for eksempel velge mellom långivers 

offentliggjorte variable enmånedsrente og långivers 

offentliggjorte variable tremånedersrente). 

Instrument C 

Instrument C er en obligasjon med en fastsatt forfallsdato 

og betaler en variabel markedsrente. Den variable renten 

har et tak. 

De kontraktsregulerte kontantstrømmene til både 

a) et instrument som har en fast rente, og 

b) et instrument som har en variabel rente, 

er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol 

så lenge renten gjenspeiler vederlag for tidsverdien av 

penger, for kredittrisiko knyttet til instrumentet i 

instrumentets levetid og for andre grunnleggende 

utlånsrisikoer og -kostnader samt en fortjenestemargin. 

(Se nr. B4.1.7A.) 
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Instrument Analyse 

 Følgelig kan et instrument som er en kombinasjon av a) 

og b) (f.eks. en obligasjon med et rentetak), ha 

kontantstrømmer som utelukkende er betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol. Et slikt 

kontraktsvilkår kan redusere kontantstrømvariabiliteten 

ved å sette en grense for en variabel rente (f.eks. rentetak 

eller rentegulv) eller øke kontantstrømvariabiliteten fordi 

en fast rente blir variabel. 

Instrument D 

Instrument D er et lån med full regressrett som er sikret 

med sikkerhetsstillelse. 

Det faktum at et lån med full regressrett er sikret, 

påvirker ikke i seg selv analysen av om de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene utelukkende er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

Instrument E 

Instrument E er utstedt av en regulert bank og har en 

fastsatt forfallsdato. Instrumentet betaler en fast rente, og 

alle kontraktsregulerte kontantstrømmer er faste. 

Utsteder er imidlertid underlagt lovgivning som tillater 

eller krever at en nasjonal myndighet pålegger innehavere 

av særlige instrumenter tap, herunder instrumentet E, 

under særlige omstendigheter. Den nasjonale myndighe-

ten har for eksempel fullmakt til å nedskrive instrument 

Es pariverdi eller å konvertere instrumentet til et fast 

antall av utsteders ordinære aksjer dersom den nasjonale 

myndigheten fastslår at utstederen har alvorlige 

finansielle problemer, trenger ytterligere lovfestet kapital 

eller er i ferd med å gå konkurs. 

Innehaveren vil analysere kontraktsvilkårene for det 

finansielle instrumentet for å fastslå om de gir opphav til 

kontraktsregulerte kontantstrømmer som utelukkende er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol 

og dermed er forenlige med en grunnleggende låneavtale. 

Denne analysen vil ikke ta hensyn til betalinger som 

utelukkende oppstår som følge av den nasjonale 

myndighetens fullmakt til å pålegge innehavere av 

instrument E tap. Det er fordi den myndigheten og de 

påfølgende betalingene ikke er kontraktsvilkår for det 

finansielle instrumentet. 

I motsatt fall vil ikke de kontraktsregulerte kontant-

strømmene utelukkende være betaling av hovedstol og 

utestående renter på hovedstol dersom kontrakts-

vilkårene for det finansielle instrumentet tillater eller 

krever at utsteder eller et annet foretak skal pålegge 

innehaveren tap (f.eks. ved å nedskrive pariverdien eller 

ved å konvertere instrumentet til et fast antall av utsteders 

ordinære aksjer) så lenge disse kontraktsvilkårene er ekte, 

selv om sannsynligheten er liten for at slike tap vil bli 

pålagt. 

B4.1.14 Følgende eksempler viser kontraktsregulerte kontantstrømmer som ikke utelukkende er betaling av hovedstol og 

utestående renter på hovedstol. Listen med eksempler er ikke uttømmende. 

Instrument Analyse 

Instrument F 

Instrument F er en obligasjon som kan konverteres til et 

fast antall av utsteders egenkapitalinstrumenter. 

Innehaveren skal analysere den konvertible obligasjonen i 

sin helhet. 

De kontraktsregulerte kontantstrømmene er ikke betaling 

av hovedstol og utestående renter på hovedstol siden de 

gjenspeiler en avkastning som er uforenlig med en 

grunnleggende låneavtale (se nr. B4.1.7A), dvs. 

avkastningen er knyttet til verdien av utsteders 

egenkapital. 
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Instrument Analyse 

Instrument G 

Instrument G er et lån som betaler en omvendt flytende 

rente (dvs. renten har et omvendt forhold til markeds-

renter). 

De kontraktsregulerte kontantstrømmene er ikke ute-

lukkende betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol. 

Rentebeløpene er ikke vederlag for tidsverdien av penger 

på utestående hovedstol. 

Instrument H 

Instrument H er et evigvarende instrument, men utsteder 

kan innløse instrumentet når som helst og betale 

innehaveren pariverdi pluss påløpt rente. 

Instrument H betaler en markedsrente, men betaling av 

renter kan bare utføres dersom utstederen fortsatt er 

solvent umiddelbart etterpå. 

Utsatt rente gjør ikke at det påløper ytterligere rente. 

De kontraktsregulerte kontantstrømmene er ikke betaling 

av hovedstol og utestående renter på hovedstol. Dette er 

fordi utstederen kan være nødt til å utsette 

rentebetalinger, og det påløper ikke ytterligere rente på 

utsatte rentebeløp. Rentebeløpene er derfor ikke vederlag 

for tidsverdien av penger på utestående hovedstol. 

Dersom det påløp rente på utsatte beløp, kunne de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene være betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

Det faktum at instrument H er evigvarende, innebærer 

ikke i seg selv at de kontraktsregulerte kontantstrømmene 

ikke er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol. I praksis har et evigvarende instrument 

fortløpende (flere) forlengelsesopsjoner. Slike opsjoner 

kan føre til kontraktsregulerte kontantstrømmer som er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol 

dersom rentebetalingene er obligatoriske og må betales i 

all framtid. 

Det faktum at instrument H kan innløses, innebærer heller 

ikke at de kontraktsregulerte kontantstrømmene ikke er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol, 

med mindre instrumentet kan innløses med et beløp som 

ikke i vesentlig grad gjenspeiler betaling av utestående 

hovedstol og renter på utestående hovedstol. Selv om det 

innløsbare beløpet omfatter et beløp som i rimelig grad 

kompenserer innehaveren for tidlig avslutning av 

instrumentet, kan de kontraktsregulerte kontant-

strømmene være betaling av hovedstol og utestående 

renter på hovedstol. (Se også nr. B4.1.12.) 

B4.1.15 I noen tilfeller kan en finansiell eiendel ha kontraktsregulerte kontantstrømmer som beskrives som hovedstol og 

renter, men slike kontantstrømmer er ikke betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol som beskrevet i nr. 

4.1.2 b), 4.1.2 A b) og 4.1.3 i denne standard. 

B4.1.16 Dette kan være tilfellet dersom den finansielle eiendelen er en investering i bestemte eiendeler eller kontantstrømmer, 

og dermed er de kontraktsregulerte kontantstrømmene ikke utelukkende betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol. Dersom for eksempel kontraktsvilkårene fastsetter at den finansielle eiendelens kontantstrømmer øker 

etter hvert som flere biler benytter en bestemt bomvei, er disse kontraktsregulerte kontantstrømmene uforenlige med 

en grunnleggende låneavtale. Derfor vil ikke instrumentet oppfylle betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b). Dette kan 

være tilfellet dersom en kreditors krav er begrenset til bestemte eiendeler tilhørende debitor eller kontantstrømmene 

fra bestemte eiendeler (for eksempel en finansiell eiendel uten regressrett («non-recourse»)). 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1055 

 

B4.1.17 Det faktum at en finansiell eiendel er uten regressrett, er ikke nødvendigvis i seg selv til hinder for at den finansielle 

eiendelen oppfyller betingelsene i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b). I slike tilfeller skal kreditor vurdere («se gjennom til») 

de bestemte underliggende eiendelene eller kontantstrømmene for å fastsette om de kontraktsregulerte 

kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen som skal klassifiseres, er betaling av hovedstol og utestående renter 

på hovedstol. Dersom vilkårene for den finansielle eiendelen fører til andre kontantstrømmer eller begrenser 

kontantstrømmene på en måte som er uforenlig med betalinger som representerer hovedstol og renter, oppfyller ikke 

den finansielle eiendelen betingelsen i nr. 4.1.2 b) og 4.1.2 A b). Hvorvidt de underliggende eiendelene er finansielle 

eiendeler eller ikke-finansielle eiendeler påvirker ikke i seg selv denne vurderingen. 

B4.1.18 Et kjennetegn til en kontraktsregulert kontantstrøm påvirker ikke klassifiseringen av den finansielle eiendelen dersom 

det bare kan ha en ubetydelig innvirkning på den finansielle eiendelens kontraktsregulerte kontantstrømmer. For å 

fastsette dette må et foretak ta hensyn til den mulige virkningen av kjennetegnet til den kontraktsregulerte 

kontantstrømmen i hver rapporteringsperiode og samlet i det finansielle instrumentets levetid. Dersom kjennetegnet 

til en kontraktsregulert kontantstrøm i tillegg kan ha en innvirkning på de kontraktsregulerte kontantstrømmene som 

er mer enn ubetydelig (enten i en enkelt rapporteringsperiode eller samlet), men der dette kjennetegnet ikke er reelt, 

påvirker det ikke klassifiseringen av en finansiell eiendel. Et kontantstrømkjennetegn er ikke reelt dersom det 

påvirker instrumentets kontraktsregulerte kontantstrømmer bare ved en hendelse som er ekstremt sjelden, svært 

unormal og meget usannsynlig. 

B4.1.19 I nesten alle utlånstransaksjoner rangeres kreditors instrument i forhold til debitors andre kreditorers instrumenter. Et 

instrument som er prioritert etter andre instrumenter, kan ha kontraktsregulerte kontantstrømmer som er betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol, dersom debitors manglende betaling er et kontraktsbrudd og 

innehaveren har en kontraktsregulert rett til ubetalt hovedstol og utestående renter på hovedstol selv om debitor går 

konkurs. En kundefordring som rangerer sin kreditor som en alminnelig kreditor, ville for eksempel oppfylle kravene 

til å ha betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. Dette er tilfellet selv om debitor har utstedt lån som 

er sikret, og som ved konkurs ville gi innehaveren av lånet prioritet over den alminnelige kreditorens krav med 

hensyn til sikkerheten, men som ikke påvirker den alminnelige kreditorens kontraktsregulerte rett til ubetalt 

hovedstol og andre utestående beløp. 

Instrumenter som er knyttet sammen ved kontrakt 

B4.1.20 I noen typer transaksjoner kan en utsteder prioritere betalinger til innehavere av finansielle eiendeler ved hjelp av 

flere instrumenter som er knyttet sammen ved kontrakt, noe som skaper konsentrasjoner av kredittrisiko (transjer). 

Hver transje har en prioriteringsrangering som angir i hvilken rekkefølge eventuelle kontantstrømmer som genereres 

av utsteder, tildeles transjen. I slike situasjoner har innehavere av en transje rett til betaling av hovedstol og 

utestående renter på hovedstol bare dersom utstederen genererer tilstrekkelige kontantstrømmer til å tilgodese høyere 

rangerte transjer. 

B4.1.21 I slike transaksjoner har en transje kontantstrømkjennetegn som er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol, bare dersom 

a) kontraktsvilkårene til transjen som vurderes for klassifisering (uten å se gjennom til den underliggende gruppen 

av finansielle instrumenter), gir opphav til kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og 

utestående renter på hovedstol (f.eks. er renten på transjen ikke knyttet til en råvareindeks), 

b) den underliggende gruppen av finansielle instrumenter har kontantstrømkjennetegnene fastsatt i nr. B4.1.23 og 

B4.1.24, og 

c) eksponeringen for kredittrisiko i den underliggende gruppen av finansielle instrumenter som er forbundet med 

transjen, er lik eller lavere enn eksponering for kredittrisiko i den underliggende gruppen av finansielle 

instrumenter (kredittvurderingen til transjen som vurderes for klassifisering, er for eksempel lik eller høyere enn 

kredittvurderingen som ville gjelde en enkelt transje som finansierte den underliggende gruppen av finansielle 

instrumenter).  
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B4.1.22 Et foretak må se gjennom inntil det kan identifisere den underliggende gruppen av finansielle instrumenter som 

skaper (i stedet for «som passerer gjennom») kontantstrømmene. Dette er den underliggende gruppen av finansielle 

instrumenter. 

B4.1.23 Den underliggende gruppen må inneholde ett eller flere instrumenter som har kontraktsregulerte kontantstrømmer 

som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

B4.1.24 Den underliggende gruppen av instrumenter kan også omfatte instrumenter som 

a) reduserer kontantstrømvariabiliteten for instrumentene i nr. B4.1.23 og, i kombinasjon med instrumentene i  

nr. B4.1.23, fører til kontantstrømmer som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på 

hovedstol (f.eks. et rentetak eller rentegulv eller en kontrakt som reduserer kredittrisikoen for noen av eller alle 

instrumentene i nr. B4.1.23), eller 

b) tilpasser transjenes kontantstrømmer til kontantstrømmene til gruppen av underliggende instrumenter i  

nr. B4.1.23 for å håndtere forskjeller bare i spørsmål om 

i) renten er fast eller flytende, 

ii) valutaen som kontantstrømmene er angitt i, herunder inflasjon i den aktuelle valutaen, eller 

iii) kontantstrømmenes forløp. 

B4.1.25 Dersom et av instrumentene i gruppen ikke oppfyller betingelsene i enten nr. B4.1.23 eller nr. B4.1.24, er ikke 

betingelsen i nr. B4.1.21 b) oppfylt. I denne vurderingen er en detaljert analyse av hvert enkelt instrument i gruppen 

muligens ikke nødvendig. Et foretak skal imidlertid bruke skjønn og foreta en tilstrekkelig analyse for å fastslå om 

instrumentene i gruppen oppfyller betingelsene i nr. B4.1.23–B4.1.24. (Se også nr. B4.1.18 for veiledning om 

kjennetegn til kontraktsregulerte kontantstrømmer som bare har ubetydelig innvirkning.) 

B4.1.26 Dersom innehaveren ikke kan vurdere betingelsene i nr. B4.1.21 ved førstegangsinnregning, må transjen måles til 

virkelig verdi over resultatet. Dersom den underliggende gruppen av instrumenter kan endres etter 

førstegangsinnregning på en slik måte at gruppen muligens ikke oppfyller betingelsene i nr. B4.1.23–B4.1.24, 

oppfyller ikke transjen betingelsene i nr. B4.1.21, og den må måles til virkelig verdi over resultatet. Dersom den 

underliggende gruppen omfatter instrumenter som er sikret av eiendeler som ikke oppfyller betingelsene i nr. 

B4.1.23–B4.1.24, skal det imidlertid ikke tas hensyn til muligheten til å ta over slike eiendeler ved anvendelsen av 

dette nummer, med mindre foretaket ervervet transjen i den hensikt å kontrollere sikkerheten. 

Muligheten til å øremerke en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet 

(avsnitt 4.1 og 4.2) 

B4.1.27 Med forbehold for betingelsene i nr. 4.1.5 og 4.2.2 tillater denne standard at et foretak øremerker en finansiell 

eiendel, en finansiell forpliktelse eller en gruppe av finansielle instrumenter (finansielle eiendeler, finansielle 

forpliktelser eller begge deler) til virkelig verdi over resultatet, forutsatt at dette gir mer relevant informasjon. 

B4.1.28 Et foretaks beslutning om å øremerke en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over 

resultatet tilsvarer et valg av regnskapsprinsipper (selv om det til forskjell fra et valg av regnskapsprinsipper ikke 

kreves konsekvent anvendelse på alle tilsvarende transaksjoner). Når et foretak har et slikt valg, krever nr. 14 b) i 

IAS 8 at de valgte regnskapsprinsippene skal føre til finansregnskap som gir pålitelig og mer relevant informasjon 

om virkningen av transaksjoner og andre hendelser og forhold som gjelder foretakets finansielle stilling, finansielle 

inntjening eller kontantstrømmer. I tilfeller med øremerking av en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over 

resultatet fastsetter for eksempel nr. 4.2.2 to forhold der kravet til mer relevant informasjon oppfylles. Tilsvarende 

må foretaket, for å velge slik øremerking i samsvar med nr. 4.2.2, vise at det omfattes av en av (eller begge) disse to 

forholdene.  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1057 

 

Øremerking eliminerer eller reduserer i vesentlig grad et regnskapsmessig misforhold 

B4.1.29 Målingen av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse og klassifiseringen av innregnede endringer i dennes 

verdi bestemmes av objektets klassifisering og hvorvidt objektet er en del av et øremerket sikringsforhold. Disse 

kravene kan skape en inkonsistens i måling eller innregning (noen ganger kalt et «regnskapsmessig misforhold») når 

for eksempel en finansiell eiendel, i fravær av en øremerking til virkelig verdi over resultatet, ville blitt klassifisert 

som senere målt til virkelig verdi over resultatet, og en forpliktelse som foretaket betrakter som tilknyttet, senere ville 

blitt målt til amortisert kost (der endringer i virkelig verdi ikke er innregnet). I slike tilfeller kan et foretak konkludere 

med at finansregnskapet ville gi mer relevant informasjon dersom både eiendelen og forpliktelsen var målt til virkelig 

verdi over resultatet. 

B4.1.30 Eksemplene nedenfor viser når denne betingelsen kan oppfylles. I alle tilfeller kan et foretak bruke denne betingelsen 

til å øremerke finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet bare dersom 

prinsippet i nr. 4.1.5 eller 4.2.2 a) er oppfylt: 

a) Et foretak har forpliktelser i henhold til forsikringskontrakter der målingen inneholder aktuell informasjon (som 

tillatt i henhold til nr. 24 i IFRS 4), og finansielle eiendeler som foretaket betrakter som tilknyttet, og som ellers 

ville ha vært målt til enten virkelig verdi over andre inntekter og kostnader eller amortisert kost. 

b) Et foretak har finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser eller begge deler som har en felles risiko, for 

eksempel en renterisiko, og som fører til motsatte endringer i virkelig verdi som har en tendens til å bli motregnet 

mot hverandre. Bare noen av instrumentene vil imidlertid bli målt til virkelig verdi over resultatet (for eksempel 

slike som er derivater, eller som klassifiseres som holdt for omsetning). Det kan også hende at kravene til 

sikringsbokføring ikke er oppfylt, for eksempel fordi kravene til sikringseffektivitet i nr. 6.4.1 ikke er oppfylt. 

c) Et foretak har finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser eller begge deler som har en felles risiko, for 

eksempel en renterisiko, og som fører til motsatte endringer i virkelig verdi som har en tendens til å bli motregnet 

mot hverandre, og ingen av de finansielle eiendelene eller finansielle forpliktelsene oppfyller kravene til 

øremerking som et sikringsinstrument fordi ingen av dem måles til virkelig verdi over resultatet. I fravær av 

sikringsbokføring er det videre en betydelig inkonsistens i innregningen av gevinster og tap. Foretaket har for 

eksempel finansiert en angitt gruppe av lån ved å utstede omsettelige obligasjoner der endringene i virkelig verdi 

har en tendens til å bli motregnet mot hverandre. Dersom foretaket dessuten regelmessig kjøper og selger 

obligasjonene, men sjelden eller aldri kjøper eller selger lånene, vil rapportering av både lånene og obligasjonene 

til virkelig verdi over resultatet eliminere den inkonsistens i tidspunktene for innregningen av gevinstene og 

tapene som ellers ville oppstå som følge av at de begge måles til amortisert kost og innregnes som gevinst eller 

tap hver gang en obligasjon kjøpes tilbake. 

B4.1.31 I slike tilfeller som beskrives i forrige nummer, kan øremerking ved førstegangsinnregning av finansielle eiendeler 

og finansielle forpliktelser som ellers ikke ville bli målt til virkelig verdi over resultatet, eliminere eller i vesentlig 

grad redusere inkonsistens i måling eller innregning og gi mer relevant informasjon. For praktiske formål er det ikke 

nødvendig for foretaket å angi alle de eiendelene og forpliktelsene som forårsaker inkonsistens i måling eller 

innregning på nøyaktig samme tidspunkt. En rimelig forsinkelse tillates, forutsatt at hver enkelt transaksjon 

øremerkes til virkelig verdi over resultatet ved førstegangsinnregning, og at det på samme tidspunkt forventes at 

eventuelle resterende transaksjoner vil finne sted. 

B4.1.32 Det ville ikke være akseptabelt at bare noen av de finansielle eiendelene og finansielle forpliktelsene som forårsaker 

inkonsistensen, ble øremerket til virkelig verdi over resultatet dersom dette ikke ville eliminere eller i vesentlig grad 

redusere inkonsistensen, og derfor ikke ville gi mer relevant informasjon. Det ville imidlertid være akseptabelt å 

øremerke bare noen av en rekke tilsvarende finansielle eiendeler eller tilsvarende finansielle forpliktelser dersom 

dette ville føre til en vesentlig reduksjon (og muligens en større reduksjon enn andre tillatte øremerkinger) i 

inkonsistensen. Anta for eksempel at et foretak har en rekke tilsvarende finansielle forpliktelser som samlet utgjør 

VE 100, og en rekke tilsvarende finansielle eiendeler som samlet utgjør VE 50, men som måles på forskjellig 

grunnlag. Foretaket kan i vesentlig grad redusere inkonsistensen i måling dersom det ved førstegangsinnregning 
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øremerker alle eiendelene, men bare noen av forpliktelsene (for eksempel enkelte forpliktelser som samlet utgjør 

VE 45) til virkelig verdi over resultatet. Ettersom øremerking til virkelig verdi over resultatet bare kan anvendes på et 

finansielt instrument i sin helhet, må foretaket i dette eksempelet øremerke én eller flere forpliktelser i sin helhet. Det 

kan ikke øremerke enten en av forpliktelsens bestanddeler (for eksempel verdiendringer som er direkte henførbare til 

bare én risiko, slik som endringer i en referanserente) eller en av forpliktelsens andeler (dvs. en prosentdel). 

En gruppe av finansielle forpliktelser eller finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser forvaltes, og dens 

inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi 

B4.1.33 Et foretak kan forvalte og vurdere inntjeningen fra en gruppe finansielle forpliktelser eller finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser på en slik måte at når gruppen måles til virkelig verdi over resultatet, vil dette gi mer relevant 

informasjon. I dette tilfellet fokuseres det mer på hvordan foretaket forvalter og vurderer inntjeningen enn på hvilken 

type finansielle instrumenter det dreier seg om. 

B4.1.34 Et foretak kan for eksempel bruke denne betingelsen til å øremerke finansielle forpliktelser til virkelig verdi over 

resultatet dersom det oppfyller prinsippet i nr. 4.2.2 b) og foretaket har finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som har én eller flere risikoer, og disse risikoene forvaltes og vurderes på grunnlag av virkelig verdi i 

samsvar med dokumenterte prinsipper for forvaltning av eiendeler og forpliktelser. Et eksempel kan være et foretak 

som har utstedt «strukturerte produkter» som inneholder flere innebygde derivater, og forvalter de resulterende 

risikoene på grunnlag av virkelig verdi ved å benytte en blanding av finansielle derivater og ikke-derivative 

finansielle instrumenter. 

B4.1.35 Som angitt ovenfor er denne betingelsen avhengig av hvordan foretaket forvalter og vurderer inntjeningen til den 

aktuelle gruppen av finansielle instrumenter. Følgelig (og underlagt kravet om øremerking ved 

førstegangsinnregning) skal et foretak som øremerker finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet på 

grunnlag av denne betingelsen, øremerke alle finansielle forpliktelser som oppfyller kriteriene og forvaltes og 

vurderes sammen, på samme måte. 

B4.1.36 Dokumentasjonen for foretakets strategi trenger ikke å være omfattende, men bør være tilstrekkelig til å kunne vise at 

nr. 4.2.2 b) overholdes. Slik dokumentasjon kreves ikke for hver enkelt post, men kan vurderes på grunnlag av 

porteføljen. Dersom for eksempel forvaltningssystemet for en avdelings inntjening — slik det er godkjent av 

foretakets nøkkelpersoner i ledelsen — viser klart at inntjeningen vurderes på dette grunnlaget, kreves det ingen 

ytterligere dokumentasjon for å vise at nr. 4.2.2 b) overholdes. 

Innebygde derivater (avsnitt 4.3) 

B4.3.1 Når et foretak blir part i en hybridkontrakt med en vertskontrakt som ikke er en eiendel innenfor denne standards 

virkeområde, krever nr. 4.3.3 at foretaket identifiserer alle innebygde derivater, vurderer om de skal skilles fra 

vertskontrakten og, for derivater som skal skilles ut, måler dem til virkelig verdi ved førstegangsinnregning og senere 

til virkelig verdi over resultatet. 

B4.3.2 Dersom en vertskontrakt ikke har noe fastsatt eller forhåndsbestemt forfall og representerer en residualinteresse i et 

foretaks nettoeiendeler, er vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko de samme som hos et egenkapital-

instrument, og et innebygd derivat vil måtte ha de egenkapitalkjennetegnene som er knyttet til samme foretak for å 

bli ansett som nært tilknyttet. Dersom vertskontrakten ikke er et egenkapitalinstrument og oppfyller definisjonen av 

et finansielt instrument, er kontraktens økonomiske kjennetegn og risiko de samme som for et gjeldsinstrument. 

B4.3.3 Et innebygd derivat som ikke er en opsjon (for eksempel en innebygd terminkontrakt eller rentebytteavtale), blir skilt 

fra sin vertskontrakt på grunnlag av sine uttrykte eller innforståtte vesentlige vilkår, slik at det har en virkelig verdi 

lik null ved førstegangsinnregning. Et innebygd opsjonsbasert derivat, for eksempel en innebygd salgsopsjon, en 

kjøpsopsjon, et rentetak, et rentegulv eller en opsjon på bytteavtale («swaption»), blir skilt fra sin vertskontrakt på 

grunnlag av de uttrykte vilkårene i opsjonen. Den opprinnelige balanseførte verdien av vertsinstrumentet er 

restbeløpet etter at det innebygde derivatet er utskilt.  
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B4.3.4 Vanligvis blir flere innebygde derivater i en enkelt hybridkontrakt behandlet som ett enkelt sammensatt innebygd 

derivat. Innebygde derivater som er klassifisert som egenkapital (se IAS 32), blir imidlertid regnskapsført atskilt fra 

dem som klassifiseres som eiendeler eller forpliktelser. Dersom en hybridkontrakt i tillegg har flere enn ett innebygd 

derivat og disse derivatene er knyttet til ulike risikoeksponeringer og klart kan skilles fra og er uavhengige av 

hverandre, blir de regnskapsført separat. 

B4.3.5 De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene ikke 

nært knyttet til vertskontrakten (nr. 4.3.3 a)). I disse eksemplene, og under forutsetning av at betingelsene i 

nr. 4.3.3 b) og c) er oppfylt, regnskapsfører et foretak det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten. 

a) En salgsopsjon innebygd i et instrument som gjør at innehaveren kan kreve av utstederen at denne kjøper tilbake 

instrumentet for et beløp i kontanter eller i andre eiendeler som varierer på grunnlag av endringen i en 

egenkapital- eller råvarepris eller -indeks, er ikke nært knyttet til et vertsinstrument i form av gjeld. 

b) En opsjon eller en automatisk bestemmelse om å forlenge den gjenværende tiden fram til forfall for et 

gjeldsinstrument er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld, med mindre det skjer en samtidig 

justering omtrent til den løpende markedsrenten på tidspunktet for forlengelsen. Dersom et foretak utsteder et 

gjeldsinstrument, og innehaveren av dette gjeldsinstrumentet utsteder en kjøpsopsjon på gjeldsinstrumentet til en 

tredjepart, anser gjeldsutstederen kjøpsopsjonen som en forlengelse av tiden fram til forfall for gjelds-

instrumentet, forutsatt at det kan kreves at utstederen deltar i eller legger forholdene til rette for ny markedsføring 

av gjeldsinstrumentet som en følge av at kjøpsopsjonen blir utøvd. 

c) Aksjeindekserte betalinger av rente eller hovedstol innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld eller en 

forsikringskontrakt — der rentebeløpet eller hovedstolen er indeksert med verdien av egenkapitalinstrumenter — 

er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet siden den iboende risikoen i vertsinstrumentet og det innebygde 

derivatet er forskjellig. 

d) Råvareindekserte betalinger av rente eller hovedstol innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld eller 

forsikringskontrakt — der rentebeløpet eller hovedstolen er indeksert med prisen på en råvare (for eksempel gull) 

— er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet siden den iboende risikoen i vertsinstrumentet og det innebygde 

derivatet er forskjellig. 

e) En kjøpsopsjon, salgsopsjon eller opsjon om førtidig tilbakebetaling i en vertskontrakt i form av gjeld («host debt 

contract») eller en vertsforsikringskontrakt er ikke nært knyttet til vertskontrakten, med mindre 

i) opsjonens utøvelseskurs på hvert utøvelsestidspunkt er omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet i 

form av gjeld eller vertsforsikringskontraktens balanseførte verdi, eller 

ii) utøvelseskursen for en opsjon om førtidig tilbakebetaling refunderer långiveren for et beløp på opptil omtrent 

nåverdien av tapt rente for vertskontraktens gjenværende løpetid. Tapt rente er produktet av den førtidig 

tilbakebetalte hovedstolen multiplisert med renteforskjellen. Renteforskjellen er den delen av den effektive 

renten for vertskontrakten som overstiger den effektive renten som foretaket ville ha mottatt på datoen for 

den førtidige betalingen dersom det reinvesterte den førtidig tilbakebetalte hovedstolen i en tilsvarende 

kontrakt i kontraktens gjenværende løpetid. 

Vurderingen av hvorvidt kjøps- eller salgsopsjonen er nært knyttet til vertskontrakten i form av gjeld, foretas før 

egenkapitalelementet skilles ut fra et konvertibelt gjeldsinstrument i samsvar med IAS 32. 

f) Kredittderivater som er innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld, og som tillater at den ene part (den 

«begunstigede») overfører kredittrisikoen i en særlig referanseeiendel, som denne parten kanskje ikke eier, til en 

annen part («garantisten»), er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld. Slike kredittderivater tillater 

at garantisten påtar seg kredittrisikoen tilknyttet referanseeiendelen uten å eie den direkte.  



Nr. 57/1060 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

B4.3.6 Et eksempel på en hybridkontrakt er et finansielt instrument som gir innehaveren en rett til å selge det finansielle 

instrumentet tilbake til utstederen i bytte mot et beløp i kontanter eller i andre finansielle eiendeler som varierer på 

grunnlag av endringen i en egenkapital- eller råvareindeks som kan gå opp eller ned (et «instrument med 

innløsningsrett»). Med mindre utstederen ved førstegangsinnregning øremerker instrumentet med innløsningsrett som 

finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, er det nødvendig å skille ut et innebygd derivat (dvs. den 

indekserte hovedstolbetalingen) i henhold til nr. 4.3.3 ettersom vertskontrakten er et gjeldsinstrument i henhold til 

nr. B4.3.2 og den indekserte hovedstolbetalingen ikke er nært knyttet til et vertsinstrument i form av gjeld i henhold 

til nr. B4.3.5 a). Fordi hovedstolbetalingen kan stige eller falle, er det innebygde derivatet ikke en opsjon, og dets 

verdi blir indeksert med den underliggende variabelen. 

B4.3.7 Når det gjelder et instrument med innløsningsrett som kan innløses når som helst mot kontanter tilsvarende en 

forholdsmessig andel av nettoeiendelsverdien av et foretak, for eksempel enheter i et verdipapirfond med variabel 

kapital eller enkelte andelsbaserte investeringsprodukter («unit-linked»), er virkningen av å skille ut et innebygd 

derivat og regnskapsføre hver bestanddel å måle hybridkontrakten til det innløsningsbeløpet som skal betales på 

slutten av rapporteringsperioden dersom innehaveren utøver sin rett til å innløse instrumentet hos utstederen. 

B4.3.8 De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene nært 

knyttet til vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko. I disse eksemplene skal et foretak ikke regnskapsføre 

det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten. 

a) Et innebygd derivat der det underliggende er en rente eller renteindeks som kan endre rentebeløpet som ellers 

ville ha blitt betalt eller mottatt i henhold til en vertskontrakt i form av rentebærende gjeld eller en 

vertsforsikringskontrakt, er nært knyttet til vertskontrakten, med mindre hybridkontrakten kan gjøres opp på en 

slik måte at innehaveren ikke ville gjenvinne praktisk talt hele sin innregnede investering, eller at det innebygde 

derivatet minst kunne fordoble innehaverens opprinnelige avkastning på vertskontrakten og kunne medføre en 

avkastning som er minst det dobbelte av det som ville være markedsavkastningen for en kontrakt med samme 

vilkår som vertskontrakten. 

b) Et innebygd rentegulv eller rentetak i en gjeldskontrakt eller forsikringskontrakt er nært knyttet til 

vertskontrakten, forutsatt at rentetaket tilsvarer eller er høyere enn markedsrenten og rentegulvet tilsvarer eller er 

lavere enn markedsrenten når kontrakten utstedes, og forutsatt at rentetaket eller rentegulvet ikke er giret 

(«leveraged») i forhold til vertskontrakten. Tilsvarende er bestemmelser i en kontrakt om kjøp eller salg av en 

eiendel (for eksempel en råvare) som fastsetter en høyeste og en laveste verdi på prisen som skal betales eller 

mottas for eiendelen, nært knyttet til vertskontrakten dersom begge disse verdiene var dårlig posisjonert for 

utøvelse ved inngåelsen og ikke er giret. 

c) Et innebygd valutaderivat som gir en strøm av hovedstol- eller rentebetalinger angitt i utenlandsk valuta og er 

innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld (for eksempel en obligasjon i to valutaer), er nært knyttet til 

vertsinstrumentet i form av gjeld. Et slik derivat blir ikke skilt fra vertsinstrumentet siden IAS 21: «Virkningene 

av valutakursendringer» krever at valutagevinster og valutatap på monetære poster skal innregnes i resultatet. 

d) Et innebygd valutaderivat i en vertskontrakt som er en forsikringskontrakt eller ikke et finansielt instrument (for 

eksempel en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand der prisen er angitt i utenlandsk valuta), 

er nært knyttet til vertskontrakten, forutsatt at det ikke er giret, ikke inneholder et opsjonselement og krever 

betalinger i en av følgende valutaer: 

i) Den funksjonelle valutaen til en vesentlig part i denne kontrakten. 

ii) Valutaen som prisen på den tilhørende varen eller tjenesten som anskaffes eller leveres, rutinemessig angis i 

for kommersielle transaksjoner over hele verden (for eksempel amerikanske dollar for råoljetransaksjoner).  
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iii) En valuta som ofte brukes i kontrakter om kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander i det økonomiske 

miljøet der transaksjonen finner sted (for eksempel en relativt stabil og likvid valuta som ofte brukes i lokale 

forretningstransaksjoner eller utenrikshandel). 

e) En innebygd opsjon om førtidig tilbakebetaling i en «strip» som bare omfatter renter eller bare hovedstol, er nært 

knyttet til vertskontrakten, forutsatt at vertskontrakten i) i utgangspunktet var et resultat av en utskillelse av retten 

til å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer fra et finansielt instrument som i seg selv ikke inneholdt noe 

innebygd derivat, og ii) ikke inneholder vilkår som ikke er til stede i den opprinnelige vertskontrakten i form av 

gjeld. 

f) Et innebygd derivat i en vertskontrakt i form av en leieavtale er nært knyttet til vertskontrakten dersom det 

innebygde derivatet er i) en inflasjonstilknyttet indeks, for eksempel indeksering av leiebetalinger mot 

konsumprisindeksen (forutsatt at leieavtalen ikke er giret og indeksen er knyttet til inflasjon i foretakets eget 

økonomiske miljø), ii) betinget leiebetaling basert på tilknyttede salg eller iii) betinget leiebetaling basert på 

variable renter. 

g) Et «unit link»-element (livsforsikring med investeringsvalg) som er innebygd i et finansielt vertsinstrument eller 

en vertsforsikringskontrakt, er nært knyttet til vertsinstrumentet eller vertskontrakten dersom betalingene angitt i 

andeler måles til gjeldende andelsverdier som gjenspeiler de virkelige verdiene av fondets eiendeler. Et «unit 

link»-element er et kontraktsvilkår som krever betalinger i form av andeler i et internt eller eksternt 

investeringsfond. 

h) Et derivat som er innebygd i en forsikringskontrakt, er nært knyttet til vertsforsikringskontrakten dersom det 

innebygde derivatet og vertsforsikringskontrakten er så avhengige av hverandre at et foretak ikke kan måle det 

innebygde derivatet separat (dvs. uten å ta vertskontrakten i betraktning). 

Instrumenter som inneholder innebygde derivater 

B4.3.9 Som angitt i nr. B4.3.1 er det slik at når et foretak blir part i en hybridkontrakt med en vertskontrakt som ikke er en 

eiendel innenfor denne standards virkeområde og har en eller flere innebygde derivater, krever nr. 4.3.3 at foretaket 

identifiserer alle slike innebygde derivater, vurderer om de skal skilles fra vertskontrakten og, for derivater som skal 

skilles ut, måler dem til virkelig verdi ved førstegangsinnregning og senere. Disse kravene kan være mer komplekse 

eller føre til mindre pålitelige målinger enn om hele instrumentet var blitt målt til virkelig verdi over resultatet. 

Derfor tillater denne standard at hele hybridkontrakten øremerkes til virkelig verdi over resultatet. 

B4.3.10 Slik øremerking kan brukes uansett om nr. 4.3.3 krever at innebygde derivater skal skilles fra vertskontrakten eller 

om et slikt skille er forbudt. Nr. 4.3.5 rettferdiggjør imidlertid ikke at hybridkontrakten øremerkes til virkelig verdi 

over resultatet i de tilfellene som er fastsatt i nr. 4.3.5 a) og b), fordi dette verken ville redusere kompleksiteten eller 

øke påliteligheten. 

Revurdering av innebygde derivater 

B4.3.11 I samsvar med nr. 4.3.3 skal et foretak vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og 

regnskapsføres som et derivat når foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er forbudt, 

med mindre kontraktens vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers 

ville ha vært påkrevd i henhold til kontrakten; dersom dette er tilfelle, kreves revurdering. Et foretak avgjør hvorvidt 

en endring av kontantstrømmen er vesentlig ved å vurdere i hvilket omfang de forventede framtidige kontant-

strømmene knyttet til det innebygde derivatet, vertskontrakten eller begge deler er blitt endret, og hvorvidt endringen 

er vesentlig i forhold til tidligere forventede kontantstrømmer i henhold til kontrakten. 

B4.3.12 Nr. B4.3.11 får ikke anvendelse på innebygde derivater i kontrakter anskaffet i 

a) en virksomhetssammenslutning (som definert i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»),  
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b) en sammenslutning av foretak eller virksomheter under samme kontroll, som beskrevet i nr. B1–B4 i IFRS 3, 

eller 

c) opprettelsen av en felleskontrollert virksomhet, som definert i IFRS 11: «Felles ordninger», 

eller den eventuelle revurderingen av disse på overtakelsestidspunktet(1). 

Omklassifisering av finansielle eiendeler (avsnitt 4.4) 

Omklassifisering av finansielle eiendeler 

B4.4.1 I henhold til nr. 4.4.1 skal et foretak omklassifisere finansielle eiendeler dersom foretaket endrer virksomhetsmodell 

for forvaltning av disse finansielle eiendelene. Slike endringer forventes å være svært sjeldne. Slike endringer 

fastsettes av foretakets øverste ledelse som følge av eksterne eller interne endringer og må være vesentlige for 

foretakets drift og påviselige for eksterne parter. En endring i foretakets virksomhetsmodell vil derfor bare skje når et 

foretak enten begynner eller slutter å utføre en aktivitet som er vesentlig for driften, for eksempel når foretak har 

anskaffet, avhendet eller avsluttet et virksomhetsområde. Eksempler på endringer i virksomhetsmodellen omfatter 

følgende: 

a) Et foretak har en portefølje av kommersielle lån som det holder for å selge på kort sikt. Foretaket erverver et 

selskap som forvalter kommersielle lån og har en virksomhetsmodell som holder lånene for å motta de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene. Porteføljen av kommersielle lån er ikke lenger til salgs, og porteføljen 

forvaltes nå sammen med de ervervede kommersielle lånene, og alle lånene holdes for å motta de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene. 

b) Et foretak for finansielle tjenester beslutter å legge ned sin pantelånvirksomhet for privatkunder. Dette 

forretningsområdet mottar ikke lenger nye kunder, og foretaket for finansielle tjenester markedsfører aktivt sin 

pantelånportefølje for salg. 

B4.4.2 En endring i formålet med foretakets virksomhetsmodell må gjennomføres før omklassifiseringsdatoen. Dersom for 

eksempel et foretak for finansielle tjenester 15. februar bestemmer seg for å legge ned sin pantelånvirksomhet for 

privatkunder og dermed må omklassifisere alle berørte finansielle eiendeler 1. april (dvs. den første dagen i foretakets 

neste rapporteringsperiode), skal foretaket ikke motta nye pantelånskunder eller på annen måte utøve virksomhet i 

samsvar med dets tidligere virksomhetsmodell etter 15. februar. 

B4.4.3 Følgende er ikke endringer i en virksomhetsmodell: 

a) En endring i intensjon for bestemte finansielle eiendeler (også i tilfeller av vesentlige endringer i 

markedsforhold). 

b) Midlertidig bortfall av et bestemt marked for finansielle eiendeler. 

c) En overføring av finansielle eiendeler mellom deler av foretaket med ulike virksomhetsmodeller. 

MÅLING (KAPITTEL 5) 

Førstegangsmåling (avsnitt 5.1) 

B5.1.1 Den virkelige verdien av et finansielt instrument ved førstegangsinnregningen er vanligvis transaksjonsprisen (dvs. 

den virkelige verdien av det gitte eller mottatte vederlaget, se også B5.1.2A og IFRS 13). Men dersom en del av 

vederlaget som gis eller mottas, er for noe annet enn det finansielle instrumentet, skal et foretak måle den virkelige 

verdien av det finansielle instrumentet. For eksempel kan den virkelige verdien av et langsiktig utlån eller en 

langsiktig fordring som ikke gir renter, måles som nåverdien av alle framtidige kontantbetalinger som skal mottas, 

diskontert med løpende markedsrente(r) for et tilsvarende instrument (tilsvarende med hensyn til valuta, vilkår, type 

rentesats og andre faktorer) med en tilsvarende kredittvurdering. Eventuelle utlånsbeløp i tillegg er en kostnad eller 

en inntektsreduksjon, med mindre det oppfyller kravene til innregning som en annen type eiendel.  

  

(1) IFRS 3 omhandler overtakelse av kontrakter med innebygde derivater i virksomhetssammenslutninger. 
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B5.1.2 Dersom et foretak er opphav til et lån med en rente som avviker fra markedsrenten (for eksempel 5 prosent når 

markedsrenten for tilsvarende utlån er 8 prosent), og mottar ved etableringen et honorar som kompensasjon, 

innregner foretaket utlånet til virkelig verdi, dvs. med fradrag for honoraret det mottar. 

B5.1.2A Den beste dokumentasjonen på den virkelige verdien av et finansielt instrument ved førstegangsinnregning er 

vanligvis transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det gitte eller mottatte vederlaget, se også IFRS 13). 

Dersom et foretak avgjør at den virkelige verdien ved førstegangsinnregning skiller seg fra transaksjonsprisen slik det 

er nevnt i nr. 5.1.1 A, skal foretaket regnskapsføre vedkommende instrument på dette tidspunktet som følger: 

a) Ved målingen som kreves av nr. 5.1.1, dersom denne virkelige verdien dokumenteres av en notert pris i et aktivt 

marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (dvs. inndata på nivå 1), eller basert på en verdsettingsmetode 

som bare benytter data fra observerbare markeder. Et foretak skal innregne differansen mellom den virkelige 

verdien ved førstegangsinnregning og transaksjonsprisen som gevinst eller tap. 

b) I alle andre tilfeller ved målingen som kreves av nr. 5.1.1, justert for å utsette differansen mellom den virkelige 

verdien ved førstegangsinnregning og transaksjonsprisen. Etter førstegangsinnregning skal foretaket bare 

innregne denne utsatte differansen som gevinst eller tap i den utstrekning denne oppstår av en endring i en faktor 

(herunder tid) som markedsdeltakere ville tatt hensyn til når prisen på eiendelen eller forpliktelsen skal fastsettes. 

Etterfølgende måling (avsnitt 5.2 og 5.3) 

B5.2.1 Dersom et finansielt instrument som tidligere har vært innregnet som finansiell eiendel, blir målt til virkelig verdi 

over resultatet, og instrumentets virkelige verdi faller under null, er dette en finansiell forpliktelse målt i samsvar med 

nr. 4.2.1. Hybridkontrakter med vertskontrakter som er eiendeler innenfor denne standards virkeområde, blir 

imidlertid alltid målt i samsvar med nr. 4.3.2. 

B5.2.2 Følgende eksempel viser regnskapsføring av transaksjonsutgifter ved førstegangsmåling og etterfølgende måling av 

en finansiell eiendel målt til virkelig verdi med endringer over andre inntekter og kostnader i samsvar med enten nr. 

5.7.5 eller 4.1.2 A. Et foretak erverver en finansiell eiendel for VE 100 pluss en kjøpsprovisjon på VE 2. I første 

omgang innregner foretaket eiendelen til VE 102. Rapporteringsperioden avsluttes en dag senere, når den noterte 

markedsprisen på eiendelen er VE 100. Dersom eiendelen ble solgt, ville det måtte betales en provisjon på VE 3. 

Samme dag måler foretaket eiendelen til VE 100 (uten hensyn til en mulig provisjon på salget) og innregner et tap på 

VE 2 i andre inntekter og kostnader. Dersom den finansielle eiendelen måles til virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A, blir transaksjonsutgiftene amortisert over resultatet ved hjelp av effektiv rente-

metoden. 

B5.2.2A Den etterfølgende målingen av den finansielle eiendelen eller finansielle forpliktelsen og den etterfølgende 

innregningen av gevinster eller tap beskrevet i B5.1.2A skal være konsistent med kravene i denne standard. 

Investeringer i egenkapitalinstrumenter og kontrakter om slike investeringer 

B5.2.3 Alle investeringer i egenkapitalinstrumenter og kontrakter om disse instrumentene skal måles til virkelig verdi. I 

noen tilfeller kan imidlertid anskaffelseskost være et egnet estimat av virkelig verdi. Dette kan være tilfellet dersom 

det ikke er tilstrekkelig med nyere opplysninger tilgjengelig for måling av virkelig verdi, eller dersom det foreligger 

et bredt intervall av mulige målinger av virkelig verdi, og anskaffelseskosten representerer det beste estimatet av 

virkelig verdi innenfor dette intervallet. 

B5.2.4 Indikatorer på at anskaffelseskost muligens ikke er representativ for virkelig verdi: 

a) En betydelig endring i resultatene til foretaket som det er investert i, sammenlignet med budsjetter, planer eller 

milepæler. 

b) Endringer i forventningene om at milepælene for tekniske produkter i foretaket som det er investert i, skal nås. 

c) En betydelig endring i markedet for egenkapital, produkter eller mulige produkter for foretaket som det er 

investert i. 

d) En betydelig endring i den globale økonomien eller det økonomiske miljøet der foretaket som det er investert i, 

driver sin virksomhet.  
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e) En vesentlig endring i sammenlignbare foretaks resultater eller i verdsettingen som følger av det totale markedet. 

f) Interne saker i foretaket som det er investert i, for eksempel bedrageri, handelstvister, pågående rettstvister, 

endringer i ledelsen eller endringer i strategien. 

g) Dokumentasjon om eksterne transaksjoner med egenkapital i foretaket som det er investert i, enten fra foretaket 

som det er investert i (for eksempel en ny emisjon av egenkapital), eller ved overføring av egenkapital-

instrumenter mellom tredjeparter. 

B5.2.5 Listen i nr. B5.2.4 er ikke uttømmende. Et foretak skal benytte alle opplysninger om resultater og drift i foretaket 

som det er investert i, som blir tilgjengelige etter tidspunktet for førstegangsinnregning. I den utstrekning slike 

relevante faktorer foreligger, kan de indikere at anskaffelseskost ikke er representativ for virkelig verdi. I slike 

tilfeller skal foretaket måle virkelig verdi. 

B5.2.6 Anskaffelseskost er aldri beste estimat av virkelig verdi for investeringer i børsnotere egenkapitalinstrumenter (eller 

kontrakter om børsnoterte egenkapitalinstrumenter). 

Måling til amortisert kost (avsnitt 5.4) 

Effektiv rente-metode 

B5.4.1 Ved bruk av effektiv rente-metoden fastsetter et foretak honorarer som er en integrert del av den effektive renten for 

et finansielt instrument. Beskrivelsen av honorarer for finansielle tjenester gjenspeiler ikke nødvendigvis arten og 

omfanget av tjenestene som ytes. Honorarer som er en integrert del av den effektive renten for et finansielt 

instrument, behandles som en justering av den effektive renten, med mindre det finansielle instrumentet måles til 

virkelig verdi, med endringen i den virkelige verdien innregnet i resultatet. I disse tilfellene innregnes honorarene 

som inntekter eller kostnader når instrumentet innregnes for første gang. 

B5.4.2 Honorarer som er en integrert del av den effektive renten for et finansielt instrument, omfatter følgende: 

a) Etableringshonorarer som mottas av foretaket i forbindelse med opprettelse eller anskaffelse av en finansiell 

eiendel. Slike honorarer kan omfatte kompensasjon for aktiviteter som f.eks. vurdering av låntakers finansielle 

stilling, vurdering og registrering av garantier, sikkerhetsstillelse og andre sikkerhetsordninger, forhandlinger om 

vilkårene for instrumentet, utarbeiding og behandling av dokumenter og avslutning av transaksjonen. Disse 

honorarene er en integrert del av det å opprette et engasjement i det resulterende finansielle instrumentet. 

b) Honorarer som foretaket mottar for å opprette et lån, når lånetilsagnet ikke måles i samsvar med nr. 4.2.1 a) og 

det er sannsynlig at foretaket vil inngå en bestemt låneavtale. Disse honorarene anses som kompensasjon for et 

løpende engasjement med hensyn til anskaffelsen av et finansielt instrument. Dersom tilsagnet utløper uten at 

foretaket yter lånet, innregnes honoraret som inntekt ved utløpet. 

c) Etableringshonorarer som betales ved utstedelse av finansielle forpliktelser som måles til amortisert kost. Disse 

honorarene er en integrert del av det å opprette et engasjement i en finansiell forpliktelse. Et foretak skiller 

mellom honorarer og kostnader som er en integrert del av den effektive renten for den finansielle forpliktelsen, 

og etableringshonorarer og transaksjonsutgifter knyttet til retten til å yte tjenester, for eksempel 

investeringsforvaltningstjenester. 

B5.4.3 Honorarer som ikke er en integrert del av den effektive renten for et finansielt instrument, og som regnskapsføres i 

samsvar med IFRS 15, omfatter 

a) honorarer innkrevd for å forvalte et lån, 

b) honorarer for å opprette et lån når lånetilsagnet ikke måles i samsvar med nr. 4.2.1 a) og det er usannsynlig at 

foretaket vil inngå en bestemt låneavtale, og 

c) syndikatlånhonorarer som mottas av et foretak som oppretter et lån og ikke selv beholder noe av lånepakken 

(eller beholder en del til samme effektive rente for sammenlignbar risiko som andre deltakere).  
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B5.4.4 Når en effektiv rente-metode benyttes, vil et foretak generelt amortisere eventuelle honorarer, betalte eller mottatte 

poenger, transaksjonsutgifter og andre merbetalinger eller rabatter inkludert i beregningen av effektiv rente over det 

finansielle instrumentets forventede levetid. En kortere periode benyttes imidlertid dersom dette er den perioden som 

honorarene, de betalte eller mottatte poengene, transaksjonsutgiftene, merbetalingene og rabattene er knyttet til. Dette 

vil være tilfellet når variabelen som honorarene, de betalte eller mottatte poengene, transaksjonsutgiftene, 

merbetalingene og rabattene er knyttet til, blir priset om til markedskurs før det finansielle instrumentets forventede 

forfall. I et slikt tilfelle er hensiktsmessig amortiseringsperiode perioden fram til det neste reprisingstidspunkt. 

Dersom en merbetaling eller en rabatt på et finansielt instrument med flytende rente for eksempel gjenspeiler renten 

som har påløpt på det finansielle instrumentet siden renten sist ble betalt, eller endringer i markedskursen siden den 

flytende renten ble fastsatt på nytt til markedskursen, vil den bli amortisert til det neste tidspunktet da den flytende 

renten blir fastsatt på nytt til markedskursen. Dette skyldes at merbetaling eller rabatt er knyttet til perioden fram til 

neste tidspunkt for rentejustering fordi variabelen som merbetaling eller rabatt er knyttet til (dvs. renten), blir fastsatt 

på nytt til markedskursen på det tidspunktet. Men dersom merbetalingen eller rabatten er et resultat av en endring i 

kredittrisikotillegget utover den flytende renten som ble angitt i det finansielle instrumentet, eller andre variabler som 

ikke er fastsatt på nytt til markedskursen, blir den amortisert over det finansielle instrumentets forventede levetid. 

B5.4.5 For finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med flytende rente vil periodiske omberegninger av 

kontantstrømmer for å gjenspeile bevegelsene i markedsrenten endre den effektive renten. Dersom en finansiell 

eiendel eller en finansiell forpliktelse med flytende rente blir førstegangsinnregnet med et beløp som er lik skyldig 

eller tilgodehavende hovedstol ved forfall, har en omberegning av de framtidige rentebetalingene vanligvis ingen 

vesentlig virkning på eiendelens eller forpliktelsens balanseførte verdi. 

B5.4.6 Dersom et foretak reviderer sine estimater av ut- eller innbetalinger (unntatt endringer i samsvar med nr. 5.4.3 og 

endringer i estimater av forventede kredittap), skal det justere den brutto balanseførte verdien av den finansielle 

eiendelen eller den finansielle forpliktelsens (eller en gruppe av finansielle instrumenters) amortiserte kost for å 

gjenspeile faktiske og reviderte estimerte kontraktsregulerte kontantstrømmer. Foretaket beregner den finansielle 

eiendelens brutto balanseførte verdi eller den finansielle forpliktelsens amortiserte kost på nytt som nåverdien av de 

estimerte framtidige kontraktsregulerte kontantstrømmene, diskontert med det finansielle instrumentets opprinnelige 

effektive rente (eller kredittjusterte effektive rente for kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler) 

eller, når det er relevant, den reviderte effektive renten beregnet i samsvar med nr. 6.5.10. Justeringen blir innregnet 

som inntekt eller kostnad i resultatet. 

B5.4.7 I noen tilfeller anses en finansiell eiendel som kredittforringet ved førstegangsinnregning fordi kredittrisikoen er 

svært høy, og ved kjøp blir den anskaffet med betydelig rabatt. Et foretak skal inkludere opprinnelig forventede 

kredittap i de estimerte kontantstrømmene ved beregningen av den kredittjusterte effektive renten for finansielle 

eiendeler som anses å være kjøpt eller opprettet kredittforringet ved førstegangsinnregning. Dette betyr imidlertid 

ikke at en kredittjustert effektiv rente skal anvendes utelukkende fordi den finansielle eiendelen har en høy 

kredittrisiko ved førstegangsinnregning. 

Transaksjonsutgifter 

B5.4.8 Transaksjonsutgifter omfatter honorarer og provisjon til agenter (herunder ansatte som opptrer som salgsagenter), 

rådgivere, meglere og forhandlere, avgifter til reguleringsmyndigheter og verdipapirbørser samt overføringsskatter og 

-avgifter. Transaksjonsutgifter omfatter ikke overkurs eller underkurs på gjeld, finansieringsutgifter eller interne 

administrasjons- eller innehaverutgifter. 

Nedskrivning 

B5.4.9 Nedskrivninger kan være knyttet til en finansiell eiendel i sin helhet eller til en del av den. Et foretak planlegger for 

eksempel å gjøre bruk av sikkerheten på en finansiell eiendel og forventer å gjenvinne høyst 30 prosent av den 

finansielle eiendelen fra sikkerheten. Dersom foretaket ikke har noen rimelige utsikter til å gjenvinne ytterligere 

kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen, bør det nedskrive de resterende 70 prosent av den finansielle 

eiendelen.  
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Verdifall (avsnitt 5.5) 

Kollektivt og individuelt vurderingsgrunnlag 

B5.5.1 For å kunne oppfylle målet om å innregne forventede kredittap i levetiden for betydelige økninger i kredittrisiko 

siden førstegangsinnregning kan det være nødvendig å foreta vurderingen av betydelige økninger i kredittrisikoen 

samlet gjennom å vurdere opplysninger som tyder på betydelige økninger i kredittrisiko for f.eks. en gruppe eller 

undergruppe av finansielle instrumenter. Dette er for å sikre at et foretak oppfyller målet om å innregne forventede 

kredittap i levetiden når det er betydelige økninger i kredittrisikoen, selv om dokumentasjonen på slike betydelige 

økninger i kredittrisikoen for de enkelte instrumentene ennå ikke er tilgjengelig. 

B5.5.2 Forventede kredittap i levetiden forventes generelt å bli innregnet før et finansielt instrument forfaller. 

Kredittrisikoen øker gjerne vesentlig før et finansielt instrument forfaller eller før andre forsinkede låntakerspesifikke 

faktorer (for eksempel en endring eller omstrukturering) observeres. Når rimelige og dokumenterbare opplysninger 

som er mer fremadskuende enn opplysninger om forfalte beløp, er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller 

anstrengelser, må de følgelig brukes til å vurdere endringer i kredittrisikoen. 

B5.5.3 Avhengig av arten av finansielle instrumenter og kredittrisikoopplysningene som er tilgjengelig for bestemte grupper 

av finansielle instrumenter, er et foretak muligens ikke i stand til å identifisere vesentlige endringer i kredittrisikoen 

for individuelle finansielle instrumenter før det finansielle instrumentet forfaller. Dette kan være tilfellet for 

finansielle instrumenter som lån til privatkunder, der det er få eller ingen oppdaterte opplysninger om kredittrisiko 

som rutinemessig innhentes og overvåkes for et individuelt instrument, inntil en kunde bryter kontraktsvilkårene. 

Dersom endringer i kredittrisikoen for individuelle finansielle instrumenter ikke fanges opp før forfall, vil en 

tapsavsetning som bare er basert på kredittopplysninger om hvert enkelt finansielt instrument, ikke på en 

fyllestgjørende måte gjenspeile endringene i kredittrisikoen siden førstegangsinnregningen. 

B5.5.4 I noen tilfeller har ikke et foretak rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige 

utgifter eller anstrengelser for å måle forventede kredittap i levetiden for et individuelt instrument. I så fall skal 

forventede kredittap i levetiden innregnes samlet på en måte som tar hensyn til samlede opplysninger om 

kredittrisiko. Disse samlede opplysningene om kredittrisikoen må omfatte ikke bare opplysninger om forfalte beløp, 

men også alle relevante kredittopplysninger, herunder fremadskuende makroøkonomiske opplysninger, for å anslå 

resultatet av innregningen av forventede kredittap i levetiden når det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen 

siden førstegangsinnregningen for et individuelt instrument. 

B5.5.5 For å fastslå betydelige økninger i kredittrisikoen og innregne en tapsavsetning samlet kan et foretak gruppere 

finansielle instrumenter på grunnlag av felles kredittrisikokjennetegn med det formål å fremme en analyse som gjør 

det mulig at betydelige økninger i kredittrisikoen kan identifiseres til rett tid. Foretaket bør ikke skjule disse 

opplysningene ved å gruppere finansielle instrumenter med ulike risikokjennetegn. Eksempler på felles 

kredittrisikokjennetegn kan omfatte, men er ikke begrenset til 

a) instrumenttype, 

b) kredittrisikovurderinger, 

c) type sikkerhet, 

d) dato for førstegangsinnregning, 

e) gjenværende løpetid, 

f) bransje,  
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g) låntakerens geografiske plassering og 

h) verdien av sikkerhet i forhold til den finansielle eiendelen dersom den påvirker sannsynligheten for mislighold 

(f.eks. lån uten regressrett i visse jurisdiksjoner eller lån/verdi-forholdet). 

B5.5.6 Nr. 5.5.4 krever at forventede kredittap i levetiden innregnes for alle finansielle instrumenter der det har vært 

betydelige økninger i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning. For å oppfylle dette målet bør foretaket, dersom 

det ikke er i stand til å gruppere finansielle instrumenter der kredittrisikoen anses å ha økt vesentlig siden 

førstegangsinnregning på grunnlag av felles kredittrisikokjennetegn, innregne forventede kredittap i levetiden for en 

del av de finansielle eiendelene der kredittrisikoen anses å ha økt vesentlig. Sammenslåingen av finansielle 

instrumenter for å vurdere om det foreligger endringer i den samlede kredittrisikoen kan endres over tid etter hvert 

som nye opplysninger blir tilgjengelige om grupper av eller individuelle finansielle instrumenter. 

Tidspunkt for innregning av forventede kredittap i levetiden 

B5.5.7 Vurderingen av hvorvidt forventede kredittap i levetiden skal innregnes, er basert på en betydelig økning i 

sannsynligheten eller risikoen for mislighold siden førstegangsinnregning (uansett om et finansielt instrument er blitt 

repriset for å gjenspeile en økning i kredittrisikoen) og ikke på bevisene for at en finansiell eiendel er kredittforringet 

på rapporteringstidspunktet eller at et faktisk mislighold finner sted. Det vil som regel være en betydelig økning i 

kredittrisikoen før en finansiell eiendel blir kredittforringet eller et faktisk mislighold finner sted. 

B5.5.8 For lånetilsagn skal et foretak ta hensyn til endringer i risikoen for mislighold av det lån som lånetilsagnet gjelder. 

For finansielle garantikontrakter skal et foretak ta hensyn til endringer i risikoen for at en bestemt debitor 

misligholder kontrakten. 

B5.5.9 Betydningen av en endring i kredittrisikoen siden førstegangsinnregningen avhenger av risikoen for mislighold ved 

førstegangsinnregning. Dermed vil en gitt endring i absolutte tall i risikoen for mislighold ha større betydning for et 

finansielt instrument med en lavere opprinnelig risiko for mislighold sammenlignet med et finansielt instrument med 

en høyere opprinnelig risiko for mislighold. 

B5.5.10 Risikoen for mislighold for finansielle instrumenter som har sammenlignbare kredittrisikoer, er høyere jo lengre 

instrumentets forventede levetid er. Risikoen for mislighold for en obligasjon med AAA-vurdering og en forventet 

levetid på ti år er for eksempel høyere enn for en obligasjon med AAA-vurdering og en forventet levetid på fem år. 

B5.5.11 På grunn av sammenhengen mellom den forventede levetiden og risikoen for mislighold kan ikke endringen i 

kredittrisiko vurderes bare ved å sammenligne endringen i den absolutte risikoen for mislighold over tid. Dersom for 

eksempel risikoen for mislighold for et finansielt instrument med en forventet levetid på ti år ved 

førstegangsinnregning er identisk med risikoen for mislighold for det finansielle instrumentet når dets forventede 

levetid i en senere periode bare er fem år, kan det tyde på en økning i kredittrisikoen. Dette er fordi risikoen for 

mislighold i løpet av forventet levetid vanligvis går ned over tid dersom kredittrisikoen er uendret og det finansielle 

instrumentet er nærmere forfallsdato. For finansielle instrumenter som bare har betydelige betalingsforpliktelser nær 

det finansielle instrumentets forfallsdato, vil imidlertid ikke risikoen for mislighold nødvendigvis gå ned over tid. I så 

fall bør et foretak også vurdere andre kvalitative faktorer som kan vise om kredittrisikoen har økt vesentlig siden 

førstegangsinnregning. 

B5.5.12 Et foretak kan anvende ulike metoder når det vurderer hvorvidt kredittrisikoen for et finansielt instrument har økt 

vesentlig siden førstegangsinnregning, eller når det vurderer forventede kredittap. Et foretak kan anvende ulike 

metoder for ulike typer finansielle instrumenter. En metode som ikke omfatter en eksplisitt sannsynlighet for 

mislighold som inndata i seg selv, for eksempel en fremgangsmåte med kredittapsprosenter, kan være i samsvar med 
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kravene i denne standard, forutsatt at et foretak kan skille endringer i risikoen for mislighold fra endringer i andre 

faktorer knyttet til forventede kredittap, for eksempel sikkerhet, og tar hensyn til følgende i vurderingen: 

a) Endringen i risikoen for mislighold siden førstegangsinnregning. 

b) Den forventede levetiden til det finansielle instrumentet. 

c) Rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser som 

kan påvirke kredittrisikoen. 

B5.5.13 Metodene som benyttes for å vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig for et finansielt instrument siden 

førstegangsinnregning, bør ta hensyn til kjennetegnene til det finansielle instrumentet (eller gruppen av finansielle 

instrumenter) og tidligere misligholdsmønstre for sammenlignbare finansielle instrumenter. Til tross for kravet i  

nr. 5.5.9 gjelder det for finansielle instrumenter der misligholdsmønstrene ikke er konsentrert til et bestemt tidspunkt 

i det finansielle instrumentets forventede levetid, at endringer i risikoen for mislighold i løpet av de neste tolv 

månedene kan være en rimelig tilnærming av endringene i risikoen for mislighold i levetiden. I slike tilfeller kan et 

foretak bruke endringer i risikoen for mislighold i løpet av de neste tolv månedene til å vurdere om kredittrisikoen 

har økt vesentlig siden førstegangsinnregning, med mindre omstendighetene tilsier at en vurdering for levetiden er 

nødvendig. 

B5.5.14 For enkelte finansielle instrumenter eller under visse omstendigheter er det imidlertid ikke hensiktsmessig å bruke 

endringer i risikoen for mislighold i løpet av de neste tolv månedene til å fastslå om forventede kredittap i levetiden 

bør innregnes. Endringer i risikoen for mislighold i løpet av de neste tolv månedene vil for eksempel ikke være et 

egnet grunnlag for å fastslå om kredittrisikoen har økt for et finansielt instrument med en levetid på mer enn tolv 

måneder dersom 

a) det finansielle instrumentet bare har betydelige betalingsforpliktelser etter de neste tolv månedene, 

b) det skjer endringer i relevante makroøkonomiske eller andre kredittrelaterte faktorer som ikke gjenspeiles i 

tilstrekkelig grad i risikoen for mislighold i løpet av de neste tolv månedene, eller  

c) endringer i kredittrelaterte faktorer bare har innvirkning på det finansielle instrumentets kredittrisiko (eller har 

sterkere innvirkning) etter tolv måneder. 

Vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinnregningen 

B5.5.15 Når et foretak vurderer om innregningen av forventede kredittap i levetiden er nødvendig, skal det ta hensyn til 

rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, og som kan 

påvirke kredittrisikoen for et finansielt instrument i samsvar med nr. 5.5.17 c). Et foretak trenger ikke å foreta en 

grundig søking etter opplysninger når det skal vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinn-

regning. 

B5.5.16 En kredittrisikoanalyse er en helhetlig analyse med en rekke faktorer. Hvorvidt en bestemt faktor er relevant, og 

hvilken betydning den har sammenlignet med andre faktorer, vil avhenge av type produkt, de finansielle 

instrumentenes og låntakers kjennetegn samt geografisk område. Et foretak skal vurdere rimelige og dokumenterbare 

opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, og som er relevante for det finansielle 

instrumentet som vurderes. Enkelte faktorer eller indikatorer kan imidlertid ikke identifiseres for individuelle 

finansielle instrumenter. I et slikt tilfelle bør faktorene eller indikatorene vurderes for egnede porteføljer, grupper av 

porteføljer eller deler av en portefølje av finansielle instrumenter for å vurdere om kravet i nr. 5.5.3 for innregning av 

forventede kredittap i levetiden er oppfylt. 

B5.5.17 Følgende ikke-uttømmende liste over opplysninger kan være relevant for vurderingen av endringer i kredittrisikoen: 

a) Vesentlige endringer i interne prisindikatorer for kredittrisiko som følge av en endring i kredittrisikoen siden 

inngåelsen, herunder, men ikke begrenset til, det kredittrisikotillegget som ville følge dersom et bestemt finansielt 

instrument eller et tilsvarende finansielt instrument med de samme vilkårene og samme motpart ble nyopprettet 

eller utstedt på rapporteringstidspunktet.  
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b) Andre endringer i renter eller vilkår for et eksisterende finansielt instrument som ville ha vært vesentlig 

forskjellig dersom instrumentet var nyopprettet eller utstedt på rapporteringstidspunktet (for eksempel strengere 

vilkår, økte sikkerhets- eller garantibeløp) på grunn av endringer i det finansielle instrumentets kredittrisiko siden 

førstegangsinnregning. 

c) Vesentlige endringer i eksterne markedsindikatorer for kredittrisiko for et bestemt finansielt instrument eller 

tilsvarende finansielle instrumenter med samme forventede levetid. Endringer i markedsindikatorene for 

kredittrisiko omfatter, men er ikke begrenset til 

i) kredittrisikotillegget, 

ii) priser på kredittapsbytteavtale (CDS) for låntakeren, 

iii) hvor lenge eller i hvilket omfang den virkelige verdien av en finansiell eiendel har vært mindre enn dens 

amortiserte kost og 

iv) andre markedsopplysninger om låntakeren, for eksempel endringer i prisen på en låntakers gjelds- og 

egenkapitalinstrumenter. 

d) En faktisk eller forventet vesentlig endring i det finansielle instrumentets eksterne kredittvurdering. 

e) En faktisk eller forventet nedjustering av den interne kredittvurderingen for låntakeren eller en nedgang i 

adferdsskåren som brukes til å vurdere kredittrisikoen internt. Interne kredittvurderinger og interne adferdsskårer 

er mer pålitelige når de knyttes til eksterne vurderinger eller støttes av misligholdsundersøkelser. 

f) Eksisterende eller forventede negative endringer i forretningsmessige, finansielle eller økonomiske forhold som 

forventes å føre til en vesentlig endring i låntakers evne til å oppfylle sine gjeldsforpliktelser, for eksempel en 

faktisk eller forventet renteøkning eller en faktisk eller forventet økning i arbeidsløsheten. 

g) En faktisk eller forventet vesentlig endring i låntakerens driftsresultater. Eksempler omfatter faktisk eller 

forventet nedgang i inntekter eller marginer, økt driftsrisiko, arbeidskapitalunderskudd, redusert kvalitet på 

eiendelene, økt giring av balansen, likviditet, ledelsesproblemer eller endringer i omfanget av virksomheten eller 

i organisasjonsstrukturen (f.eks. nedleggelse av et forretningssegment) som fører til en vesentlig endring i 

låntakers evne til å oppfylle sine gjeldsforpliktelser. 

h) Betydelige økninger i kredittrisikoen for andre finansielle instrumenter tilhørende den samme låntakeren. 

i) En faktisk eller forventet betydelig negativ endring i låntakers lovmessige, økonomiske eller teknologiske 

situasjon som fører til en vesentlig endring i låntakers evne til å oppfylle sine gjeldsforpliktelser, for eksempel en 

nedgang i etterspørselen etter låntakers produkter på grunn av en endring i den teknologiske utviklingen. 

j) Vesentlige endringer i verdien av sikkerheten som støtter forpliktelsen, eller i kvaliteten på tredjepartsgarantier 

eller kredittforbedringer som forventes å redusere låntakers økonomiske insentiv til å gjennomføre planlagte 

kontraktsregulerte betalinger eller på annen måte påvirke sannsynligheten for et mislighold. Dersom for eksempel 

verdien av sikkerheten synker på grunn av fallende boligpriser, vil låntakere i noen jurisdiksjoner ha større 

insentiv til å misligholde sine pantelån. 

k) En vesentlig endring i kvaliteten på en garanti utstedt av en aksjeeier (eller et morforetak) dersom aksjeeieren 

(eller morforetaket) har et insentiv og finansiell evne til å hindre mislighold ved å skyte inn kapital eller 

kontanter. 

l) Vesentlige endringer, for eksempel redusert økonomisk støtte fra morforetaket eller andre tilknyttede foretak eller 

en faktisk eller forventet vesentlig endring i kvaliteten på kredittforbedringen, som forventes å redusere låntakers 

økonomiske insentiv til å gjennomføre planlagte kontraktsregulerte betalinger. Kredittkvalitetsforbedringer eller 

støtte omfatter vurdering av garantistens finansielle stilling og/eller, for interesser utstedt i verdipapiriseringer, 

hvorvidt uprioriterte interesser forventes å kunne absorbere forventede kredittap (for eksempel på lån som ligger 

til grunn for sikkerheten).  
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m) Forventede endringer i lånedokumentasjonen, herunder et forventet kontraktsbrudd som kan føre til unntak eller 

endringer i vilkårene, opphold i rentebetalinger, rentehopp, krav om ytterligere sikkerhet eller garantier eller 

andre endringer i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. 

n) Vesentlige endringer i låntakers forventede resultater og atferd, herunder endringer i betalingsstatus for låntakere 

i gruppen (for eksempel en økning i forventet antall eller omfanget av forsinkede kontraktsregulerte betalinger 

eller en betydelig økning i forventet antall kredittkortlåntakere som forventes å nærme seg eller overstige sin 

kredittgrense, eller som forventes å betale det laveste tillatte månedsbeløpet). 

o) Endringer i foretakets kreditthåndteringsmetode for det finansielle instrumentet, dvs. at basert på nye indikatorer 

på endringer i kredittrisikoen for det finansielle instrumentet forventes foretakets kredittrisikohåndteringspraksis 

å bli mer aktiv eller å konsentrere seg om å forvalte instrumentet, herunder at instrumentet blir nøyere overvåket 

eller kontrollert, eller at foretaket spesifikt henvender seg til låntaker. 

p) Opplysninger om forfalte beløp, herunder antakelsen fastsatt i nr. 5.5.11. 

B5.5.18 I noen tilfeller kan de tilgjengelige kvalitative og ikke-statistiske kvantitative opplysningene være tilstrekkelige til å 

fastslå at et finansielt instrument har oppfylt kriteriet til innregning av en tapsavsetning til et beløp lik forventede 

kredittap i levetiden. Det betyr at opplysningene ikke behøver å gå gjennom en statistisk modell eller 

kredittvurderingsprosess for å fastslå om det har vært en betydelig økning i det finansielle instrumentets kredittrisiko. 

I andre tilfeller må et foretak kanskje ta hensyn til andre opplysninger, herunder opplysninger fra sine statistiske 

modeller eller kredittvurderingsprosesser. Alternativt kan foretaket basere vurderingen på begge typer opplysninger, 

dvs. kvalitative faktorer som ikke fanges opp gjennom den interne vurderingsprosessen, og en bestemt intern 

vurderingskategori på rapporteringstidspunktet, idet det tas hensyn til kredittrisikokjennetegnene ved førstegangsinn-

regning, dersom begge typer opplysninger er relevante. 

Antakelse om betalinger mer enn 30 dager etter forfall 

B5.5.19 Antakelsen i nr. 5.5.11 er ikke en absolutt indikator for at forventede kredittap i levetiden bør innregnes, men antas å 

være seneste tidspunkt der forventede kredittap i levetiden bør innregnes, selv når det brukes fremadskuende 

opplysninger (herunder makroøkonomiske faktorer på porteføljenivå). 

B5.5.20 Et foretak kan avkrefte denne antakelsen. Foretaket kan imidlertid bare gjøre det dersom det har rimelige og 

dokumenterbare opplysninger som viser at selv om kontraktsregulerte betalinger har forfalt for mer enn 30 dager 

siden, innebærer ikke dette en betydelig økning i et finansielt instruments kredittrisiko. Den manglende betalingen 

kan for eksempel skyldes en administrativ feil og ikke være et resultat av finansielle vanskeligheter hos låntakeren, 

eller foretaket har kanskje tilgang til historisk dokumentasjon som viser at det ikke er noen sammenheng mellom et 

betydelig økt risiko for mislighold og finansielle eiendeler som har forfalt for mer enn 30 dager siden, men at 

dokumentasjonen viser at det er en slik sammenhengen når betalinger har forfalt for mer enn 60 dager siden. 

B5.5.21 Et foretak kan ikke tilpasse tidspunktene for betydelige økninger i kredittrisiko og innregning av forventede kredittap 

i levetiden til når en finansiell eiendel anses som kredittforringet, eller til et foretaks interne definisjon av mislighold. 

Finansielle instrumenter med lav kredittrisiko på rapporteringstidspunktet 

B5.5.22 Kredittrisikoen for et finansielt instrument anses som lav i henhold til nr. 5.5.10 dersom det finansielle instrumentet 

har en lav risiko for mislighold, dersom låntaker har gode muligheter til å oppfylle sine kontraktsregulerte 

kontantstrømforpliktelser på kort sikt, og dersom negative endringer i økonomiske og forretningsmessige forhold på 

lang sikt kan, men ikke nødvendigvis vil, redusere låntakerens evne til å oppfylle sine kontraktsregulerte 

kontantstrømforpliktelser. Finansielle instrumenter anses ikke å ha lav kredittrisiko dersom de anses å ha en lav risiko 

for tap utelukkende fordi verdien av sikkerheten og det finansielle instrumentet uten den sikkerheten ikke ville anses 
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som en lav kredittrisiko. Finansielle instrumenter anses heller ikke å ha lav kredittrisiko utelukkende fordi de har en 

lavere risiko for mislighold enn foretakets andre finansielle instrumenter eller sammenlignet med kredittrisikoen i 

den jurisdiksjon der et foretak driver sin virksomhet. 

B5.5.23 For å avgjøre om et finansielt instrument har lav kredittrisiko, kan et foretak bruke sine interne kreditt-

risikovurderinger eller andre metoder som samsvarer med en generelt anerkjent definisjon av lav kredittrisiko, og 

som omfatter de risikoene og den typen finansielle instrumenter som blir vurdert. En ekstern vurdering som 

«investment grade» (dvs. lav til moderat risiko) er et eksempel på et finansielt instrument som kan anses å ha lav 

kredittrisiko. Finansielle instrumenter behøver imidlertid ikke å bli vurdert eksternt for å anses å ha lav kredittrisiko. 

De bør imidlertid anses å ha lav kredittrisiko fra en markedsdeltakers perspektiv, idet det tas hensyn til alle vilkårene 

for det finansielle instrumentet. 

B5.5.24 Forventede kredittap i levetiden innregnes ikke for et finansielt instrument bare fordi det ble ansett å ha lav 

kredittrisiko i foregående rapporteringsperiode og ikke anses å ha lav kredittrisiko på rapporteringstidspunktet. I et 

slikt tilfelle skal foretaket avgjøre om det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinn-

regningen, og dermed om forventede kredittap i levetiden skal innregnes i samsvar med nr. 5.5.3. 

Endringer 

B5.5.25 I noen tilfeller kan reforhandling eller endring av finansielle eiendelers kontraktsregulerte kontantstrømmer føre til 

fraregning av den eksisterende finansielle eiendelen i samsvar med denne standard. Når endring av en finansiell 

eiendel fører til fraregning av den eksisterende finansielle eiendelen og etterfølgende innregning av den endrede 

finansielle eiendelen, anses den endrede eiendelen som en «ny» finansiell eiendel i henhold til denne standard. 

B5.5.26 Datoen for endringen skal derfor anses som datoen for førstegangsinnregning for den finansielle eiendelen ved 

anvendelse av nedskrivningskravene på den endrede finansielle eiendelen. Dette betyr vanligvis at tapsavsetningen 

måles til et beløp som tilsvarer forventede kredittap over tolv måneder, inntil kravene til innregning av forventede 

kredittap i levetiden i nr. 5.5.3 er oppfylt. I noen uvanlige omstendigheter etter en endring som fører til fraregning av 

den opprinnelige finansielle eiendelen, kan det imidlertid være bevis på at den endrede finansielle eiendelen er 

kredittforringet ved førstegangsinnregning, og at den finansielle eiendelen derfor bør innregnes som en opprinnelig 

kredittforringet finansiell eiendel. Dette kan for eksempel skje i en situasjon der det foreligger en vesentlig endring 

av en nødlidende eiendel som førte til fraregning av den opprinnelige finansielle eiendelen. I slike tilfeller kan 

endringen resultere i en ny finansiell eiendel som er kredittforringet ved førstegangsinnregning. 

B5.5.27 Dersom de kontraktsregulerte kontantstrømmene fra en finansiell eiendel er blitt reforhandlet eller på annen måte 

endret uten at den finansielle eiendelen er blitt fraregnet, anses ikke den finansielle eiendelen automatisk å ha lavere 

kredittrisiko. Et foretak skal vurdere om det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinn-

regning på grunnlag av alle rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter 

eller anstrengelser. Dette omfatter historiske og fremadskuende opplysninger og en vurdering av kredittrisikoen i den 

finansielle eiendelens forventede levetid, som omfatter opplysninger om omstendighetene som førte til endringen. 

Dokumentasjonen på at kriteriene for innregning av forventede kredittap i levetiden ikke lenger oppfylles, kan 

omfatte en oversikt over oppdaterte og rettidige betalinger i forhold til de endrede kontraktsvilkårene. En kunde må 

normalt kunne påvise en konsekvent god betalingsadferd over en viss tid før kredittrisikoen anses å ha sunket. For 

eksempel vil en historikk med manglende eller ufullstendige betalinger vanligvis ikke bli sett bort fra selv om det 

foretas én betaling til rett tid etter en endring av kontraktsvilkårene.  
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Måling av forventede kredittap 

Forventede kredittap 

B5.5.28 Forventede kredittap er et sannsynlighetsveid estimat av kredittap (dvs. nåverdien av alle kontantunderskudd) i det 

finansielle instrumentets forventede levetid. Et kontantunderskudd er differansen mellom kontantstrømmer som et 

foretak skal motta i henhold til kontrakten, og kontantstrømmer som foretaket forventer å motta. Fordi forventede 

kredittap tar hensyn til størrelsen på og tidspunktene for betalingene, oppstår det et kredittap selv om foretaket 

forventer å motta full betaling, men senere enn forfallsdatoen i henhold til kontrakten. 

B5.5.29 For finansielle eiendeler er et kredittap nåverdien av differansen mellom 

a) de kontraktsregulerte kontantstrømmene som et foretak skal motta i henhold til kontrakten, og 

b) de kontantstrømmene som foretaket forventer å motta. 

B5.5.30 For uutnyttede lånetilsagn er et kredittap nåverdien av differansen mellom 

a) de kontraktsregulerte kontantstrømmene som foretaket skal motta dersom innehaveren av lånetilsagnet tar ut 

lånet, og 

b) de kontantstrømmene som foretaket forventer å motta dersom lånet tas ut. 

B5.5.31 Et foretaks estimat av forventede kredittap på lånetilsagn skal samsvare med dets forventninger om utnyttelse av 

kredittmuligheten på det lånetilsagnet, dvs. det skal ta hensyn til den forventede andelen av lånetilsagnet som vil bli 

tatt ut innen tolv måneder etter rapporteringsperioden når forventede kredittap over tolv måneder estimeres, og til den 

forventede andelen av lånetilsagnet som vil bli tatt ut i lånetilsagnets forventede levetid når forventede kredittap i 

levetiden estimeres. 

B5.5.32 For en finansiell garantikontrakt er foretaket bare forpliktet til å foreta betalinger i tilfelle av debitors mislighold i 

samsvar med vilkårene i det instrumentet som garantien dekker. Følgelig er kontantunderskudd de forventede 

betalingene for å godtgjøre innehaveren for et kredittap denne pådrar seg, minus eventuelle beløp som foretaket 

forventer å motta fra innehaveren, debitor eller enhver annen part. Dersom eiendelen er fullt ut garantert, vil 

estimeringen av kontantunderskuddet for en finansiell garantikontrakt være i samsvar med estimeringene av 

kontantunderskuddene for den eiendelen som omfattes av garantien. 

B5.5.33 For en finansiell eiendel som er kredittforringet på rapporteringstidspunktet, men som ikke er en kjøpt eller opprettet 

kredittforringet finansiell eiendel, skal et foretak måle de forventede kredittapene som differansen mellom eiendelens 

brutto balanseførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer diskontert med den finansielle 

eiendelens opprinnelige effektive rente. Eventuelle justeringer blir innregnet i resultatet som gevinst eller tap ved 

verdifall. 

B5.5.34 Ved måling av en tapsavsetning for en fordring tilknyttet en leieavtale skal de kontantstrømmene som brukes til å 

fastsette forventede kredittap, stemme overens med de kontantstrømmene som brukes til å måle fordringen tilknyttet 

leieavtalen i samsvar med IAS 17: «Leieavtaler». 

B5.5.35 Et foretak kan bruke praktiske løsninger ved måling av forventede kredittap dersom de er i samsvar med prinsippene 

i nr. 5.5.17. Et eksempel på en praktisk løsning er beregning av forventede kredittap på kundefordringer ved hjelp av 

en avsetningsmatrise. Foretaket vil bruke sine historiske erfaringer med kredittap (om nødvendig tilpasset i samsvar 

med nr. B5.5.51–B5.5.52) på kundefordringer til å estimere forventede kredittap over tolv måneder eventuelt 

forventede kredittap i levetiden for de finansielle eiendelene. En avsetningsmatrise kan for eksempel angi faste 

avsetningssatser avhengig av antallet dager siden en kundefordring er forfalt (for eksempel 1 % dersom den ikke har 

forfalt, 2 % dersom det er mindre enn 30 dager etter forfall, 3 % dersom det er mer enn 30 dager og mindre enn 90 

dager etter forfall, 20 % dersom det er 90–180 dager etter forfall osv.). Avhengig av variasjonen i kundegrunnlaget 

kan foretaket bruke hensiktsmessige grupperinger dersom de historiske erfaringene med kredittap viser vesentlig 
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forskjellige tapsmønstre for ulike kundesegmenter. Eksempler på kriterier som kan brukes til å gruppere eiendelene, 

omfatter geografisk område, produkttype, kundevurdering, sikkerhet eller handelskredittforsikring og kundetype 

(f.eks. engros- eller detaljhandel). 

Definisjon av mislighold 

B5.5.36 Nr. 5.5.9 krever at når et foretak fastslår om kredittrisikoen for et finansielt instrument har økt vesentlig, skal det ta 

hensyn til endringer i risikoen for mislighold siden førstegangsinnregning. 

B5.5.37 Når et foretak definerer mislighold for å fastslå risikoen for mislighold, skal det anvende en misligholdsdefinisjon 

som er i samsvar med definisjonen brukt til intern kredittrisikohåndtering for det relevante finansielle instrumentet, 

og eventuelt ta hensyn til kvalitative indikatorer (for eksempel finansielle vilkår). Om ikke annet kan påvises, gjelder 

imidlertid antakelsen om at mislighold ikke kan finne sted senere enn når en finansiell eiendel har forfalt for 90 dager 

siden, med mindre et foretak har rimelige og dokumenterbare opplysninger som viser at et misligholdskriterium på 

mer enn 90 dager er mer hensiktsmessig. Definisjonen av mislighold som brukes til disse formål, skal anvendes 

konsekvent på alle finansielle instrumenter med mindre det blir tilgjengelig opplysninger som viser at en annen 

misligholdsdefinisjon er mer hensiktsmessig for et bestemt finansielt instrument. 

Periode for å estimere forventede kredittap 

B5.5.38 I samsvar med nr. 5.5.19 skal den lengste perioden for måling av forventede kredittap være den lengste 

kontraktsperioden der foretaket er eksponert for kredittrisiko. For lånetilsagn og finansielle garantikontrakter er dette 

den lengste kontraktsperioden der et foretak har en eksisterende kontraktsregulert plikt til å forlenge kreditten. 

B5.5.39 I samsvar med nr. 5.5.20 omfatter imidlertid noen finansielle instrumenter både et lån og en uutnyttet forpliktelse, og 

foretakets kontraktsregulerte rett til å kreve tilbakebetaling og annullere den uutnyttede forpliktelsen begrenser ikke 

foretakets eksponering for kredittap i den kontraktsregulerte oppsigelsesperioden. For eksempel kan løpende 

kredittordninger, som kredittkort og kassakreditt, i henhold til kontrakten trekkes tilbake av långiveren med så lite 

som én dags varsel. I praksis fortsetter imidlertid långivere å forlenge kreditten, og de trekker kanskje tilbake 

ordningen først etter at låntakerens kredittrisiko øker, noe som kan være for sent til å forhindre noen av eller alle de 

forventede kredittapene. Disse finansielle instrumentene har vanligvis følgende kjennetegn som følge av det 

finansielle instrumentets art, hvordan de finansielle instrumentene blir forvaltet, og arten av tilgjengelige 

opplysninger om betydelige økninger i kredittrisiko: 

a) De finansielle instrumentene har ikke en fast levetid eller tilbakebetalingsstruktur og har vanligvis en kort 

oppsigelsesfrist i henhold til kontrakten (for eksempel én dag). 

b) Den kontraktsregulerte muligheten til å si opp kontrakten benyttes normalt ikke i den daglige forvaltningen av 

finansielle instrumentet, og kontrakten blir kanskje bare sagt opp dersom foretaket blir oppmerksom på en økning 

i kredittrisikoen for selve ordningen. 

c) De finansielle instrumentene forvaltes samlet. 

B5.5.40 Ved fastsettelse av perioden da foretaket forventes å bli eksponert for kredittrisiko, men da forventede kredittap ikke 

ville blitt redusert av foretakets vanlige kredittrisikohåndteringstiltak, bør et foretak ta hensyn til faktorer som for 

eksempel historiske opplysninger om og erfaringer fra 

a) perioden da foretaket ble eksponert for kredittrisiko for tilsvarende finansielle instrumenter, 

b) tiden det tok for mislighold på tilsvarende finansielle instrumenter etter en betydelig økning i kredittrisikoen, og 

c) kredittrisikohåndteringtiltak som et foretak forventer å ta når kredittrisikoen for det finansielle instrumentet har 

økt, f.eks. en reduksjon eller fjerning av uutnyttede grenser.  
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Sannsynlighetsveide utfall 

B5.5.41 Formålet med å estimere forventede kredittap er verken å anslå et verst tenkelig scenario eller et best tenkelig 

scenario. I stedet skal et estimat av forventede kredittap alltid gjenspeile muligheten for at et kredittap inntreffer og 

muligheten for at et kredittap ikke inntreffer, selv om det mest sannsynlige utfallet er at det ikke inntreffer et 

kredittap. 

B5.5.42 Nr. 5.5.17 a) krever at estimatet av forventede kredittap gjenspeiler et objektivt og sannsynlighetsveid beløp som 

fastsettes ved å vurdere en rekke mulige utfall. I praksis trenger ikke dette å være en kompleks analyse. I noen 

tilfeller kan en relativt enkel modellering være tilstrekkelig, uten behov for et stort antall detaljerte simuleringer av 

scenarioer. Gjennomsnittlige kredittap for en stor gruppe finansielle instrumenter med felles risikokjennetegn kan for 

eksempel være et rimelig estimat av det sannsynlighetsveide beløpet. I andre situasjoner vil det sannsynligvis være 

nødvendig å identifisere scenarioer som angir størrelsen på og tidspunktene for kontantstrømmene for bestemte utfall 

og den forventede sannsynligheten for disse utfallene. I slike situasjoner skal forventede kredittap gjenspeile minst to 

utfall i samsvar med nr. 5.5.18. 

B5.5.43 For forventede kredittap i levetiden skal et foretak estimere risikoen for mislighold for det finansielle instrumentet i 

hele dets forventede levetid. Forventede kredittap over tolv måneder er en del av de forventede kredittapene i 

levetiden og utgjør kontantunderskuddet i levetiden som vil oppstå dersom et mislighold inntreffer i de tolv 

månedene etter rapporteringsperioden (eller en kortere periode dersom den forventede levetiden til et finansielt 

instrument er mindre enn tolv måneder), veid med sannsynligheten for mislighold. Dermed er forventede kredittap 

over tolv måneder verken forventede kredittap i levetiden som et foretak vil pådra seg for finansielle instrumenter 

som det forventer seg mislighold for i de neste tolv månedene, eller kontantunderskuddene som forventes i de neste 

tolv månedene. 

Tidsverdien av penger 

B5.5.44 Forventede kredittap skal diskonteres til rapporteringstidspunktet, ikke til forventet mislighold eller en annen dato, 

med den effektive renten fastsatt ved førstegangsinnregning eller en tilnærming av denne. Dersom et finansielt 

instrument har en variabel rente, skal forventede kredittap diskonteres med den gjeldende effektive renten fastsatt i 

samsvar med nr. B5.4.5. 

B5.5.45 For kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler skal forventede kredittap diskonteres med den 

kredittjusterte effektive renten fastsatt ved førstegangsinnregning. 

B5.5.46 Forventede kredittap på fordringer tilknyttet leieavtaler skal diskonteres med den samme diskonteringsrenten som ble 

benyttet i målingen av fordringene tilknyttet leieavtalen i samsvar med IAS 17. 

B5.5.47 Forventede kredittap på et lånetilsagn skal diskonteres med den effektive renten eller en tilnærming av denne, som vil 

bli anvendt ved innregning av den finansielle eiendelen som følger av lånetilsagnet. Dette er fordi en finansiell 

eiendel som innregnes etter en utnyttelse av et lånetilsagn, skal behandles som en fortsettelse av dette tilsagnet i 

stedet for et nytt finansielt instrument ved anvendelse av nedskrivningskravene. De forventede kredittapene på den 

finansielle eiendelen skal derfor måles ved å ta i betraktning den opprinnelige kredittrisikoen for lånetilsagnet fra 

datoen da foretaket ble part i den ugjenkallelige forpliktelsen. 

B5.5.48 Forventede kredittap på finansielle garantikontrakter eller på lånetilsagn der den effektive renten ikke kan fastsettes, 

skal diskonteres med en diskonteringsrente som gjenspeiler gjeldende markedsvurdering av tidsverdien av penger og 

de risikoene som er spesifikke for kontantstrømmene, men bare dersom og i den utstrekning det tas hensyn til 

risikoene ved å justere diskonteringsrenten i stedet for å justere de kontantunderskuddene som diskonteres. 

Rimelige og dokumenterbare opplysninger 

B5.5.49 I denne standard er rimelige og dokumenterbare opplysninger det som er rimelig tilgjengelig på rapporte-

ringstidspunktet uten urimelige utgifter eller anstrengelser, herunder opplysninger om tidligere hendelser, aktuelle 

forhold og prognoser om framtidige økonomiske forhold. Opplysninger som er tilgjengelige for finansielle rapporte-

ringsformål, anses å være tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser.  
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B5.5.50 Et foretak er ikke pålagt å utarbeide prognoser for framtidige forhold for hele den forventede levetiden til et finansielt 

instrument. Graden av skjønn som kreves for å estimere forventede kredittap, avhenger av tilgangen til detaljerte 

opplysninger. Dersom prognosehorisonten øker, reduseres tilgangen til detaljerte opplysninger mens graden av 

skjønn som kreves for å estimere forventede kredittap, øker. Estimeringen av forventede kredittap krever ikke en 

detaljert vurdering for perioder som ligger langt inn i framtiden – for slike perioder kan et foretak ekstrapolere 

prognoser fra tilgjengelige, detaljerte opplysninger. 

B5.5.51 Et foretak trenger ikke å foreta noen omfattende søking etter opplysninger, men skal vurdere alle rimelige og 

dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, og som er relevante for 

estimatet av forventede kredittap, herunder virkningen av forventede førtidige tilbakebetalinger. Opplysningene som 

brukes, skal omfatte faktorer som er spesifikke for låntakeren, generelle økonomiske forhold og en vurdering av både 

den nåværende tilstanden og den forventede utviklingen på rapporteringstidspunktet. Et foretak kan anvende ulike 

datakilder, som kan være både interne (foretaksspesifikke) og eksterne. Mulige datakilder omfatter interne historiske 

erfaringer med kredittap, interne vurderinger, erfaringer med kredittap fra andre foretak samt eksterne vurderinger, 

rapporter og statistikk. Foretak som ikke har noen eller som har utilstrekkelige kilder med foretaksspesifikke 

opplysninger, kan benytte en tilsvarende gruppes erfaringer med et sammenlignbart finansielt instrument (eller 

grupper av finansielle instrumenter). 

B5.5.52 Historiske opplysninger er et viktig forankringspunkt eller utgangspunkt for måling av forventede kredittap. Et 

foretak skal imidlertid justere historiske opplysninger, for eksempel erfaringer med kredittap, på grunnlag av løpende 

observerbare opplysninger for å gjenspeile virkningene av gjeldende forhold og prognosene for framtidige forhold 

som ikke har påvirket den perioden som de historiske opplysningene er basert på, og for å fjerne virkningene av 

forhold i den historiske perioden som ikke er relevante for framtidige kontraktsregulerte kontantstrømmer. I noen 

tilfeller kan de beste rimelige og dokumenterbare opplysningene være ukorrigerte historiske opplysninger, avhengig 

av arten av historiske opplysninger og når de ble beregnet, i forhold til omstendighetene på rapporteringstidspunktet 

og kjennetegnene til det finansielle instrumentet som vurderes. Estimater på endringer i forventede kredittap bør 

gjenspeile og være retningsmessig i overensstemmelse med endringer i tilknyttede observerbare opplysninger fra 

periode til periode (for eksempel endringer i sysselsettingen, eiendomspriser, råvarepriser, betalingsstatus eller andre 

faktorer som peker på kredittap på det finansielle instrumentet eller i gruppen av finansielle instrumenter, samt 

størrelsen på slike endringer). Et foretak skal regelmessig gjennomgå metodene og forutsetningene som benyttes til 

estimering av forventede kredittap, for å redusere eventuelle forskjeller mellom estimatene og de faktiske erfaringene 

med kredittap. 

B5.5.53 Når historiske erfaringer med kredittap benyttes ved estimering av forventede kredittap, er det viktig at opplysninger 

om historiske kredittap blir anvendt på grupper som er definert på en måte som er konsistent med hensyn til de 

gruppene som de historiske kredittapene gjaldt. Den metoden som skal brukes, skal derfor føre til at hver gruppe av 

finansielle eiendeler blir knyttet til informasjon om erfaringer med tidligere kredittap i grupper av finansielle 

eiendeler med tilsvarende risikokjennetegn og til relevante observerbare data som gjenspeiler gjeldende forhold. 

B5.5.54 Forventede kredittap gjenspeiler et foretaks egne forventninger om kredittap. Når et foretak tar i betraktning alle 

rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser ved 

estimering av forventede kredittap, bør det imidlertid også ta hensyn til observerbare markedsopplysninger om 

kredittrisikoen for det bestemte finansielle instrumentet eller tilsvarende finansielle instrumenter. 

Sikkerheter 

B5.5.55 Ved måling av forventede kredittap skal estimatet av forventede kontantunderskudd gjenspeile de forventede 

kontantstrømmer fra sikkerheter og andre kredittforbedringer som er del av kontraktsvilkårene, og som foretaket ikke 

innregner separat. Estimatet av forventede kontantunderskudd på et sikret finansielt instrument gjenspeiler størrelsen 

på og tidspunktene for kontantstrømmene som forventes ved inndrivelse av sikkerheten minus kostnadene ved å 

anskaffe og selge sikkerheten, uansett om inndrivelsen er sannsynlig (dvs. estimatet av forventede kontantstrømmer 

tar hensyn til sannsynligheten for en inndrivelse og kontantstrømmene som ville følge av den). Derfor bør alle 

kontantstrømmer som forventes ved realisering av sikkerheten etter kontraktens løpetid, tas med i denne analysen. 
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Eventuell overtatt sikkerhet som følge av inndrivelse skal ikke innregnes som en eiendel atskilt fra det sikrede 

finansielle instrumentet, med mindre den oppfyller innregningskriteriene for eiendeler i denne eller andre standarder. 

Omklassifisering av finansielle eiendeler (avsnitt 5.6) 

B5.6.1 Dersom et foretak omklassifiserer finansielle eiendeler i samsvar med nr. 4.4.1, krever nr. 5.6.1 at omklassifiseringen 

skal anvendes fremadrettet fra omklassifiseringsdatoen. Både kategorien måling til amortisert kost og kategorien 

måling til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader krever at den effektive renten fastsettes ved 

førstegangsinnregning. Begge disse målingskategoriene krever også at nedskrivningskravene anvendes på samme 

måte. Dersom et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel mellom kategorien måling til amortisert kost og 

kategorien måling til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, gjelder derfor følgende: 

a) Innregningen av renteinntekter vil ikke endres, og foretaket fortsetter derfor å bruke samme effektive rente. 

b) Målingen av forventede kredittap vil ikke endres, fordi begge målingskategoriene anvender samme 

verdifallsmetode. Dersom en finansiell eiendel omklassifiseres fra kategorien måling til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader til kategorien måling til amortisert kost, blir imidlertid en tapsavsetning innregnet som en 

tilpasning av den finansielle eiendelens brutto balanseførte verdi fra omklassifiseringsdatoen. Dersom en 

finansiell eiendel omklassifiseres fra kategorien måling til amortisert kost og til kategorien måling til virkelig 

verdi over andre inntekter og kostnader, vil tapsavsetningen bli fraregnet (og dermed ikke lenger bli innregnet 

som en tilpasning av den brutto balanseførte verdien) og i stedet innregnet som et akkumulert verdifall (for et 

tilsvarende beløp) i andre inntekter og kostnader og formidlet fra omklassifiseringsdatoen. 

B5.6.2 Et foretak er imidlertid ikke forpliktet til å innregne hver for seg renteinntekter eller gevinst eller tap ved verdifall for 

en finansiell eiendel som måles til virkelig verdi over resultatet. Når et foretak omklassifiserer en finansiell eiendel 

fra kategorien måling til virkelig verdi over resultatet, fastsettes derfor den effektive renten på grunnlag av eiendelens 

virkelige verdi på omklassifiseringsdatoen. Med hensyn til anvendelsen av avsnitt 5.5 på den finansielle eiendelen fra 

omklassifiseringsdatoen, behandles dessuten datoen for omklassifiseringen som datoen for førstegangsinnregning. 

Gevinster og tap (avsnitt 5.7) 

B5.7.1 I henhold til nr. 5.7.5 kan et foretak foreta et ugjenkallelig valg om å føre over andre inntekter og kostnader endringer 

i den virkelige verdien av en investering i et egenkapitalinstrument som ikke holdes for omsetning. Dette valget 

gjøres for hvert instrument (dvs. hver enkelt aksje). Beløp som føres over andre inntekter og kostnader, skal ikke 

senere overføres til resultatet. Foretaket kan imidlertid overføre kumulative gevinster eller tap i egenkapitalen. 

Utbytte på slike investeringer innregnes i resultatet i samsvar med nr. 5.7.6 med mindre utbyttet klart representerer en 

delvis inndekking av anskaffelseskost for investeringen. 

B5.7.1A I henhold til nr. 4.1.2 A skal en finansiell eiendel, med mindre nr. 4.1.5 får anvendelse, måles til virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader dersom den finansielle eiendelens kontraktsvilkår fører til kontantstrømmer som 

utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol, og eiendelen holdes i en virksomhetsmodell 

hvis formål oppnås ved både å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer og selge finansielle eiendeler. Denne 

målingskategorien innregner informasjon i resultatet, som om den finansielle eiendelen måles til amortisert kost, 

mens den finansielle eiendelen måles til virkelig verdi i balanseoppstillingen. Gevinster eller tap, annet enn dem som 

er innregnet i resultatet i samsvar med nr. 5.7.10–5.7.11, innregnes i andre inntekter og kostnader. Når disse 

finansielle eiendelene fraregnes, skal kumulative gevinster eller tap som tidligere er innregnet i andre inntekter og 

kostnader, omklassifiseres til resultatet. Dette gjenspeiler gevinsten eller tapet som ville ha blitt innregnet i resultatet 

ved fraregning dersom den finansielle eiendelen var blitt målt til amortisert kost.  
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B5.7.2 Et foretak anvender IAS 21 på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er monetære poster i samsvar 

med IAS 21 og er angitt i en utenlandsk valuta. I henhold til IAS 21 skal alle valutakursgevinster og -tap på 

monetære eiendeler og monetære forpliktelser innregnes i resultatet. Et unntak er en monetær post som er øremerket 

som et sikringsinstrument i en kontantstrømssikring (se nr. 6.5.11), en sikring av en nettoinvestering (se nr. 6.5.13) 

eller en virkelig verdi-sikring av et egenkapitalinstrument der et foretak har valgt å føre endringer i virkelig verdi 

over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5 (se nr. 6.5.8). 

B5.7.2A For å innregne valutakursgevinster og -tap i henhold til IAS 21 blir en finansiell eiendel som måles til virkelig verdi 

over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A, behandlet som en monetær post. En slik finansiell 

eiendel behandles følgelig som en eiendel som måles til amortisert kost i den utenlandske valutaen. 

Valutakursdifferanser i amortisert kost innregnes derfor i resultatet, og andre endringer i balanseført verdi innregnes i 

samsvar med nr. 5.7.10. 

B5.7.3 I henhold til nr. 5.7.5 kan et foretak foreta et ugjenkallelig valg om å føre over andre inntekter og kostnader 

påfølgende endringer i den virkelige verdien av bestemte investeringer i egenkapitalinstrumenter. En slik investering 

er ikke en monetær post. Følgelig vil gevinsten eller tapet som er ført over andre inntekter og kostnader i samsvar 

med nr. 5.7.5, omfatte eventuelle tilknyttede valutabestanddeler. 

B5.7.4 Dersom det er et sikringsforhold mellom en ikke-derivativ monetær eiendel og en ikke-derivativ monetær 

forpliktelse, blir endringer i bestanddelen i utenlandsk valuta til disse finansielle instrumentene ført i resultatet. 

Forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet 

B5.7.5 Dersom et foretak øremerker en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, må det avgjøre om det å føre 

virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko over andre inntekter og kostnader vil forårsake eller forverre et 

regnskapsmessig misforhold i resultatet. Det vil forårsake eller forverre et regnskapsmessig misforhold dersom det å 

føre virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko over andre inntekter og kostnader vil gi til et større 

misforhold i resultatet enn om disse beløpene ble ført over resultatet. 

B5.7.6 For å ta den beslutningen må et foretak vurdere om det forventer at virkningene av endringer i forpliktelsens 

kredittrisiko vil utlignes i resultatet av en endring i den virkelige verdien av et annet finansielt instrument som måles 

til virkelig verdi over resultatet. En slik forventning må være basert på et økonomisk forhold mellom forpliktelsens 

kjennetegn og det andre finansielle instrumentets kjennetegn. 

B5.7.7 Denne beslutningen tas ved førstegangsinnregning og revurderes ikke. For praktiske formål er det ikke nødvendig for 

foretaket å angi alle de eiendelene og forpliktelsene som forårsaker regnskapsmessig misforhold, på nøyaktig samme 

tidspunkt. En rimelig forsinkelse tillates, forutsatt at eventuelle resterende transaksjoner forventes å finne sted. Et 

foretak skal anvende på en konsekvent måte metoden for å avgjøre om det å føre virkningene av endringer i 

forpliktelsens kredittrisiko over andre inntekter og kostnader vil forårsake eller forverre et regnskapsmessig 

misforhold i resultatet. Et foretak kan imidlertid anvende forskjellige metoder når det er forskjellige økonomiske 

forbindelser mellom kjennetegnene til forpliktelsene øremerket til virkelig verdi over resultatet og kjennetegnene til 

det andre finansielle instrumentet. I henhold til IFRS 7 skal et foretak gi kvalitative opplysninger i notene til 

finansregnskapet om metoden det anvender for å ta denne beslutningen. 

B5.7.8 Dersom et slikt misforhold blir forårsaket eller forverret, skal foretaket føre alle endringer i virkelig verdi (herunder 

virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko) over resultatet. Dersom et slikt misforhold ikke blir forårsaket 

eller forverret, skal foretaket føre virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko over andre inntekter og 

kostnader. 

B5.7.9 Beløp som føres over andre inntekter og kostnader, skal ikke senere overføres til resultatet. Foretaket kan imidlertid 

overføre kumulative gevinster eller tap i egenkapitalen.  
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B5.7.10 Eksempelet nedenfor beskriver en situasjon der et regnskapsmessig misforhold oppstår i resultatet dersom 

virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko ble ført over andre inntekter og kostnader. En hypotekbank gir 

lån til kunder og finansierer disse lånene ved å selge obligasjoner med tilsvarende kjennetegn (f.eks. utestående 

beløp, tilbakebetalingsprofil, løpetid og valuta) på markedet. Kontraktsvilkårene for lånet gjør det mulig for kunden å 

innfri lånet førtidig (dvs. oppfylle sin forpliktelse overfor banken) ved å kjøpe den korresponderende obligasjonen til 

virkelig verdi på markedet og overdra den til hypotekbanken. Som følge av den kontraktsregulerte retten til førtidig 

innfrielse vil den virkelige verdien av hypotekbankens låneeiendeler falle dersom obligasjonens kredittkvalitet (og 

dermed den virkelige verdien av hypotekbankens forpliktelse) faller. Endringen i eiendelens virkelige verdi 

gjenspeiler kundens kontraktsregulerte rett til å innfri pantelånet førtidig ved å kjøpe den underliggende obligasjonen 

til virkelig verdi (som i dette eksempelet har falt) og overdra den til hypotekbanken. Derfor vil virkningene av 

endringer i forpliktelsens (obligasjonens) kredittrisiko utlignes i resultatet av en tilsvarende endring i en finansiell 

eiendels (lånets) virkelige verdi. Dersom virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko ble ført over andre 

inntekter og kostnader, ville det være et regnskapsmessig misforhold i resultatet. Følgelig må hypotekbanken føre 

alle endringer i forpliktelsens virkelige verdi (herunder virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko) over 

resultatet. 

B5.7.11 I eksempelet i nr. B5.7.10 er det en kontraktsregulert forbindelse mellom virkningene av endringer i forpliktelsens 

kredittrisiko og endringer i den finansielle eiendelens virkelige verdi (dvs. som følge av kundens kontraktsregulerte 

rett til å innfri lånet ved å kjøpe obligasjonen til virkelig verdi og overdra den til hypotekbanken). Det kan imidlertid 

oppstå et regnskapsmessig misforhold dersom det mangler en kontraktsregulert forbindelse. 

B5.7.12 Ved anvendelse av kravene i nr. 5.7.7 og 5.7.8 oppstår det ikke et regnskapsmessig misforhold utelukkende på grunn 

av den målemetoden som et foretak benytter til å fastslå virkningene av endringer i en forpliktelses kredittrisiko. Et 

regnskapsmessig misforhold i resultatet vil bare oppstå når virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko 

(som definert i IFRS 7) forventes å bli utlignet av endringer i et annet finansielt instruments virkelige verdi. Et 

misforhold som oppstår utelukkende som følge av målemetoden (dvs. fordi et foretak ikke skiller endringer i en 

forpliktelses kredittrisiko fra visse andre endringer i dens virkelig verdi), påvirker ikke beslutningen som kreves i  

nr. 5.7.7 og 5.7.8. Et foretak kan for eksempel ikke skille endringer i en forpliktelses kredittrisiko fra endringer i 

likviditetsrisikoen. Dersom foretaket fører den samlede virkningen av begge faktorene over andre inntekter og 

kostnader, kan det oppstå et misforhold siden endringer i likviditetsrisikoen kan bli inkludert i målingen av virkelig 

verdi av foretakets finansielle eiendeler, mens hele endringen i disse eiendelenes virkelige verdi føres over resultatet. 

Et slikt misforhold er imidlertid forårsaket av en unøyaktig måling, ikke av utligningen beskrevet i nr. B5.7.6, og den 

påvirker derfor ikke beslutningen som kreves i nr. 5.7.7 og 5.7.8. 

Betydningen av «kredittrisiko» (nr. 5.7.7 og 5.7.8) 

B5.7.13 IFRS definerer kredittrisiko som «risikoen for at en part i et finansielt instrument vil påføre den annen part et 

finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt». Kravet i nr. 5.7.7 a) gjelder risikoen for at utstederen ikke vil innfri 

denne bestemte forpliktelsen. Det er ikke nødvendigvis knyttet til utstederens kredittverdighet. Dersom et foretak for 

eksempel utsteder en sikret forpliktelse og en ikke-sikret forpliktelse som ellers er identiske, vil kredittrisikoen til 

disse to forpliktelsene være forskjellige, selv om de er utstedt av samme foretak. Kredittrisikoen for den sikrede 

forpliktelsen vil være mindre enn kredittrisikoen til den ikke-sikrede forpliktelsen. Kredittrisikoen for en sikret 

forpliktelse kan være nær null. 

B5.7.14 Ved anvendelse av kravet i nr. 5.7.7 a) er kredittrisiko noe annet enn eiendelsspesifikk inntjeningsrisiko. 

Eiendelsspesifikk inntjeningsrisiko er ikke knyttet til risikoen for at et foretak ikke vil innfri en bestemt plikt, men er 

i stedet knyttet til risikoen for at en enkelt eiendel eller en gruppe av eiendeler vil gi dårlig (eller ingen) inntjening.  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1079 

 

B5.7.15 Følgende er eksempler på eiendelsspesifikk inntjeningsrisiko: 

a) En forpliktelse med et «unit link»-element der beløpet som skal betales til investorer, er kontraktsregulert på 

grunnlag av bestemte eiendelers inntjening. Virkningen av det «unit link»-elementet på forpliktelsens virkelige 

verdi er eiendelsspesifikk inntjeningsrisiko, ikke kredittrisiko. 

b) En forpliktelse utstedt av et strukturert foretak med følgende kjennetegn: Foretaket er et juridisk frittstående 

foretak slik at eiendelene i foretaket er helt atskilt til fordel for foretakets investorer, selv i tilfelle av konkurs. 

Foretaket deltar ikke i noen andre transaksjoner, og eiendelene i foretaket kan ikke pantsettes. Foretaket utbetaler 

bare beløp til foretakets investorer dersom de atskilte eiendelene genererer kontantstrømmer. Endringer i 

forpliktelsens virkelige verdi gjenspeiler derfor først og fremst endringer i eiendelenes virkelige verdi. 

Virkningen av eiendelenes inntjening på forpliktelsens virkelige verdi er eiendelsspesifikk inntjeningsrisiko, ikke 

kredittrisiko. 

Fastsettelse av virkningene av endringer i kredittrisiko 

B5.7.16 Ved anvendelse av kravet i nr. 5.7.7 a) skal et foretak fastsette beløpet for endringen i den finansielle forpliktelsens 

virkelige verdi som kan henføres til endringer i forpliktelsens kredittrisiko, enten 

a) som beløpet for den endringen i forpliktelsens virkelige verdi som ikke kan henføres til endringer i 

markedsforhold som fører til markedsrisiko (se nr. B5.7.17 og B5.7.18), eller 

b) ved hjelp av en alternativ metode som foretaket mener på en mer fyllestgjørende måte representerer beløpet for 

endringen i forpliktelsens virkelige verdi som kan henføres til endringer i forpliktelsens kredittrisiko. 

B5.7.17 Endringer i markedsforhold som kan føre til markedsrisiko, omfatter endringer i en referanserente, prisen på et annet 

foretaks finansielle instrument, en råvarepris, en valutakurs eller en indeks for priser eller satser. 

B5.7.18 Dersom de eneste vesentlige endringene i markedsforhold som er relevante for en forpliktelse, er endringer i en 

observert rente (referanserente), kan beløpet i nr. B5.7.16 a) estimeres på følgende måte: 

a) Først beregner foretaket forpliktelsens internrente ved periodens begynnelse ved hjelp av forpliktelsens virkelige 

verdi og forpliktelsens kontraktsregulerte kontantstrømmer ved periodens begynnelse. Fra denne internrenten 

trekker foretaket den observerte renten (referanserenten) ved periodens begynnelse for å komme fram til en 

instrumentspesifikk bestanddel av internrenten. 

b) Deretter beregner foretaket nåverdien av kontantstrømmene som er tilknyttet forpliktelsen, ved hjelp av 

forpliktelsens kontraktsregulerte kontantstrømmer ved periodens slutt og en diskonteringsrente lik summen av i) 

den observerte renten (referanserenten) ved periodens slutt og ii) den instrumentspesifikke bestanddelen av 

internrenten som fastsatt i bokstav a). 

c) Differansen mellom forpliktelsens virkelige verdi ved periodens slutt og det beløpet som ble fastsatt i bokstav b), 

er endringen i virkelig verdi som ikke kan henføres til endringer i den observerte renten (referanserenten). Det er 

dette beløpet som skal føres over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.7 a). 

B5.7.19 I eksempelet i nr. B5.7.18 antas det at endringer i virkelig verdi som oppstår av andre faktorer enn endringer i 

instrumentets kredittrisiko eller av endringer i den observerte renten (referanserenten), ikke er betydelige. Denne 

metoden ville ikke være hensiktsmessig dersom endringer i virkelig verdi som oppstår av andre faktorer, er 

betydelige. I slike tilfeller skal et foretak benytte en alternativ metode som på en mer fyllestgjørende måte vurderer 

virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko (se nr. B5.7.16 b)). Dersom instrumentet i eksemplet ovenfor 

for eksempel inneholdt et innebygd derivat, blir endringen i det innebygde derivatets virkelig verdi ikke omfattet ved 

fastsettelsen av beløpet som skal føres over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.7 a). 

B5.7.20 På samme måte som med alle målinger av virkelig verdi, skal et foretaks målemetode for å fastsette den delen av 

endringen i forpliktelsens virkelige verdi som kan henføres til endringer i dens kredittrisiko, gjøre størst mulig bruk 

av relevante observerbare inndata og minst mulig bruk av ikke observerbare inndata.  
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SIKRINGSBOKFØRING (KAPITTEL 6) 

Sikringsinstrumenter (avsnitt 6.2) 

Poster som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter 

B6.2.1 Derivater som er innebygd i hybridkontrakter, men som ikke regnskapsføres separat, kan ikke øremerkes som 

separate sikringsinstrumenter. 

B6.2.2 Et foretaks egne egenkapitalinstrumenter er ikke finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser for foretaket og 

kan derfor ikke øremerkes som sikringsinstrumenter. 

B6.2.3 For sikring av valutarisiko fastsettes valutarisikobestanddelen av et ikke-derivativt finansielt instrument i samsvar 

med IAS 21. 

Utstedte opsjoner 

B6.2.4 Denne standard begrenser ikke de forhold der et derivat som måles til virkelig verdi over resultatet, kan øremerkes 

som et sikringsinstrument, bortsett fra enkelte utstedte opsjoner. En utstedt opsjon oppfyller ikke kravene til et 

sikringsinstrument med mindre den er øremerket som en motpost til en kjøpt opsjon, herunder en opsjon som er 

innebygd i et annet finansielt instrument (for eksempel en utstedt kjøpsopsjon som benyttes til å sikre en innløsbar 

forpliktelse). 

Øremerking av sikringsinstrumenter 

B6.2.5 For andre sikringer enn sikring av valutarisiko kan et foretak, når det øremerker en ikke-derivativ finansiell eiendel 

eller en ikke-derivativ finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi over resultatet som et sikringsinstrument, bare 

øremerke det ikke-derivative finansielle instrumentet i sin helhet eller en andel av det. 

B6.2.6 Et enkelt sikringsinstrument kan øremerkes som et sikringsinstrument for mer enn én type risiko, forutsatt at det 

finnes en særlig øremerking av sikringsinstrumentet og av de ulike risikoposisjonene som sikringsobjekter. Disse 

sikringsobjektene kan ha ulike sikringsforhold. 

Sikringsobjekter (avsnitt 6.3) 

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter 

B6.3.1 Et bindende tilsagn om å anskaffe en virksomhet ved en virksomhetssammenslutning kan ikke være et sikringsobjekt, 

unntatt når det gjelder valutarisiko, fordi de andre risikoene som skal sikres, ikke spesifikt kan identifiseres og måles. 

Disse andre typene risiko er generell virksomhetsrisiko. 

B6.3.2 En investering etter egenkapitalmetoden kan ikke være et sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring. Dette er fordi 

egenkapitalmetoden innregner i resultatet investors andel av resultatet i foretaket som det er investert i, snarere enn 

endringer i investeringens virkelige verdi. Av tilsvarende grunn kan en investering i et konsolidert datterforetak ikke 

være et sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring. Dette er fordi konsolidering av resultatet innregner datterforetakets 

resultat snarere enn endringer i investeringens virkelige verdi. En sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 

virksomhet er annerledes fordi den er en sikring av valutaeksponering, ikke en virkelig verdi-sikring for endringen i 

investeringens verdi. 

B6.3.3 Nr. 6.3.4 tillater at et foretak øremerker samlede eksponeringer som er en kombinasjon av en eksponering og et 

derivat, som sikringsobjekter. Når et foretak øremerker et slikt sikringsobjekt, vurderer det om den samlede 

eksponeringen kombinerer en eksponering med et derivat slik at det skapes en annen samlet eksponering som 

forvaltes som én eksponering for en bestemt risiko (eller flere risikoer). I så fall kan foretaket øremerke 

sikringsobjektet på grunnlag av den samlede eksponeringen. For eksempel: 

a) Et foretak kan sikre en gitt mengde svært sannsynlige kaffeinnkjøp om 15 måneder mot prisrisiko (basert på 

amerikanske dollar) ved bruk av en 15-måneders futurekontrakt for kaffe. Kombinasjonen av de svært 

sannsynlige kaffeinnkjøpene og futurekontrakten for kaffe kan i risikohåndteringen ses på som en 15-måneders 

valutarisikoeksponering for et fast USD-beløp (dvs. som enhver annen utgående kontantstrøm i et fast USD-

beløp om 15 måneder).  
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b) Et foretak kan sikre valutarisikoen i hele løpetiden for et 10-årig lån med fast rente angitt i en utenlandsk valuta. 

Foretaket trenger imidlertid fastrenteeksponering i sin funksjonelle valuta bare på kort til mellomlang sikt (for 

eksempel to år) og flytende renteeksponering i sin funksjonelle valuta i gjenværende løpetid. Ved utgangen av 

hver toårsperiode (dvs. på toårig løpende basis) låser foretaket renteeksponeringen de neste to årene (dersom 

rentenivået er slik at foretaket ønsker å låse renten). I en slik situasjon kan foretaket inngå i en 10-årig fast-til-

flytende rentebytteavtale mellom ulike valutaer som bytter et fastrentelån i utenlandsk valuta til en variabel 

renteeksponering i den funksjonelle valutaen. Dette suppleres med en toårig rentebytteavtale som på grunnlag av 

den funksjonelle valutaen bytter lån med variabel rente til lån med fast rente. Kombinasjonen av lån med fast 

rente i utenlandsk valuta og den 10-årige fast-til-flytende rentebytteavtalen mellom ulike valutaer kan dermed i 

risikohåndteringen ses på som et 10-årig lån med variabel renteeksponering i den funksjonelle valutaen. 

B6.3.4 Når et foretak øremerker sikringsobjektet på grunnlag av den samlede eksponeringen, vurderer det den samlede 

virkningen av de postene som utgjør den samlede eksponeringen, for å vurdere sikringseffektiviteten og måle 

sikringsineffektiviteten. De postene som utgjør den samlede eksponeringen, blir imidlertid fortsatt regnskapsført 

separat. Det betyr for eksempel at 

a) derivater som er del av en samlet eksponering, innregnes som separate eiendeler eller forpliktelser målt til 

virkelig verdi, og 

b) dersom et sikringsforhold øremerkes mellom de postene som utgjør den samlede eksponeringen, må den måten 

som et derivat inkluderes som del av en samlet eksponering, samsvare med øremerkingen av det derivatet som 

sikringsinstrument på den samlede eksponeringens nivå. Dersom et foretak for eksempel utelukker termindelen 

av et derivat fra dets øremerking som sikringsinstrument for sikringsforholdet mellom postene som utgjør den 

samlede eksponeringen, må det også utelukke termindelen når det derivatet inkluderes som et sikringsobjekt som 

del av den samlede eksponeringen. Ellers skal den samlede eksponeringen omfatte et derivat, enten i sin helhet 

eller en andel av det. 

B6.3.5 Nr. 6.3.6 slår fast at i konsernregnskap kan valutarisikoen ved en svært sannsynlig forventet konsernintern 

transaksjon kvalifisere som et sikringsobjekt i en kontantstrømssikring under forutsetning av at transaksjonen angis i 

en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det foretaket som inngår denne transaksjonen, og at valutarisikoen 

vil påvirke konsernresultatet. For dette formål kan et foretak være et morforetak, et datterforetak, et tilknyttet foretak, 

en felleskontrollert ordning eller en filial. Dersom valutarisikoen ved en forventet konsernintern transaksjon ikke 

påvirker konsernresultatet, vil den konserninterne transaksjonen ikke kunne kvalifisere som et sikringsobjekt. Dette 

er vanligvis tilfellet for royaltybetalinger, rentebetalinger eller ledelseskostnader mellom medlemmer av samme 

konsern, med mindre det foreligger en tilknyttet ekstern transaksjon. Men når valutarisikoen ved en forventet 

konsernintern transaksjon vil påvirke konsernresultatet, vil den konserninterne transaksjonen kunne kvalifisere som 

et sikringsobjekt. Et eksempel er forventede konserninterne salg eller kjøp av beholdninger dersom det skjer et 

videresalg av beholdningen til en ekstern part i forhold til konsernet. Tilsvarende kan et forventet konserninternt salg 

av anlegg og utstyr fra det konsernforetaket som har framstilt dette, til det konsernforetaket som skal bruke anlegget 

og utstyret i sin virksomhet, påvirke konsernresultatet. Dette vil for eksempel kunne skje fordi anlegg og utstyr vil bli 

avskrevet av det innkjøpende foretaket, og beløpet som ble førstegangsinnregnet for anlegg og utstyr, kan endres 

dersom den forventede konserninterne transaksjonen angis i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det 

innkjøpende foretaket. 

B6.3.6 Dersom en sikring av en forventet konsernintern transaksjon oppfyller kravene til sikringsbokføring, skal alle 

gevinster eller tap innregnes i og tas ut av andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 6.5.11. De relevante 

periodene da valutarisikoen til den sikrede transaksjonen påvirker resultatet, er når de påvirker konsernresultatet. 

Øremerking av sikringsobjekter 

B6.3.7 En bestanddel er et sikringsobjekt som er mindre enn hele posten. En bestanddel gjenspeiler derfor bare noen av 

risikoene til posten den er en del av, eller gjenspeiler bare risikoene til en viss grad (for eksempel når en andel av en 

post øremerkes).  
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Risikobestanddeler 

B6.3.8 For å oppfylle kriteriene for å bli øremerket som et sikringsobjekt, må en risikobestanddel være en bestanddel av den 

finansielle eller ikke-finansielle gjenstanden som kan identifiseres separat, og endringer i postens kontantstrømmer 

eller virkelige verdi som kan henføres til endringer i risikobestanddelen, må kunne måles på en pålitelig måte. 

B6.3.9 Når et foretak identifiserer hvilke risikobestanddeler som oppfyller kravene til å bli øremerket som et sikringsobjekt, 

vurderer det slike risikobestanddeler innenfor rammen av den bestemte markedsstrukturen som risikoen eller 

risikoene er knyttet til, og der sikringsaktiviteten finner sted. En slik beslutning krever en vurdering av relevante 

fakta og omstendigheter, som varierer med risikoen og markedet. 

B6.3.10 Når et foretak øremerker risikobestanddeler som sikringsobjekter, vurderer det om risikobestanddelene er uttrykkelig 

angitt i en kontrakt (kontraktsregulerte risikobestanddeler), eller om de er implisitte i den virkelige verdien eller 

kontantstrømmene til en post de er en del av (ikke-kontraktsregulerte risikobestanddeler). Ikke-kontraktsregulerte 

risikobestanddeler kan gjelde poster som ikke er en kontrakt (for eksempel forventede transaksjoner), eller kontrakter 

som ikke uttrykkelig angir bestanddelen (for eksempel et bindende tilsagn som omfatter bare én pris i stedet for en 

prissettingsformel som viser til forskjellige underliggende). For eksempel: 

a) Foretak A har en langsiktig leveringskontrakt for naturgass som er prissatt ved hjelp av en kontraktsregulert 

formel som henviser til råvarer og andre faktorer (f.eks. gass, fyringsolje og andre komponenter som 

transportkostnader). Foretak A sikrer gassoljebestanddelen i den leveringskontrakten med en ikke-børsomsatt 

terminkontrakt for gassolje. Ettersom gassoljebestanddelen er angitt i leveringskontraktens vilkår, er det en 

kontraktsregulert risikobestanddel. På grunn av prissettingsformelen konkluderer derfor foretak A med at 

gassoljepriseksponeringen kan identifiseres separat. Samtidig er det et marked for ikke-børsomsatt 

terminkontrakter for gassolje. Derfor konkluderer foretak A med at gassoljepriseksponeringen kan måles på en 

pålitelig måte. Følgelig er gassoljepriseksponeringen i leveringskontrakten en risikobestanddel som oppfyller 

kriteriene for øremerking som et sikringsobjekt. 

b) Foretak B sikrer sine framtidige kaffeinnkjøp på grunnlag av sine produksjonsprognoser. Sikringen begynner 

inntil 15 måneder før levering for en del av den forventede innkjøpsmengden. Foretak B øker den sikrede 

mengden over tid (etter hvert som leveringsdatoen nærmer seg). Foretak B benytter to forskjellige typer 

kontrakter til å håndtere sin kaffeprisrisiko: 

i) børsomsatte futureskontrakter for kaffe og  

ii) leveringskontrakter for Arabica-kaffe fra Colombia levert til et bestemt produksjonssted. Disse kontraktene 

prissetter ett tonn kaffe basert på prisen på børsomsatte futurekontrakter for kaffe pluss en fast prisdifferanse 

pluss en variabel logistikktjenesteavgift ved hjelp av en prissettingsformel. Leveringskontrakten for kaffe er 

en gjensidig uoppfylt kontrakt som foretak B bruker til å ta imot faktiske kaffeleveranser. 

For leveranser som gjelder nåværende avling, gjør leveringskontrakten for kaffe det mulig for foretak B å 

fastsette prisdifferansen mellom den faktiske kaffekvaliteten som kjøpes (Arabica-kaffe fra Colombia), og den 

referansekvaliteten som er underliggende i den børsomsatte futurekontrakten. For leveranser som gjelder neste 

avling, er imidlertid ikke leveringskontrakter for kaffe tilgjengelige ennå, så prisdifferansen kan ikke fastsettes. 

Foretak B bruker børsomsatte futureskontrakter for kaffe til å sikre referansekvalitetbestanddelen av sin 

kaffeprisrisiko for leveranser som gjelder nåværende avling samt neste avling. Foretak B fastslår at det er 

eksponert for tre ulike risikoer: en kaffeprisrisiko som gjenspeiler referansekvaliteten, en kaffeprisrisiko som 

gjenspeiler differansen («spread») mellom prisen for kaffen med referansekvalitet og den bestemte Arabica-

kaffen fra Colombia som det faktisk mottar, og de variable logistikkostnadene. For leveranser som gjelder 

nåværende avling, etter at foretak B trer inn i en leveringskontrakt for kaffe, er den kaffeprisrisikoen som 

gjenspeiler referansekvaliteten, en kontraktsregulert risikobestanddel fordi prissettingsformelen omfatter en 

indeksering til prisen på den børsomsatte futurekontrakten for kaffe. Foretak B konkluderer med at denne 

risikobestanddelen kan identifiseres separat og måles på en pålitelig måte. For leveranser som gjelder neste 

avling, har foretak B ennå ikke inngått noen leveringskontrakter for kaffe (dvs. disse leveransene er forventede 
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transaksjoner). Derfor er kaffeprisrisikoen som gjenspeiler referansekvaliteten, en ikke-kontraktsregulert 

risikobestanddel. Foretak Bs analyse av markedsstrukturen tar hensyn til hvordan eventuelle leveringer av den 

bestemte kaffen som den mottar, blir prissatt. På grunnlag av denne analysen av markedsstrukturen konkluderer 

derfor foretak B med at de forventede transaksjonene også omfatter en kaffeprisrisiko som gjenspeiler 

referansekvaliteten som en risikobestanddel som kan identifiseres separat og måles på en pålitelig måte, selv om 

den ikke er kontraktsregulert. Følgelig kan foretak B øremerke sikringsforhold på grunnlag av risikobestanddeler 

(for kaffeprisrisikoer som gjenspeiler referansekvaliteten) for både leveringskontrakter for kaffe og for 

forventede transaksjoner. 

c) Foretak C sikrer deler av sine framtidige jetdrivstoffinnkjøp på grunnlag av en forbruksprognose inntil 24 

måneder før levering og øker mengden som sikres over tid. Foretak C sikrer denne eksponeringen med ulike 

typer kontrakter avhengig av sikringens tidshorisont, noe som påvirker derivatenes markedslikviditet. For lengre 

tidshorisonter (12–24 måneder) benytter foretak C råoljekontrakter siden det bare er disse som har tilstrekkelig 

markedslikviditet. For tidshorisonter på 6–12 måneder benytter foretak C gassoljederivater siden de er 

tilstrekkelig likvide. For tidshorisonter inntil seks måneder benytter foretak C jetdrivstoffkontrakter. Foretak Cs 

analyse av markedsstrukturen for olje og oljeprodukter og dets vurdering av relevante fakta og omstendigheter er 

som følger: 

i) Foretak C driver sin virksomhet i et geografisk område der Brent er råoljereferansen. Råolje er en 

råvarereferanse som påvirker prisen på ulike typer raffinerte oljeprodukter siden den er den mest 

grunnleggende inngående delen. Gassolje er en referanse for raffinerte oljeprodukter og brukes som en 

prissettingsreferanse for oljedestillater mer generelt. Dette gjenspeiles også i de ulike typene finansielle 

derivater for markedene for råolje og raffinerte oljeprodukter i det miljøet der foretak C driver sin 

virksomhet, for eksempel 

— futurekontrakten for referanseråolje, som er for Brent-råolje, 

— futurekontrakten for referansegassolje, som brukes som prissettingsreferanse for destillater, for eksempel 

så dekker «spread»-derivater på jetdrivstoff prisdifferansen mellom jetdrivstoff og referansegassoljen, og 

— «crack spread»-derivatet for referansegassolje (dvs. derivatet for prisdifferansen mellom råolje og 

gassolje – en raffineringsmargin), som er indeksert til Brent-råolje. 

ii) Prissettingen av raffinerte oljeprodukter er ikke avhengig av hvilken bestemt type råolje som behandles av et 

bestemt raffineri, ettersom disse raffinerte oljeproduktene (som gassolje eller jetdrivstoff) er standardiserte 

produkter. 

Foretak C konkluderer derfor med at prisrisikoen for jetdrivstoffinnkjøpene omfatter en råoljeprisrisiko-

bestanddel basert på Brent-råolje og en gassoljeprisrisikobestanddel, selv om råolje og gassolje ikke er angitt i en 

kontraktsregulert ordning. Foretak C konkluderer med at disse to risikobestanddelene kan identifiseres separat og 

måles på en pålitelig måte selv om de ikke er kontraktsregulerte. Følgelig kan foretak C øremerke sikringsforhold 

for forventede jetdrivstoffinnkjøp på grunnlag av risikobestanddeler (for råolje eller gassolje). Denne analysen 

betyr også at dersom foretak C for eksempel benytter råoljederivater basert på West Texas Intermediate-råolje 

(WTI-råolje), ville endringer i prisdifferansen mellom Brent-råolje og WTI-råolje forårsake sikringsineffektivitet. 

d) Foretak D innehar et gjeldsinstrument med fast rente. Dette instrumentet utstedes i et miljø med et marked der en 

rekke lignende gjeldsinstrumenter sammenlignes gjennom kjøpskurs-salgskurs-differansen («spread») mot en 

referanseverdi (for eksempel LIBOR), og instrumenter med variabel rente i dette miljøet er vanligvis indeksert til 

den referanserenten. Rentebytteavtaler brukes ofte til å håndtere renterisikoen på grunnlag av denne 
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referanserenten, uavhengig av gjeldsinstrumentenes kjøpskurs-salgskurs-differanse mot den referanserenten. 

Prisen på gjeldsinstrumenter med fast rente varierer direkte som en reaksjon på endringer i referanserenten så 

snart de finner sted. Foretak D konkluderer med at referanserenten er en bestanddel som kan identifiseres separat 

og måles på en pålitelig måte. Følgelig kan foretak D øremerke sikringsforhold for gjeldsinstrumenter med fast 

rente på grunnlag av risikobestanddeler for referanserenterisikoen. 

B6.3.11 Når en risikobestanddel øremerkes som et sikringsobjekt, får sikringsbokføringskravene anvendelse på denne 

risikobestanddelen på samme måte som de får anvendelse på andre sikringsobjekter som ikke er risikobestanddeler. 

Kvalifikasjonskriteriene får for eksempel anvendelse, herunder at sikringsforholdet må oppfylle kravene til 

sikringseffektivitet, og en eventuell sikringsineffektivitet må måles og innregnes. 

B6.3.12 Et foretak kan også øremerke bare endringer i kontantstrømmene eller den virkelige verdien for et sikringsobjekt 

over eller under en angitt pris eller annen variabel (ensidig risiko). Egenverdien av en kjøpt opsjon som er et 

sikringsinstrument (forutsatt at den har de samme hovedvilkår som den øremerkede risikoen), men ikke dens 

tidsverdi, gjenspeiler en ensidig risiko i et sikringsobjekt. Et foretak kan for eksempel øremerke variabiliteten i utfall 

av framtidige kontantstrømmer som er resultat av et forventet kjøp av en råvare. I et slikt tilfelle øremerker foretaket 

bare tap av kontantstrømmer som følger av en prisøkning som overstiger det angitte nivå. Den sikrede risikoen 

omfatter ikke tidsverdien av en kjøpt opsjon siden tidsverdien ikke er en bestanddel av den forventede transaksjonen 

som påvirker resultatet. 

B6.3.13 Om ikke annet kan påvises, gjelder antakelsen om at med mindre inflasjonsrisikoen er kontraktsregulert, kan den 

ikke identifiseres separat og måles på en pålitelig måte, og derfor kan den ikke øremerkes som en risikobestanddel 

for et finansielt instrument. I begrensede tilfeller er det imidlertid mulig å identifisere en risikobestanddel for 

inflasjonsrisiko som kan identifiseres separat og måles på en pålitelig måte, på grunn av særlige omstendigheter i 

inflasjonsmiljøet og på det relevante gjeldsmarkedet. 

B6.3.14 Et foretak utsteder for eksempel gjeldsinstrumenter i et miljø der inflasjonstilknyttede obligasjoner har et volum og 

en terminstruktur som skaper et tilstrekkelig likvid marked til at det kan etableres en terminstruktur med 

nullkupongrealrenter. Dette innebærer at for den respektive valutaen er inflasjonen en relevant faktor som vurderes 

separat av gjeldsmarkedene. Under slike omstendigheter kan inflasjonsrisikobestanddelen fastsettes ved å diskontere 

det sikrede gjeldsinstrumentets kontantstrømmer ved hjelp av terminstrukturen med nullkupongrealrenter (dvs. på 

samme måte som en risikofri (nominell) rentebestanddel kan fastsettes). I motsatt fall kan en inflasjonsrisiko-

bestanddel i mange tilfeller ikke identifiseres separat og måles på en pålitelig måte. Et foretak utsteder for eksempel 

bare gjeldsinstrumenter til nominell rente i et miljø med et marked for inflasjonstilknyttede obligasjoner som ikke er 

tilstrekkelig likvide til at det kan etableres en terminstruktur med nullkupongrealrenter. I dette tilfellet kan ikke 

foretaket etter analysen av markedsstrukturen og av faktaene og omstendighetene konkludere med at inflasjonen er 

en relevant faktor som vurderes separat av gjeldsmarkedene. Foretaket kan derfor ikke tilsidesette antakelsen, om 

ikke annet kan påvises, om at inflasjonsrisiko som ikke er kontraktsregulert, ikke kan identifiseres separat og måles 

på en pålitelig måte. Følgelig kan en inflasjonsrisikobestanddel ikke oppfylle kriteriene for øremerking som 

sikringsobjekt. Dette gjelder uansett eventuelle inflasjonssikringsinstrumenter som foretaket faktisk har inngått. 

Særlig kan ikke foretaket bare kopiere vilkårene til det faktiske inflasjonssikringsinstrumentet ved å anvende dem på 

gjeldsinstrumentet til nominell rente. 

B6.3.15 En kontraktsregulert inflasjonsrisikobestanddel av kontantstrømmene fra en innregnet inflasjonstilknyttet obligasjon 

(forutsatt at det ikke er noe krav om å regnskapsføre det innebygde derivatet separat) kan identifiseres separat og 

måles på en pålitelig måte så lenge andre kontantstrømmer fra instrumentet ikke påvirkes av inflasjons-

risikobestanddelen. 

Bestanddeler av et nominelt beløp 

B6.3.16 Det finnes to typer bestanddeler av nominelle beløp som kan øremerkes som sikringsobjektet i et sikringsforhold: en 

bestanddel som er en andel av en hel post, eller en lagdelt bestanddel. Typen bestanddel endrer det regnskapsmessige 

utfallet. Et foretak skal øremerke bestanddelen for regnskapsmessige formål i samsvar med dets risikohånd-

teringsmål.  
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B6.3.17 Et eksempel på en bestanddel som er en andel, er 50 prosent av et låns kontraktsregulerte kontantstrømmer. 

B6.3.18 En lagdelt bestanddel kan angis fra en definert, men åpen populasjon eller fra et definert nominelt beløp. Eksempler 

på dette er 

a) en del av et monetært transaksjonsvolum, for eksempel de neste kontantstrømmer på UVE 10 fra salg angitt i en 

utenlandsk valuta etter de første UVE 20 i mars 201X(1), 

b) en del av en fysisk mengde, for eksempel det nederste laget på 5 millioner kubikkmeter av naturgassen lagret på 

stedet XYZ, 

c) en del av et fysisk eller annet transaksjonsvolum, for eksempel de første 100 fat olje kjøpt i juni 201X eller de 

første 100 MWh elektrisitet solgt i juni 201X, eller 

d) et lag fra sikringsobjektets nominelle beløp, for eksempel de siste VE 80 millioner av et bindende tilsagn på VE 

100 millioner, det nederste laget på VE 20 millioner av en obligasjon med fast rente på VE 100 millioner eller det 

øverste laget på VE 30 millioner av et samlet beløp på VE 100 millioner i et lån med fast rente som kan innfris 

førtidig til virkelig verdi (det definerte nominelle beløpet er VE 100 millioner). 

B6.3.19 Dersom en lagdelt bestanddel er øremerket i en virkelig verdi-sikring, skal et foretak angi dette fra et definert 

nominelt beløp. For å oppfylle kravene til godkjent virkelig verdi-sikring skal foretaket måle på nytt sikringsobjektet 

med henblikk på endringer i virkelig verdi (dvs. måle på nytt sikringsobjektet med henblikk på endringer i virkelig 

verdi som kan henføres til den sikrede risikoen). Justeringen av virkelig verdi-sikringen skal innregnes i resultatet 

senest når posten fraregnes. Det er derfor nødvendig å spore den posten som justeringen av virkelig verdi-sikringen 

er knyttet til. For en lagdelt bestanddel i en virkelig verdi-sikring krever dette at et foretak sporer det nominelle 

beløpet som den er definert fra. I nr. B6.3.18 d) må for eksempel det samlede definerte nominelle beløpet på VE  

100 millioner spores for å kunne spore det nederste laget på VE 20 millioner eller det øverste laget på VE  

30 millioner. 

B6.3.20 En lagdelt bestanddel som omfatter en opsjon om førtidig tilbakebetaling, oppfyller ikke kriteriene for øremerking 

som sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring dersom den virkelige verdien av opsjonen om førtidig tilbakebetaling 

påvirkes av endringer i den sikrede risikoen, med mindre det utpekte laget omfatter virkningen av den tilknyttede 

opsjonen om førtidig tilbakebetaling når endringen i sikringsobjektets virkelige verdi fastsettes. 

Forholdet mellom en posts bestanddeler og dens samlede kontantstrømmer 

B6.3.21 Dersom en bestanddel av en finansiell eller ikke-finansiell gjenstands kontantstrømmer øremerkes som sikrings-

objektet, må den bestanddelen være mindre enn eller lik hele postens samlede kontantstrømmer. Alle kontant-

strømmene til hele posten kan imidlertid øremerkes som sikringsobjekt og sikres mot bare én særlig risiko (for 

eksempel bare for de endringene som kan henføres til endringer i LIBOR eller en referanseråvarepris). 

B6.3.22 For en finansiell forpliktelse med en effektiv rente som ligger under LIBOR, kan et foretak for eksempel ikke 

øremerke 

a) en bestanddel av forpliktelsen som tilsvarer renten på LIBOR (pluss hovedstolen ved en virkelig verdi-sikring), 

og 

b) en negativ restbestanddel.  

  

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE) og «utenlandske valutaenheter» (UVE). 
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B6.3.23 For en finansiell forpliktelse med fast rente der den effektive renten er (for eksempel) 100 basispunkter under 

LIBOR, kan et foretak imidlertid øremerke som sikringsobjekt den delen av verdiendringen for hele forpliktelsen 

(dvs. hovedstol pluss renten på LIBOR minus 100 basispunkter) som kan henføres til endringer i LIBOR. Dersom et 

finansielt instrument med fast rente sikres en viss tid etter opprettelsen og rentene har endret seg i mellomtiden, kan 

foretaket øremerke en risikobestanddel som tilsvarer en referanserente som er høyere enn den kontraktsregulerte 

renten som gjelder for posten. Foretaket kan gjøre dette forutsatt at referanserenten er lavere enn den effektive renten 

som ble beregnet ut fra forutsetningen om at foretaket hadde kjøpt instrumentet på den dagen da det først øremerket 

sikringsobjektet. Anta for eksempel at et foretak oppretter en finansiell eiendel med fast rente på VE 100 med en 

effektiv rente på 6 prosent på et tidspunkt da LIBOR er på 4 prosent. Foretaket begynner å sikre denne eiendelen en 

tid senere når LIBOR er økt til 8 prosent og eiendelens virkelige verdi er redusert til VE 90. Foretaket beregner at 

dersom det hadde kjøpt eiendelen på tidspunktet da det først øremerket den tilknyttede LIBOR-renterisikoen som 

sikringsobjekt, ville eiendelens effektive avkastning, basert på dens daværende virkelige verdi på VE 90, ha vært  

9,5 prosent. Ettersom LIBOR er lavere enn denne effektive avkastningen, kan foretaket øremerke en LIBOR-

bestanddel på 8 prosent som består dels av den avtalte rentens kontantstrømmer og dels av differansen mellom den 

aktuelle virkelige verdien (dvs. VE 90) og det beløpet som skal betales tilbake ved forfall (dvs. VE 100). 

B6.3.24 Dersom en finansiell forpliktelse med variabel rente har en rente på (for eksempel) tremåneders LIBOR minus  

20 basispunkter (med en nedre grense på null basispunkter), kan et foretak øremerke som sikringsobjekt den delen av 

endringen i kontantstrømmene for hele forpliktelsen (dvs. tremåneders LIBOR minus 20 basispunkter – inkludert 

nedre grense) som kan henføres til endringer i LIBOR. Så lenge den tremåneders LIBOR-forwardkurven i 

forpliktelsens resterende løpetid ikke faller til under 20 basispunkter, har sikringsobjektet samme kontant-

strømvariabilitet som en forpliktelse som har en rente på tremåneders LIBOR med null eller positiv kjøpskurs-

salgskurs-differanse («spread»). Dersom den tremåneders LIBOR-forwardkurven i forpliktelsens resterende løpetid 

(eller en del av den) faller til under 20 basispunkter, har imidlertid sikringsobjektet en lavere kontantstrømvariabilitet 

enn en forpliktelse som har en rente på tremåneders LIBOR med null eller positiv kjøpskurs-salgskurs-differanse. 

B6.3.25 Et lignende eksempel på en ikke-finansiell gjenstand er en bestemt type råolje fra et bestemt oljefelt som er prissatt i 

forhold til den relevante referanseråoljen. Dersom et foretak selger den råoljen i henhold til en kontrakt med en 

kontraktsregulert prissettingsformel som setter prisen per fat til prisen på referanseråoljen minus VE 10 med en nedre 

grense på VE 15, kan foretaket øremerke som sikringsobjekt hele kontantstrømvariabiliteten i henhold til 

salgskontrakten som kan henføres til endringen i prisen på referanseråoljen. Foretaket kan imidlertid ikke øremerke 

en bestanddel som tilsvarer hele endringen i prisen på referanseråoljen. Så lenge terminprisen (for hver leveranse) 

ikke faller under VE 25, har sikringsobjektet derfor samme kontantstrømvariabilitet som et råoljesalg til prisen på 

referanseråoljen (eller med en positiv kjøpskurs-salgskurs-differanse). Dersom terminprisen for en leveranse faller 

under VE 25, har sikringsobjektet imidlertid lavere kontantstrømvariabilitet enn et råoljesalg til prisen på referanse-

råoljen (eller med en positiv kjøpskurs-salgskurs-differanse). 

Kvalifikasjonskriteriene for sikringsbokføring (avsnitt 6.4) 

Sikringseffektivitet 

B6.4.1 Sikringseffektivitet angir i hvilken grad endringer i sikringsinstrumentets virkelige verdi eller kontantstrømmer 

utligner endringer i sikringsobjektets virkelige verdi eller kontantstrømmer (når sikringsobjektet for eksempel er en 

risikobestanddel, er den relevante endringen i en posts virkelige verdi eller kontantstrømmer den som kan henføres til 

den sikrede risikoen). Sikringsineffektivitet angir i hvilken grad endringer i den virkelige verdien eller kontant-

strømmene til sikringsinstrumentet er større eller mindre enn tilsvarende endringer for sikringsobjektet. 

B6.4.2 Når et foretak øremerker et sikringsforhold, skal det løpende analysere kildene til sikringsineffektivitet som forventes 

å påvirke sikringsforholdet i dets levetid. Denne analysen (herunder eventuelle oppdateringer i samsvar med  

nr. B6.5.21 som følger av rebalansering av et sikringsforhold) danner grunnlaget for foretakets vurdering av om 

kravene til sikringseffektivitet oppfylles.  
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B6.4.3 For å unngå tvil skal virkningene av å erstatte den opprinnelige motparten med en clearingmotpart og å foreta de 

tilhørende endringene som beskrevet i nr. 6.5.6 gjenspeiles i målingen av sikringsinstrumentet og dermed i 

vurderingen av sikringseffektivitet og målingen av sikringseffektivitet. 

Det økonomiske forholdet mellom sikringsobjektet og sikringsinstrumentet 

B6.4.4 Kravet om at det skal være et økonomisk forhold, betyr at sikringsinstrumentets og sikringsobjektets verdi vanligvis 

beveger seg i motsatt retning på grunn av den samme risikoen, som er den sikrede risikoen. Det skal derfor være en 

forventning om at verdien av sikringsinstrumentet og verdien av sikringsobjektet systematisk endrer seg som følge av 

bevegelser i enten samme underliggende eller underliggende som er økonomisk forbundet på en slik måte at de 

reagerer på samme måte på risikoen som sikres (for eksempel Brent- og WTI-råolje). 

B6.4.5 Dersom de underliggende ikke er de samme, men er økonomisk forbundet, kan det være situasjoner der verdiene av 

sikringsinstrumentet og sikringsobjektet beveger seg i samme retning, for eksempel fordi prisdifferansen mellom de 

to tilknyttede underliggende endrer seg mens de underliggende selv ikke beveger seg i betydelig grad. Dette er 

fremdeles forenlig med et økonomisk forhold mellom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet dersom verdien av 

sikringsinstrumentet og verdien av sikringsobjektet vanligvis forventes å bevege seg i motsatt retning når de 

underliggende beveger seg. 

B6.4.6 Vurderingen av hvorvidt det er et økonomisk forhold, omfatter en analyse av sikringsforholdets mulige adferd i dets 

levetid for å fastslå om det kan forventes å oppfylle risikohåndteringsmålet. Det at det foreligger en statistisk 

korrelasjon mellom to variabler, er i seg selv ikke nok til å konkludere med at det foreligger et økonomisk forhold. 

Virkningen av kredittrisiko 

B6.4.7 Ettersom sikringsbokføringsmodellen er basert på en generell forestilling om utligning mellom gevinster og tap på 

sikringsinstrumentet og sikringsobjektet, fastsettes ikke sikringseffektiviteten utelukkende på grunnlag av det 

økonomiske forholdet mellom disse postene (dvs. endringer i deres underliggende), men også på basis av 

kredittrisikoens virkning på både sikringsinstrumentets og sikringsobjektets verdi. Virkningen av kredittrisiko 

innebærer at selv om det er et økonomisk forhold mellom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet, kan graden av 

utligning være uberegnelig. Dette kan skyldes en endring i kredittrisikoen til enten sikringsinstrumentet eller 

sikringsobjektet som er av en slik størrelse at kredittrisikoen dominerer verdiendringer som er et resultat av det 

økonomiske forholdet (dvs. virkningen av endringer i de underliggende). En endring som gir en slik dominans, er en 

som ville ført til et tap (eller en gevinst) fra kredittrisikoen som nøytraliserer virkningen av endringer i de 

underliggende på verdien av sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet, selv om også disse endringene var 

betydelige. Motsatt er det slik at dersom det i løpet av en bestemt periode skjer små endringer i de underliggende, vil 

ikke det faktum at selv små kredittrisikorelaterte endringer i sikringsinstrumentets eller sikringsobjektets verdi kan 

påvirke verdien mer enn de underliggende, føre til at det skapes dominans. 

B6.4.8 Et eksempel på kredittrisiko som dominerer et sikringsforhold, er når et foretak sikrer en eksponering mot 

råvareprisrisiko med et usikret derivat. Dersom motparten i det derivatet opplever en alvorlig forringelse av sin 

kredittverdighet, kan virkningen av endringer i motpartens kredittverdighet oppveie virkningen av endringer i 

råvareprisen på sikringsinstrumentets virkelige verdi, mens endringer i sikringsobjektets verdi i stor grad avhenger av 

endringer i råvareprisene. 

Sikringsgrad 

B6.4.9 I samsvar med kravene til sikringseffektivitet må sikringsforholdets sikringsgrad være den samme som den som 

følger av den mengden av sikringsobjektet som foretaket faktisk sikrer, og den mengden av sikringsinstrumentet som 

foretaket faktisk bruker til å sikre den aktuelle mengden av sikringsobjektet. Dersom et foretak sikrer mindre enn  

100 prosent av eksponeringen for en post, for eksempel 85 prosent, skal det derfor øremerke sikringsforholdet med 
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en sikringsgrad som er den samme som den som følger av 85 prosent av eksponeringen, og den mengden av 

sikringsinstrumentet som foretaket faktisk bruker til å sikre disse 85 prosent. Tilsvarende gjelder det at dersom et 

foretak for eksempel sikrer en eksponering ved hjelp av en nominell mengde på 40 enheter av et finansielt 

instrument, skal det øremerke sikringsforholdet med en sikringsgrad som er den samme som den som følger av 

mengden på 40 enheter (dvs. foretaket må ikke bruke en sikringsgrad som er basert på et større antall enheter enn det 

samlet innehar, eller på et mindre antall enheter), og mengden av sikringsobjektet som det faktisk sikrer med disse  

40 enhetene. 

B6.4.10 Øremerkingen av sikringsforholdet med samme sikringsgrad som den som følger av mengden av sikringsobjektet og 

mengden av sikringsinstrumentet som foretaket faktisk bruker, skal imidlertid ikke gjenspeile en ubalanse mellom 

vektleggingen av sikringsobjektet og sikringsinstrumentet som i sin tur ville skape sikringsineffektivitet (uansett om 

den er innregnet eller ikke) som kunne føre til et regnskapsmessig utfall som er uforenlig med sikringsbokføringens 

formål. For å øremerke et sikringsforhold skal et foretak derfor justere sikringsgraden som følger av mengden av 

sikringsobjektet og mengden av sikringsinstrumentet som foretaket faktisk bruker, dersom dette er nødvendig for å 

unngå en slik ubalanse. 

B6.4.11 Eksempler på relevante faktorer når det vurderes om et regnskapsmessig utfall er uforenlig med sikringsbokføringens 

formål, er 

a) om den planlagte sikringsgraden er fastsatt for å unngå innregning av sikringsineffektivitet for kontant-

strømssikringer eller for å oppnå justering av virkelig verdi-sikringen for flere sikringsobjekter med sikte på å 

øke bruken av regnskapsføring til virkelig verdi, men uten å utligne endringer i sikringsinstrumentets virkelige 

verdi, og 

b) om det foreligger en forretningsmessig begrunnelse for den bestemte vektleggingen av sikringsobjektet og 

sikringsinstrumentet, selv om dette skaper sikringsineffektivitet. Et foretak inngår og øremerker for eksempel en 

mengde av sikringsinstrumentet som ikke er den mengden det fastsatte som beste sikring av sikringsobjektet, 

fordi sikringsinstrumentenes standardvolum ikke tillater at foretaket inngår nøyaktig den mengden av 

sikringsinstrumentet («partistørrelseproblem»). Et eksempel er et foretak som sikrer 100 tonn kaffeinnkjøp med 

standard futureskontrakter for kaffe som har en kontraktstørrelse på 37 500 pund (lbs). Foretaket kan bare bruke 

enten fem eller seks kontrakter (som tilsvarer henholdsvis 85,0 og 102,1 tonn) til å sikre innkjøpsvolumet på  

100 tonn. I så fall skal foretaket øremerke sikringsforholdet med sikringsgraden som følger av antallet 

futureskontrakter for kaffe som det faktisk bruker, fordi sikringsineffektiviteten som følger av misforholdet 

mellom vektleggingen av sikringsobjektet og sikringsinstrumentet, ikke ville gi et regnskapsmessig utfall som er 

uforenlig med sikringsbokføringens formål. 

Hyppighet for vurdering av om kravene til sikringseffektivitet er oppfylt 

B6.4.12 Et foretak skal ved sikringsforholdets inngåelse og fortløpende vurdere om et sikringsforhold oppfyller kravene til 

sikringseffektivitet. Et foretak skal minst foreta den løpende vurderingen på hvert rapporteringstidspunkt eller ved en 

vesentlig endring av omstendighetene som påvirker kravene til sikringseffektivitet, alt etter hva som inntreffer først. 

Vurderingen gjelder forventninger om sikringseffektiviteten og er derfor bare fremadskuende. 

Metoder for å vurdere om kravene til sikringseffektivitet er oppfylt 

B6.4.13 Denne standarden angir ingen metode for å vurdere om et sikringsforhold oppfyller kravene til sikringseffektivitet. Et 

foretak skal imidlertid benytte en metode som tar hensyn til sikringsforholdets relevante kjennetegn, herunder kildene 

til sikringsineffektivitet. Avhengig av disse faktorene kan metoden være en kvalitativ eller kvantitativ vurdering. 

B6.4.14 Dersom for eksempel sikringsinstrumentets og sikringsobjektets sentrale vilkår (f.eks. det nominelle beløpet, 

løpetiden og det underliggende) samsvarer eller ligger tett opp mot hverandre, kan det være mulig for et foretak på 

grunnlag av en kvalitativ vurdering av disse sentrale vilkårene å konkludere med at sikringsinstrumentet og 

sikringsobjektet har verdier som vanligvis beveger seg i motsatt retning på grunn av den samme risikoen, og at det 

derfor er et økonomisk forhold mellom sikringsobjektet og sikringsinstrumentet (se nr. B6.4.4–B6.4.6).  
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B6.4.15 Det faktum at et derivat er godt eller dårlig posisjonert for utøvelse når det øremerkes som et sikringsinstrument, 

betyr ikke i seg selv at en kvalitativ vurdering er uhensiktsmessig. Det er avhengig av omstendighetene om 

sikringsineffektiviteten som følger av dette faktum, kan ha et omfang som en kvalitativ vurdering ikke fanger opp i 

tilstrekkelig grad. 

B6.4.16 Motsatt er det slik at dersom sikringsinstrumentets og sikringsobjektets sentrale vilkår ikke ligger tett opp mot 

hverandre, er det en økt grad av usikkerhet omkring utligningens omfang. Dermed blir det vanskeligere å forutse 

sikringseffektiviteten i løpet av sikringsforholdets levetid. I en slik situasjon er det kanskje bare mulig for et foretak 

på grunnlag av en kvantitativ vurdering å konkludere med at det er et økonomisk forhold mellom sikringsobjektet og 

sikringsinstrumentet (se nr. B6.4.4–B6.4.6). I noen situasjoner kan en kvantitativ vurdering også være nødvendig for 

å vurdere om sikringsgraden som brukes for å øremerke sikringsforholdet, oppfyller kravene til sikringseffektivitet 

(se nr. B6.4.9–B6.4.11). Et foretak kan bruke samme eller forskjellige metoder for disse to ulike formålene. 

B6.4.17 Dersom det skjer endringer i omstendighetene som påvirker sikringseffektiviteten, kan et foretak bli nødt til å endre 

metoden for å vurdere om et sikringsforhold oppfyller kravene til sikringseffektivitet, for å sørge for at sikrings-

forholdets relevante kjennetegn, herunder kildene til sikringseffektivitet, fortsatt fanges opp. 

B6.4.18 Et foretaks risikohåndtering er den viktigste kilden til informasjon for å utføre vurderingen om et sikringsforhold 

oppfyller kravene til sikringseffektivitet. Dette innebærer at ledelsens opplysninger (eller analyser) som benyttes i 

beslutningstakingen, kan brukes som grunnlag for å vurdere om et sikringsforhold oppfyller kravene til sikrings-

effektivitet. 

B6.4.19 Et foretaks dokumentasjon av sikringsforholdet omfatter hvordan det vil vurdere kravene til sikringseffektivitet, 

herunder metoden eller metodene. Dokumentasjonen av sikringsforholdet skal oppdateres ved eventuelle endringer i 

metodene (se nr. B6.4.17). 

Regnskapsføring av sikringsforhold som oppfyller kravene (avsnitt 6.5) 

B6.5.1 Et eksempel på en virkelig verdi-sikring er en sikring av eksponering for endringer i den virkelige verdien av et 

gjeldsinstrument med fast rente som følge av endringer i renten. En slik sikring kan inngås av utsteder eller av 

innehaver. 

B6.5.2 Formålet med en kontantstrømssikring er å utsette gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet til en eller flere 

perioder der de sikrede forventede framtidige kontantstrømmene påvirker resultatet. Et eksempel på kontant-

strømssikring er bruken av en bytteavtale for å endre lån med flytende rente (uansett om det måles til amortisert kost 

eller virkelig verdi) til lån med fast rente (dvs. en sikring av en framtidig transaksjon der de framtidige kontant-

strømmene som blir sikret, er de framtidige rentebetalingene). Motsatt er et forventet kjøp av et egenkapi-

talinstrument som etter anskaffelse skal regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, et eksempel på en post som 

ikke kan være sikringsobjektet i en kontantstrømssikring, fordi eventuelle gevinster eller tap på sikringsinstrumentet 

som utsettes, ikke kan omklassifiseres på egnet måte til resultatet i en periode der det ville bli utlignet. Av samme 

grunn kan et forventet kjøp av et egenkapitalinstrument som etter anskaffelse regnskapsføres til virkelig verdi, der 

endringene i virkelig verdi innregnes i andre inntekter og kostnader, heller ikke være et sikringsobjekt i en 

kontantstrømssikring. 

B6.5.3 En sikring av et bindende tilsagn (for eksempel en sikring av endringen i brenselsprisen tilknyttet et kraftverks 

uinnregnede kontraktsregulerte plikt til å kjøpe inn brensel til en fast pris) er en sikring av en eksponering for endring 

i virkelig verdi. Derfor er en slik sikring en virkelig verdi-sikring. I henhold til nr. 6.5.4 kan imidlertid en sikring av 

valutarisikoen ved et bindende tilsagn også regnskapsføres som en kontantstrømssikring. 

Måling av sikringsineffektivitet 

B6.5.4 Ved måling av sikringsineffektivitet skal et foretak ta i betraktning tidsverdien av penger. Det betyr at foretaket skal 

fastsette verdien av sikringsobjektet på grunnlag av nåverdien, og dermed vil endringen i sikringsobjektets verdi også 

omfatte virkningen av tidsverdien av penger.  
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B6.5.5 For å beregne endringen i sikringsobjektets verdi med henblikk på måling av sikringsineffektiviteten, kan et foretak 

benytte et derivat som ville ha vilkår som samsvarer med de sentrale vilkårene for sikringsobjektet (ofte kalt 

«hypotetisk derivat»), og som ville bli kalibrert, for eksempel for en sikring av en forventet transaksjon, ved hjelp av 

det sikrede prisnivået (eller rentenivået). Dersom sikringen for eksempel var for en tosidig risiko på gjeldende 

markedsnivå, ville det hypotetiske derivatet representere en hypotetisk ikke-børsomsatt terminkontrakt som 

kalibreres til en verdi lik null på tidspunktet for øremerkingen av sikringsforholdet. Dersom sikringen for eksempel 

var for en ensidig risiko, ville det hypotetiske derivatet representere egenverdien til en hypotetisk opsjon som på 

tidspunktet for øremerkingen av sikringsforholdet nærmer seg en posisjon for utøvelse dersom det sikrede prisnivået 

er på gjeldende markedsnivå, eller er dårlig posisjonert for utøvelse dersom det sikrede prisnivået er over (eller under 

for en sikring av en lang posisjon) gjeldende markedsnivå. Bruk av et hypotetisk derivat er en mulig metode for å 

beregne endringen i sikringsobjektets verdi. Det hypotetiske derivatet kopierer sikringsobjektet og gir dermed det 

samme resultatet som hvis denne endringen i verdi ble beregnet med en annen fremgangsmåte. Bruk av et 

«hypotetisk derivat» er derfor ikke en selvstendig metode, men et matematisk hjelpemiddel som bare kan brukes til å 

beregne verdien av sikringsobjektet. Et «hypotetisk derivat» kan følgelig ikke brukes til å inkludere elementer i 

verdien av sikringsobjektet som bare finnes i sikringsinstrumentet (men ikke i sikringsobjektet). Et eksempel er gjeld 

angitt i utenlandsk valuta (uansett om det er med fast eller variabel rente). Når et hypotetisk derivat brukes til å 

beregne endringen i verdien av slik gjeld eller nåverdien av den kumulative endringen i dens kontantstrømmer, kan 

ikke det hypotetiske derivatet bare beregne et gebyr for veksling mellom de ulike valutaene, selv om de faktiske 

derivatene der de ulike valutaene veksles, kanskje har et slikt gebyr (for eksempel rentebytteavtaler mellom ulike 

valutaer). 

B6.5.6 Endringen i sikringsobjektets verdi fastsatt ved hjelp av et hypotetisk derivat kan også brukes til å vurdere om et 

sikringsforhold oppfyller kravene til sikringseffektivitet. 

Rebalansering av sikringsforholdet og endringer i sikringsgraden 

B6.5.7 Rebalansering viser til justeringene av de øremerkede mengdene av sikringsobjektet eller sikringsinstrumentet til et 

allerede eksisterende sikringsforhold for å opprettholde en sikringsgrad som oppfyller kravene til sikringseffektivitet. 

Endringer av øremerkede mengder av et sikringsobjekt eller av et sikringsinstrument for et annet formål utgjør ikke 

en rebalansering i forbindelse med denne standard. 

B6.5.8 Rebalansering blir regnskapsført som en fortsettelse av sikringsforholdet i samsvar med nr. B6.5.9–B6.5.21. Ved 

rebalansering blir sikringsforholdets sikringsineffektivitet fastsatt og innregnet umiddelbart før justeringen av 

sikringsforholdet. 

B6.5.9 Justering av sikringsgraden gjør det mulig for et foretak å reagere på endringer i forholdet mellom sikrings-

instrumentet og sikringsobjektet som skyldes deres underliggende eller risikovariabler. Et sikringsforhold der 

sikringsinstrumentet og sikringsobjektet har forskjellige, men tilknyttede underliggende, endres for eksempel som en 

reaksjon på en endring i forholdet mellom disse to underliggende (for eksempel forskjellige, men tilknyttede 

referanseindekser, -renter eller -priser). Derfor gjør en rebalansering det mulig å fortsette et sikringsforhold i 

situasjoner der forholdet mellom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet endres på en måte som det kan 

kompenseres for ved å justere sikringsgraden. 

B6.5.10 Et foretak sikrer for eksempel en eksponering mot utenlandsk valuta A med et valutaderivat som henviser til 

utenlandsk valuta B, og utenlandsk valuta A og B er bundet (dvs. deres valutakurs holdes innenfor et bånd eller på en 

valutakurs fastsatt av en sentralbank eller en annen myndighet). Dersom valutakursen mellom utenlandsk valuta A og 

utenlandsk valuta B ble endret (dvs. et nytt bånd eller en ny rente ble fastsatt), vil en rebalansering av 

sikringsforholdet for å gjenspeile den nye valutakursen gjøre at sikringsforholdet fortsatt oppfyller kravet til 

sikringseffektivitet for sikringsgraden under de nye omstendighetene. Hvis det derimot foreligger et mislighold av 

valutaderivatet, vil en endring av sikringsgraden ikke kunne sikre at sikringsforholdet fortsatt oppfyller kravet til 



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1091 

 

sikringseffektivitet. Derfor vil en rebalansering ikke gjøre det lettere å fortsette et sikringsforhold i situasjoner der 

forholdet mellom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet endres på en måte som det ikke kan kompenseres for ved å 

justere sikringsgraden. 

B6.5.11 Ikke alle endringer i omfanget av utligningen mellom endringer i sikringsinstrumentets virkelige verdi og 

sikringsobjektets virkelige verdi eller kontantstrømmer utgjør en endring i forholdet mellom sikringsinstrumentet og 

sikringsobjektet. Et foretak analyser kildene til sikringsineffektivitet som forventes å påvirke sikringsforholdet i dets 

levetid, og vurderer om endringer i omfanget av utligningen er 

a) svingninger rundt sikringsgraden, som forblir gyldige (dvs. fortsetter i tilfredsstillende grad å gjenspeile forholdet 

mellom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet), eller 

b) en indikasjon på at sikringsgraden ikke lenger i tilfredsstillende grad gjenspeiler forholdet mellom sikrings-

instrumentet og sikringsobjektet. 

Et foretak foretar denne vurderingen mot kravet til sikringseffektivitet for sikringsgraden, dvs. for å sikre at 

sikringsforholdet ikke gjenspeiler en ubalanse mellom vektleggingen av sikringsobjektet og sikringsinstrumentet som 

ville skape sikringsineffektivitet (uansett om den er innregnet eller ikke) som kunne føre til et regnskapsmessig utfall 

som er uforenlig med sikringsbokføringens formål. Derfor krever denne vurderingen skjønn. 

B6.5.12 Svingninger rundt en konstant sikringsgrad (og dermed den tilknyttede sikringsineffektiviteten) kan ikke reduseres 

ved å justere sikringsgraden som en reaksjon på hvert enkelt utfall. I slike tilfeller er derfor endringen i omfanget av 

utligningen et spørsmål om å måle og innregne sikringsineffektivitet, men uten å kreve rebalansering. 

B6.5.13 Motsatt er det slik at dersom endringer i omfanget av utligningen viser at svingningen skjer rundt en sikringsgrad 

som er forskjellig fra sikringsgraden som for tiden brukes for det sikringsforholdet, eller at det foreligger en tendens 

som leder bort fra den sikringsgraden, kan sikringsineffektiviteten reduseres ved å justere sikringsgraden, mens det i 

økende grad ville skape sikringsineffektivitet å beholde sikringsgraden. I slike omstendigheter skal derfor et foretak 

evaluere om sikringsforholdet gjenspeiler en ubalanse mellom vektleggingen av sikringsobjektet og sikrings-

instrumentet som ville skape sikringsineffektivitet (uansett om den er innregnet eller ikke) som kunne føre til et 

regnskapsmessig utfall som er uforenlig med sikringsbokføringens formål. Dersom sikringsgraden blir justert, 

påvirker det også målingen og innregningen av sikringsineffektiviteten ettersom sikringsforholdets sikrings-

ineffektivitet ved rebalansering må fastsettes og innregnes umiddelbart før sikringsforholdet justeres i samsvar med 

nr. B6.5.8. 

B6.5.14 For sikringsbokføring innebærer rebalansering at et foretak, etter innledning av et sikringsforhold, justerer mengden 

av sikringsinstrumentet eller av sikringsobjektet som en reaksjon på endringer i omstendigheter som påvirker det 

aktuelle sikringsforholdets sikringsgrad. Normalt bør den justeringen gjenspeile justeringer i den mengden av 

sikringsinstrumentet og av sikringsobjektet som det faktisk bruker. Et foretak må imidlertid justere sikringsgraden 

som følger av mengden av sikringsobjektet eller av sikringsinstrumentet som det faktisk bruker, dersom 

a) sikringsgraden som følger av endringer i mengden av sikringsinstrumentet eller av sikringsobjektet som foretaket 

faktisk bruker, ville gjenspeile en ubalanse som ville skape sikringsineffektivitet som kunne føre til et 

regnskapsmessig resultat som er uforenlig med sikringsbokføringens formål, eller 

b) et foretak ville opprettholde mengden av sikringsinstrumentet og av sikringsobjektet som det faktisk bruker, noe 

som fører til en sikringsgrad som under nye omstendigheter ville gjenspeile en ubalanse som ville skape 

sikringsineffektivitet som kunne føre til et regnskapsmessig resultat som er uforenlig med sikringsbokføringens 

formål (dvs. et foretak må ikke skape en ubalanse gjennom å unngå å justere sikringsgraden).  
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B6.5.15 Rebalanseringen får ikke anvendelse dersom risikohåndteringsmålet for et sikringsforhold er endret. I stedet skal 

sikringsbokføring for det sikringsforholdet bringes til opphør (til tross for at et foretak kan øremerke et nytt 

sikringsforhold som omfatter sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet fra det tidligere sikringsforholdet, som 

beskrevet i nr. B6.5.28). 

B6.5.16 Dersom et sikringsforhold blir rebalansert, kan justeringen av sikringsgraden gjennomføres på ulike måter: 

a) Vektleggingen av sikringsobjektet kan økes (som samtidig reduserer vektleggingen av sikringsinstrumentet)  

ved å 

i) øke volumet av sikringsobjektet eller 

ii) redusere volumet av sikringsinstrumentet. 

b) Vektleggingen av sikringsinstrumentet kan økes (som samtidig reduserer vektleggingen av sikringsobjektet)  

ved å 

i) øke volumet av sikringsinstrumentet eller 

ii) redusere volumet av sikringsobjektet. 

Endringer i volum viser til de mengdene som er del av sikringsforholdet. Reduksjoner i volum innebærer derfor ikke 

nødvendigvis at postene eller transaksjonene ikke lenger finnes, eller ikke lenger forventes å finne sted, men at de 

ikke er del av sikringsforholdet. Det å redusere volumet av sikringsinstrumentet kan for eksempel føre til at foretaket 

beholder et derivat, men at bare en del av det forblir et sikringsinstrument i sikringsforholdet. Dette kan inntreffe 

dersom rebalanseringen bare kunne gjennomføres ved å redusere volumet av sikringsinstrumentet i sikringsforholdet, 

men at foretaket beholder volumet som ikke lenger er nødvendig. I så fall ville den ikke-øremerkede delen av 

derivatet regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet (med mindre den var øremerket som et sikringsinstrument i 

et annet sikringsforhold). 

B6.5.17 Justering av sikringsgraden ved å øke volumet av sikringsobjektet påvirker ikke hvordan endringer i sikrings-

instrumentets virkelige verdi blir målt. Målingen av endringer i sikringsobjektets verdi med hensyn til det tidligere 

øremerkede volumet, forblir også upåvirket. Fra datoen for rebalanseringen vil imidlertid endringer i sikrings-

objektets verdi også omfatte endringer i verdien av det ekstra volumet til sikringsobjektet. Disse endringene er målt 

fra, og med henvisning til, datoen for rebalanseringen i stedet for datoen da sikringsforholdet ble øremerket. Dersom 

et foretak for eksempel opprinnelig sikret et volum på 100 tonn av en råvare til en terminpris på VE 80 (terminprisen 

ved inngåelsen av sikringsforholdet) og tilføyde et volum på 10 tonn ved rebalanseringen, da terminprisen var VE 90, 

ville sikringsobjektet etter rebalanseringen omfatte to lag: 100 tonn sikret til VE 80 og 10 tonn sikret til VE 90. 

B6.5.18 Justering av sikringsgraden ved å redusere volumet av sikringsinstrumentet påvirker ikke hvordan endringer i 

sikringsobjektets verdi blir målt. Målingen av endringer i sikringsinstrumentets virkelige verdi med hensyn til 

volumet som fortsatt er øremerket, forblir også upåvirket. Fra datoen for rebalanseringen er imidlertid ikke lenger 

volumet som sikringsinstrument ble redusert med, del av sikringsforholdet. Dersom et foretak for eksempel 

opprinnelig sikret en råvares prisrisiko ved hjelp av et derivatvolum på 100 tonn som sikringsinstrument og reduserer 

det volumet med 10 tonn ved rebalanseringen, ville en nominell mengde på 90 tonn av sikringsinstrumentets volum 

fortsatt være igjen (se nr. B6.5.16 for konsekvensene for derivatvolumet (dvs. de 10 tonnene) som ikke lenger er del 

av sikringsforholdet). 

B6.5.19 Justering av sikringsgraden ved å øke volumet av sikringsinstrumentet påvirker ikke hvordan endringer i 

sikringsobjektets verdi blir målt. Målingen av endringer i sikringsinstrumentets virkelige verdi med hensyn til det 

tidligere øremerkede volumet, forblir også upåvirket. Fra datoen for rebalanseringen vil imidlertid endringer i 

sikringsinstrumentets virkelige verdi også omfatte endringene i verdien av det ekstra volumet til sikringsinstrumentet. 

Endringene er målt fra, og med henvisning til, datoen for rebalanseringen i stedet for datoen da sikringsforholdet ble 

øremerket. Dersom et foretak for eksempel opprinnelig sikret en råvares prisrisiko ved hjelp av et derivatvolum på 
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100 tonn som sikringsinstrument og tilføyde et volum på 10 tonn ved rebalanseringen, ville sikringsinstrumentet etter 

rebalanseringen omfatte et samlet derivatvolum på 110 tonn. Endringen i sikringsinstrumentets virkelige verdi er den 

samlede endringen i virkelig verdi for derivatene som utgjør det samlede volumet på 110 tonn. Disse derivatene kan 

(og vil sannsynligvis) ha forskjellige sentrale vilkår, for eksempel terminrenter, siden de ble inngått på ulike 

tidspunkter (herunder muligheten til å øremerke derivater i sikringsforhold etter førstegangsinnregning). 

B6.5.20 Justering av sikringsgraden ved å redusere volumet av sikringsobjektet påvirker ikke hvordan endringer i 

sikringsinstrumentets virkelige verdi blir målt. Målingen av endringer i sikringsobjektets verdi med hensyn til 

volumet som fortsatt er øremerket, forblir også upåvirket. Fra datoen for rebalanseringen er imidlertid ikke lenger 

volumet som sikringsobjektet ble redusert med, del av sikringsforholdet. Dersom et foretak for eksempel opprinnelig 

sikret et volum på 100 tonn av en råvare til en terminpris på VE 80 og reduserte det volumet med 10 tonn ved 

rebalanseringen, ville sikringsobjektet etter rebalanseringen være 90 tonn sikret til VE 80. De 10 tonnene av 

sikringsobjektet som ikke lenger er del av sikringsforholdet, ville blitt regnskapsført i samsvar med kravene til 

opphør av sikringsbokføring (se nr. 6.5.6–6.5.7 og B6.5.22–B6.5.28). 

B6.5.21 Når et foretak rebalanserer et sikringsforhold, skal det oppdatere sin analyse av kildene til sikringsineffektivitet som 

forventes å påvirke sikringsforholdet i dets (gjenværende) levetid (se nr. B6.4.2). Dokumentasjonen av sikrings-

forholdet skal oppdateres tilsvarende. 

Opphør av sikringsbokføring 

B6.5.22 Opphør av sikringsbokføring anvendes fremadrettet fra datoen da kvalifikasjonskriteriene ikke lenger er oppfylt. 

B6.5.23 Et foretak skal ikke fjerne øremerkingen for og dermed bringe til opphør et sikringsforhold som 

a) fortsatt oppfyller risikohåndteringsmålet som gjorde at det kvalifiserte til sikringsbokføring (dvs. foretaket 

forfølger fortsatt dette risikohåndteringsmålet), og som  

b) fortsatt oppfyller alle andre kvalifikasjonskriterier (idet det tas hensyn til en eventuell rebalansering av 

sikringsforholdet, dersom det er relevant). 

B6.5.24 I denne standard skilles det mellom et foretaks risikohåndteringsstrategi og dets risikohåndteringsmål. Risikohåndte-

ringsstrategien utarbeides på det høyeste nivået der foretaket fastsetter hvordan det håndterer sin risiko. 

Risikohåndteringsstrategier identifiserer vanligvis de risikoene som foretaket er eksponert for, og fastsetter hvordan 

det reagerer på dem. En risikohåndteringsstrategi gjelder vanligvis for et lengre tidsrom og kan ha en viss fleksibilitet 

med hensyn til å reagere på endringer i omstendigheter som oppstår mens denne strategien anvendes (for eksempel 

ulike rente- eller råvareprisnivåer som fører til et annet sikringsomfang). Dette angis vanligvis i et generelt dokument 

som formidles nedover i et foretak gjennom en politikk som inneholder mer spesifikke retningslinjer. 

Risikohåndteringsmålet for et sikringsforhold får på sin side anvendelse på et bestemt sikringsforhold. Det beskriver 

hvordan det bestemte sikringsinstrumentet som er øremerket, brukes til å sikre den bestemte eksponeringen som er 

øremerket som sikringsobjekt. Derfor kan en risikohåndteringsstrategi omfatte mange ulike sikringsforhold der 

risikohåndteringsmålene er knyttet til gjennomføringen av den overordnede risikohåndteringsstrategien. For 

eksempel: 

a) Et foretak har en strategi for å håndtere sin renteeksponering innenfor gjeldsfinansiering som angir intervaller for 

hele foretaket for blandingen av finansiering med variabel rente og med fast rente. Strategien er å ha mellom 20 

og 40 prosent av gjelden med fast rente. Foretaket fastsetter med jevne mellomrom hvordan denne strategien skal 

gjennomføres (dvs. hvor det skal legge seg mellom 20 og 40 prosent for fastrenteeksponeringen) avhengig av 

rentenivået. Dersom renten er lav, låser foretaket renten for mer gjeld enn når renten er høy. Foretakets gjeld er 

på VE 100 med variabel rente, der VE 30 omgjøres til en fastrenteeksponering. Foretaket benytter seg av den 

lave renten til å ta opp ytterligere VE 50 i lån for å finansiere en større investering, noe foretaket gjør ved å 
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utstede en obligasjon med fast rente. I lys av den lave renten bestemmer foretaket seg for å fastsette sin 

fastrenteeksponering til 40 prosent av den samlede gjelden ved å redusere omfanget av den tidligere sikringen av 

eksponeringen med variabel rente med VE 20, noe som gir en fastrenteeksponering på VE 60. I dette tilfellet 

forblir risikohåndteringsstrategien uendret. Foretakets gjennomføring av denne strategien er imidlertid endret, og 

det innebærer at risikohåndteringsmålet er endret for eksponeringen med variabel rente på VE 20 som tidligere 

var sikret (dvs. på sikringsforholdnivået). I dette tilfellet må derfor sikringsbokføringen bringes til opphør for VE 

20 av den tidligere sikrede eksponeringen med variabel rente. Dette kan innebære at kredittbytteavtalen («swap 

position») reduseres med et nominelt beløp på VE 20, men avhengig av omstendighetene kan et foretak beholde 

det kredittbyttevolumet («swap volume») og for eksempel bruke det til å sikre en annen eksponering, eller det 

kan inngå i en handelsportefølje. Dersom et foretak istedenfor omgjorde en del av sitt nye fastrentelån til en 

eksponering med variabel rente, ville sikringsbokføringen måtte fortsette for dets tidligere sikrede eksponering 

med variabel rente. 

b) Visse eksponeringer følger av posisjoner som ofte endres, for eksempel renterisikoen til en åpent portefølje av 

gjeldsinstrumenter. Tilføyelse av nye gjeldsinstrumenter og fraregning av gjeldsinstrumenter endrer 

eksponeringen fortløpende (dvs. den er annerledes enn en posisjon som helt enkelt forfaller). Dette er en 

dynamisk prosess der både eksponeringen og sikringsinstrumentene som brukes til å håndtere den, ikke forblir 

uendret spesielt lenge. Derfor vil et foretak som har en slik eksponering, ofte justere sikringsinstrumentene som 

brukes til å håndtere renterisikoen, etter hvert som eksponeringen endres. Gjeldsinstrumenter med 24 måneders 

gjenværende løpetid øremerkes for eksempel som sikringsobjekt for renterisikoen for 24 måneder. Samme 

framgangsmåte anvendes for andre tidsintervaller eller forfallsperioder. Etter en kort periode bringer foretaket til 

opphør alle, noen eller en del av de tidligere øremerkede sikringsforholdene for forfallsperioder og øremerker nye 

sikringsforhold for forfallsperioder på grunnlag av deres størrelse og de sikringsinstrumentene som finnes på det 

tidspunktet. Opphøret av sikringsbokføringen i denne situasjonen gjenspeiler at disse sikringsforholdene er 

opprettet på en slik måte at foretaket ser på et nytt sikringsinstrument og et nytt sikringsobjekt i stedet for 

sikringsinstrumentet og sikringsobjektet som tidligere var øremerket. Risikohåndteringsstrategien forblir den 

samme, men ingen risikohåndteringsmål fortsetter for disse tidligere øremerkede sikringsforholdene, som i 

praksis ikke lenger eksisterer. I en slik situasjon skal sikringsbokføringen opphøre i den grad risikohåndte-

ringsmålet er endret. Dette avhenger av situasjonen i et foretak og kan for eksempel berøre alle eller bare noen 

sikringsforhold i en forfallsperiode, eller bare en del av et sikringsforhold. 

c) Et foretak har en risikohåndteringsstrategi for å håndtere valutarisikoen for forventede salg og tilhørende 

fordringer. Innenfor denne strategien håndterer foretaket valutarisikoen som et bestemt sikringsforhold bare inntil 

innregningen av fordringen. Etter dette vil foretaket ikke lenger håndtere valutarisikoen på grunnlag av dette 

bestemte sikringsforholdet. I stedet håndterer det valutarisikoen fra fordringer, gjeld og derivater (som ikke er 

knyttet til forventede transaksjoner som fortsatt er under behandling) samlet i samme utenlandske valuta. For 

regnskapsformål fungerer dette som en «naturlig» sikring siden gevinster og tap på valutarisikoen for alle disse 

postene umiddelbart innregnes i resultatet. For regnskapsformål må derfor et sikringsforhold som er øremerket 

for perioden fram til forfall, bringes til opphør når fordringen innregnes, fordi risikohåndteringsmålet for det 

opprinnelige sikringsforholdet ikke lenger gjelder. Valutarisikoen blir nå håndtert innenfor samme strategi, men 

på et annet grunnlag. Motsatt er det slik at dersom et foretak hadde et annet risikohåndteringsmål og håndterte 

valutarisikoen som et sammenhengende sikringsforhold spesielt for det forventede salgsbeløpet og tilhørende 

fordringer fram til oppgjørsdatoen, ville sikringsbokføringen fortsette fram til den datoen. 

B6.5.25 Opphør av sikringsbokføring kan påvirke 

a) et sikringsforhold i sin helhet eller 

b) en del av et sikringsforhold (som innebærer at sikringsbokføringen fortsetter for det resterende sikringsforholdet).  
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B6.5.26 Et sikringsforhold bringes til opphør i sin helhet når det samlet ikke lenger oppfyller kvalifikasjonskriteriene. For 

eksempel: 

a) Sikringsforholdet oppfyller ikke lenger risikohåndteringsmålet som gjorde at det kvalifiserte til sikringsbokføring 

(dvs. foretaket forfølger ikke lenger dette risikohåndteringsmålet). 

b) Sikringsinstrumentet eller -instrumentene er blitt solgt eller avsluttet (for hele volumet som var del av 

sikringsforholdet). 

c) Det er ikke lenger et økonomisk forhold mellom sikringsobjektet og sikringsinstrumentet, eller virkningen av 

kredittrisikoen begynner å dominere verdiendringene som følger av det økonomiske forholdet. 

B6.5.27 En del av et sikringsforhold bringes til opphør (og sikringsbokføringen fortsetter for den resterende delen) når bare en 

del av sikringsforholdet ikke lenger oppfyller kvalifikasjonskriteriene. For eksempel: 

a) Ved rebalansering av sikringsforholdet kan sikringsgraden justeres på en slik måte at noe av sikringsobjektets 

volum ikke lenger er del av sikringsforholdet (se nr. B6.5.20). Sikringsbokføringen bringes derfor til opphør bare 

for det volumet av sikringsobjektet som ikke lenger er del av sikringsforholdet. 

b) Når forekomsten av noe av sikringsobjektets volum som er (eller er en del av) en forventet transaksjon, ikke 

lenger er svært sannsynlig, bringes sikringsbokføringen til opphør bare for det volumet av sikringsobjektet som 

ikke lenger er svært sannsynlig. Dersom et foretak tidligere har øremerket sikringer av forventede transaksjoner 

og deretter fastslått at de forventede transaksjonene ikke lenger forventes å finne sted, vil det derimot settes 

spørsmåltegn ved foretakets evne til å forutsi forventede transaksjoner nøyaktig når lignende forventede 

transaksjoner skal utpekes. Dette påvirker vurderingen av om lignende forventede transaksjoner er svært 

sannsynlige (se nr. 6.3.3), og dermed om de oppfyller kriteriene for sikringsobjekter. 

B6.5.28 Et foretak kan øremerke et nytt sikringsforhold som omfatter sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet i et tidligere 

sikringsforhold der sikringsbokføringen opphørte (delvis eller i sin helhet). Dette er ikke en fortsettelse av et 

sikringsforhold, men en omstart. For eksempel: 

a) Et sikringsinstrument gjennomgår en så alvorlig kredittforringelse at foretaket erstatter det med et nytt 

sikringsinstrument. Det betyr at det opprinnelige sikringsforholdet ikke oppfylte risikohåndteringsmålet og 

dermed opphørte i sin helhet. Det nye sikringsinstrumentet øremerkes som sikring av den samme eksponeringen 

som tidligere ble sikret, og danner et nytt sikringsforhold. Det betyr derfor at endringene i sikringsobjektets 

virkelige verdi eller kontantstrømmer er målt fra, og med henvisning til, datoen for øremerkingen av det nye 

sikringsforholdet i stedet for datoen da det opprinnelige sikringsforholdet ble øremerket. 

b) Et sikringsforhold bringes til opphør før utgangen av dets levetid. Sikringsinstrumentet i det sikringsforholdet 

kan øremerkes som sikringsinstrument i et annet sikringsforhold (for eksempel når sikringsgraden justeres ved 

rebalansering gjennom å øke sikringsinstrumentets volum, eller når et helt nytt sikringsforhold øremerkes). 

Regnskapsføring av opsjoners tidsverdi 

B6.5.29 En opsjon kan anses å være knyttet til et tidsrom fordi dens tidsverdi utgjør en avgift for å tilby beskyttelse for 

opsjonsinnehaveren i et tidsrom. Det relevante for vurderingen av om en opsjon sikrer en transaksjon eller et 

tidsrelatert sikringsobjekt, er imidlertid kjennetegnene til sikringsobjektet, herunder hvordan og når det påvirker 

resultatet. Et foretak skal derfor vurdere typen sikringsobjekt (se nr. 6.5.15 a)) på grunnlag av sikringsobjektets art 

(uansett om sikringsforholdet er en kontantstrømssikring eller en virkelig verdi-sikring): 

a) Opsjonens tidsverdi er knyttet til et transaksjonsrelatert sikringsobjekt dersom sikringsobjektet er en transaksjon 

der tidsverdien utgjør utgiftene for denne transaksjonen. Et eksempel er når opsjonens tidsverdi er knyttet til et 
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sikringsobjekt som fører til innregning av en post der førstegangsmålingen omfatter transaksjonsutgifter (et 

foretak sikrer for eksempel et råvarekjøp, uansett om det er en forventet transaksjon eller et bindende tilsagn, mot 

råvareprisrisikoen og inkluderer transaksjonsutgiftene i førstegangsmålingen av varelageret). Siden opsjonens 

tidsverdi inkluderes i førstegangsmålingen av det bestemte sikringsobjektet, påvirker tidsverdien resultatet 

samtidig som det aktuelle sikringsobjektet. På samme måte ville et foretak som sikrer et råvaresalg, uansett om 

det er en forventet transaksjon eller et bindende tilsagn, inkludere opsjonens tidsverdi som del av utgiften knyttet 

til dette salget (tidsverdien vil derfor bli innregnet i resultatet i samme periode som inntektene fra det sikrede 

salget). 

b) Opsjonens tidsverdi er knyttet til et tidsrelatert sikringsobjekt dersom sikringsobjektet er slik at tidsverdien utgjør 

en utgift for å oppnå beskyttelse mot en risiko i en bestemt tidsperiode (men sikringsobjektet fører ikke til en 

transaksjon som innebærer en transaksjonsutgift i samsvar med bokstav a)). Dersom for eksempel et råvarelager 

sikres mot et fall i virkelig verdi i seks måneder gjennom en råvareopsjon med en tilsvarende levetid, ville 

opsjonens tidsverdi bli fordelt på resultatet (dvs. amortisert på et systematisk og rasjonelt grunnlag) i den samme 

seksmånedersperioden. Et annet eksempel er en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet som 

sikres i 18 måneder med en valutaopsjon, noe som ville føre til en fordeling av opsjonens tidsverdi i den samme 

18-månedersperioden. 

B6.5.30 Sikringsobjektets kjennetegn, herunder hvordan og når sikringsobjektet påvirker resultatet, påvirker også perioden da 

tidsverdien til en opsjon som sikrer et tidsrelatert sikringsobjekt, amortiseres, noe som tilsvarer den perioden da 

opsjonens egenverdi kan påvirke resultatet i samsvar med sikringsbokføring. Dersom for eksempel en renteopsjon (et 

rentetak) brukes til å gi beskyttelse mot økte renteutgifter på en obligasjon med flytende rente, amortiseres dette 

takets tidsverdi til resultatet i samme periode som takets egenverdi ville ha påvirket resultatet: 

a) Dersom rentetaket sikrer mot renteøkninger i de første tre årene av den totale levetiden på fem år for obligasjonen 

med flytende rente, amortiseres rentetakets tidsverdi i løpet av de første tre årene. 

b) Dersom rentetaket er en opsjon med framtidig start («forward start option») som sikrer mot renteøkninger i år to 

og tre av den totale levetiden på fem år for obligasjonen med flytende rente, amortiseres rentetakets tidsverdi i 

løpet av år to og tre. 

B6.5.31 Regnskapsføringen av opsjoners tidsverdi i samsvar med nr. 6.5.15 får også anvendelse på en kombinasjon av en 

kjøpt og en utstedt opsjon (der den ene er en salgsopsjon og den andre er en kjøpsopsjon) som på datoen for 

øremerkingen som et sikringsinstrument har en nettotidsverdi lik null («net nil time value», ofte omtalt som en «zero-

cost collar»). I så fall skal foretaket innregne eventuelle endringer i tidsverdien i andre inntekter og kostnader, selv 

om den kumulative endringen i tidsverdi for hele perioden for sikringsforholdet er lik null. Dersom opsjonens 

tidsverdi gjelder 

a) et transaksjonsrelatert sikringsobjekt, vil tidsverdien ved utløpet av sikringsforholdet som justerer sikrings-

objektet, eller som omklassifiseres til resultatet (se nr. 6.5.15 b)), være lik null, 

b) et tidsrelatert sikringsobjekt, er amortiseringskostnaden som er knyttet til tidsverdien, lik null. 

B6.5.32 Regnskapsføringen av opsjoners tidsverdi i samsvar med nr. 6.5.15 får bare anvendelse i den grad tidsverdien er 

relatert til sikringsobjektet (tilpasset tidsverdi). Opsjonens tidsverdi er relatert til sikringsobjektet dersom opsjonens 

sentrale vilkår (f.eks. nominelt beløp, levetid og underliggende) samsvarer med sikringsobjektets vilkår. Dersom 

opsjonens og sikringsobjektets sentrale vilkår ikke samsvarer fullt ut, skal foretaket fastsette den tilpassede 

tidsverdien, dvs. hvor mye av tidsverdien inkludert i premien (faktisk tidsverdi) som er relatert til sikringsobjektet 

(og derfor bør behandles i samsvar med nr. 6.5.15). Et foretak fastsetter den tilpassede tidsverdien ved hjelp av 

verdsettingen av opsjonen som har sentrale vilkår som samsvarer fullt ut med sikringsobjektets vilkår.  
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B6.5.33 Dersom faktisk tidsverdi og tilpasset tidsverdi er forskjellige, skal foretaket fastsette beløpet som er akkumulert i en 

separat bestanddel av egenkapitalen i samsvar med nr. 6.5.15, på følgende måte: 

a) Dersom faktisk tidsverdi er høyere enn tilpasset tidsverdi ved inngåelsen av sikringsforholdet, skal foretaket 

i) fastsette beløpet som er akkumulert i en separat bestanddel av egenkapitalen på grunnlag av tilpasset 

tidsverdi, og 

ii) innregne forskjellene i endringene i virkelig verdi mellom de to tidsverdiene i resultatet. 

b) Dersom faktisk tidsverdi er lavere enn tilpasset tidsverdi ved inngåelsen av sikringsforholdet, skal foretaket 

fastsette beløpet som er akkumulert i en separat bestanddel av egenkapitalen, med henvisning til den laveste av 

de kumulative endringene i virkelig verdi av 

i) faktisk tidsverdi og 

ii) tilpasset tidsverdi. 

En eventuell resterende del av endringen i virkelig verdi av den faktiske tidsverdien skal innregnes i resultatet. 

Regnskapsføring av termindelen av ikke-børsomsatte terminkontrakter og finansielle instrumenters basismargin 

på valuta 

B6.5.34 En ikke-børsomsatt terminkontrakt kan anses å være knyttet til et tidsrom fordi dens termindel utgjør avgifter for et 

tidsrom (som er løpetiden den er fastsatt for). Det relevante for vurderingen av om et sikringsinstrument sikrer en 

transaksjon eller et tidsrelatert sikringsobjekt, er imidlertid kjennetegnene til sikringsobjektet, herunder hvordan og 

når det påvirker resultatet. Et foretak skal derfor vurdere typen sikringsobjekt (se nr. 6.5.15 a) og 6.5.16) på grunnlag 

av sikringsobjektets art (uansett om sikringsforholdet er en kontantstrømssikring eller en virkelig verdi-sikring): 

a) Termindelen av en ikke-børsomsatt terminkontrakt er knyttet til et transaksjonsrelatert sikringsobjekt dersom 

sikringsobjektet er en transaksjon der termindelen utgjør utgiftene for denne transaksjonen. Et eksempel er når 

termindelen er knyttet til et sikringsobjekt som fører til innregning av en post der førstegangsmålingen omfatter 

transaksjonsutgifter (et foretak sikrer for eksempel et varelagerkjøp angitt i en utenlandsk valuta, uansett om det 

er en forventet transaksjon eller et bindende tilsagn, mot valutarisikoen og inkluderer transaksjonsutgiftene i 

førstegangsmålingen av varelageret). Siden termindelen inkluderes i førstegangsmålingen av det bestemte 

sikringsobjektet, påvirker termindelen resultatet samtidig som det aktuelle sikringsobjektet. På samme måte ville 

et foretak som sikrer et råvaresalg angitt i en utenlandsk valuta mot valutarisiko, uansett om det er en forventet 

transaksjon eller et bindende tilsagn, inkludere termindelen som del av utgiften knyttet til dette salget 

(termindelen vil derfor bli innregnet i resultatet i samme periode som inntektene fra det sikrede salget). 

b) Termindelen av en ikke-børsomsatt terminkontrakt er knyttet til et tidsrelatert sikringsobjekt dersom 

sikringsobjektet er slik at termindelen utgjør en utgift for å oppnå beskyttelse mot en risiko i en bestemt 

tidsperiode (men sikringsobjektet fører ikke til en transaksjon som innebærer en transaksjonsutgift i samsvar med 

bokstav a)). Dersom for eksempel et råvarelager sikres mot endringer i virkelig verdi i seks måneder gjennom en 

ikke-børsomsatt terminkontrakt med en tilsvarende løpetid, ville termindelen av den ikke-børsomsatte 

terminkontrakten bli fordelt på resultatet (dvs. amortisert på et systematisk og rasjonelt grunnlag) i den samme 

seksmånedersperioden. Et annet eksempel er en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet som 

sikres i 18 måneder med en valutasikringsavtale, noe som ville føre til en fordeling av termindelen av den ikke-

børsomsatte terminkontrakten i den samme 18-månedersperioden.  
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B6.5.35 Sikringsobjektets kjennetegn, herunder hvordan og når sikringsobjektet påvirker resultatet, påvirker også perioden da 

termindelen av en ikke-børsomsatt terminkontrakt som sikrer et tidsrelatert sikringsobjekt, amortiseres, som er 

perioden termindelen er knyttet til. Dersom for eksempel en ikke-børsomsatt terminkontrakt sikrer eksponering mot 

variabilitet i tremånedersrenter i en tremånedersperiode som starter om seks måneder, amortiseres termindelen i løpet 

av perioden som omfatter månedene sju til ni. 

B6.5.36 Regnskapsføringen av termindelen av en ikke-børsomsatt terminkontrakt i samsvar med nr. 6.5.16 får også 

anvendelse dersom termindelen er lik null på datoen da den ikke-børsomsatte terminkontrakten øremerkes som et 

sikringsinstrument. I så fall skal foretaket innregne eventuelle endringer i virkelig verdi som kan henføres til 

termindelen, i andre inntekter og kostnader, selv om den kumulative endringen i virkelig verdi som kan henføres til 

termindelen, for hele perioden for sikringsforholdet er lik null. Dersom termindelen av en ikke-børsomsatt 

terminkontrakt gjelder 

a) et transaksjonsrelatert sikringsobjekt, vil beløpet for termindelen ved utløpet av sikringsforholdet som justerer 

sikringsobjektet, eller som omklassifiseres til resultatet (se nr. 6.5.15 b) og 6.5.16), være lik null, 

b) et tidsrelatert sikringsobjekt, er amortiseringsbeløpet som er knyttet til termindelen, lik null. 

B6.5.37 Regnskapsføringen av termindelen av ikke-børsomsatte terminkontrakter i samsvar med nr. 6.5.16 får bare 

anvendelse i den grad termindelen er relatert til sikringsobjektet (tilpasset termindel). Termindelen av en ikke-

børsomsatt terminkontrakt er relatert til sikringsobjektet dersom termindelens sentrale vilkår (f.eks. nominelt beløp, 

levetid og underliggende) samsvarer med sikringsobjektets vilkår. Dersom den ikke-børsomsatte terminkontraktens 

og sikringsobjektets sentrale vilkår ikke samsvarer fullt ut, skal foretaket fastsette den tilpassede termindelen, dvs. 

hvor mye av termindelen inkludert i den ikke-børsomsatte terminkontrakten (faktisk termindel) som er relatert til 

sikringsobjektet (og derfor bør behandles i samsvar med nr. 6.5.16). Et foretak fastsetter den tilpassede termindelen 

ved hjelp av verdsettingen av den ikke-børsomsatte terminkontrakten som har sentrale vilkår som samsvarer fullt ut 

med sikringsobjektets vilkår. 

B6.5.38 Dersom faktisk termindel og tilpasset termindel er forskjellige, skal foretaket fastsette beløpet som er akkumulert i en 

separat bestanddel av egenkapitalen i samsvar med nr. 6.5.16, på følgende måte: 

a) Dersom absolutt beløp for faktisk termindel er høyere enn tilpasset termindel ved inngåelsen av sikringsforholdet, 

skal foretaket 

i) fastsette beløpet som er akkumulert i en separat bestanddel av egenkapitalen på grunnlag av tilpasset 

termindel, og 

ii) innregne forskjellene i endringene i virkelig verdi mellom de to termindelene i resultatet. 

b) Dersom absolutt beløp for faktisk termindel er lavere enn tilpasset termindel ved inngåelsen av sikringsforholdet, 

skal foretaket fastsette beløpet som er akkumulert i en separat bestanddel av egenkapitalen, med henvisning til 

den laveste av de kumulative endringene i virkelig verdi av 

i) absolutt beløp for faktisk termindel og 

ii) absolutt beløp for tilpasset termindel. 

En eventuell resterende del av endringen i virkelig verdi av den faktiske termindelen skal innregnes i resultatet. 

B6.5.39 Når et foretak skiller basismarginen på valuta fra et finansielt instrument og utelukker den fra øremerkingen av det 

finansielle instrumentet som sikringsinstrument (se nr. 6.2.4 b)), får veiledningen i nr. B6.5.34–B6.5.38 anvendelse 

på basismarginen på valuta på samme måte som den anvendes på termindelen av en ikke-børsomsatt terminkontrakt.  
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Sikring av en gruppe av poster (avsnitt 6.6) 

Sikring av en nettoposisjon  

Oppfyllelse av kriteriene for sikringsbokføring og øremerking av en nettoposisjon 

B6.6.1 En nettoposisjon oppfyller kriteriene for sikringsbokføring bare dersom et foretak sikrer på nettogrunnlag i 

risikohåndteringen. Det er et rent faktum hvorvidt et foretak sikrer på denne måten (og ikke bare en påstand eller et 

spørsmål om dokumentasjon). Et foretak kan derfor ikke anvende sikringsbokføring på nettogrunnlag utelukkende 

for å oppnå et bestemt regnskapsmessig utfall dersom dette ikke gjenspeiler foretakets risikohåndteringsmetode. 

Sikring av nettoposisjoner må være del av en etablert risikohåndteringsstrategi. Vanligvis vil dette bli godkjent av 

nøkkelpersoner i ledelsen, som definert i IAS 24. 

B6.6.2 Foretak A, hvis funksjonelle valuta er den lokale valutaen, har for eksempel et bindende tilsagn om å betale UVE 

150 000 for reklametjenester om ni måneder og et bindende tilsagn om å selge ferdigvarer for UVE 150 000 om 15 

måneder. Foretak A inngår et derivat i utenlandsk valuta som gjøres opp om ni måneder, der det mottar UVE 100 og 

betaler VE 70. Foretak A har ikke andre eksponeringer mot UVE. Foretak A håndterer ikke valutarisikoen på 

nettogrunnlag. Foretak A kan derfor ikke anvende sikringsbokføring på et sikringsforhold mellom derivatet i 

utenlandsk valuta og en nettoposisjon på UVE 100 (bestående av UVE 150 000 fra den bindende kjøpsavtalen, dvs. 

reklametjenester, og UVE 149 900 (av de UVE 150 000) fra den bindende salgsavtalen) i en nimånedersperiode. 

B6.6.3 Dersom foretak A i stedet håndterte valutarisikoen på nettogrunnlag og ikke inngikk derivatet i utenlandsk valuta 

(siden det øker dets valutarisikoeksponering i stedet for å redusere den), ville foretaket ha vært i en naturlig sikret 

posisjonen i ni måneder. Denne sikrede posisjonen vil vanligvis ikke gjenspeiles i finansregnskapet fordi 

transaksjonene innregnes i forskjellige rapporteringsperioder i framtiden. Nullnettoposisjonen ville oppfylle 

kriteriene til sikringsbokføring bare dersom vilkårene i nr. 6.6.6 er oppfylt. 

B6.6.4 Når en gruppe av poster som utgjør en nettoposisjon, øremerkes som et sikringsobjekt, skal et foretak øremerke den 

overordnede gruppen av poster som omfatter de postene som kan utgjøre nettoposisjonen. Et foretak kan ikke 

øremerke et ikke-spesifikt, abstrakt beløp for en nettoposisjon. Et foretak har for eksempel en gruppe bindende 

salgsavtaler om ni måneder for UVE 100 og en gruppe bindende kjøpsavtaler om 18 måneder for UVE 120. 

Foretaket kan ikke øremerke et abstrakt beløp for en nettoposisjon opp til UVE 20. I stedet må det øremerke et 

bruttobeløp for kjøp og et bruttobeløp for salg som til sammen gir opphav til den sikrede nettoposisjonen. Et foretak 

skal øremerke bruttoposisjoner som gir opphav til nettoposisjonen, slik at foretaket kan overholde kravene til 

regnskapsføring av sikringsforhold som oppfyller kriteriene. 

Anvendelse av kravene til sikringseffektivitet på en sikring av en nettoposisjon 

B6.6.5 Når et foretak vurderer om kravene til sikringseffektivitet i nr. 6.4.1 c) er oppfylt når det sikrer en nettoposisjon, skal 

det ta hensyn til endringene i verdien av postene i nettoposisjonen som har en tilsvarende virkning som 

sikringsinstrumentet i forbindelse med endringen i virkelig verdi for sikringsinstrumentet. Et foretak har for eksempel 

en gruppe bindende salgsavtaler om ni måneder for UVE 100 og en gruppe bindende kjøpsavtaler om 18 måneder for 

UVE 120. Det sikrer valutarisikoen for nettoposisjonen på UVE 20 ved hjelp av en valutaterminkontrakt på UVE 20. 

Når foretaket vurderer om kravene til sikringseffektivitet i nr. 6.4.1 c) er oppfylt, skal det ta hensyn til forholdet 

mellom 

a) endringen i virkelig verdi for valutaterminkontrakten sammen med de valutarisikorelaterte endringene i verdien 

av den bindende salgsavtalen og 

b) de valutarisikorelaterte endringene i verdien av den bindende kjøpsavtalen. 

B6.6.6 Dersom foretaket i eksempelet i nr. B6.6.5 hadde en nullnettoposisjon, ville det på samme måte tatt hensyn til 

forholdet mellom de valutarisikorelaterte endringene i verdien av den bindende salgsavtalen og de valutarisikor-

elaterte endringene i verdien av den bindende kjøpsavtalen i vurderingen av om kravene til sikringseffektivitet i  

nr. 6.4.1 c) er oppfylt.  
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Kontantstrømssikring som utgjør en nettoposisjon 

B6.6.7 Når et foretak sikrer en gruppe av poster med utlignende risikoposisjoner (dvs. en nettoposisjon), vil typen sikring 

avgjøre om kriteriene for sikringsbokføring er oppfylt. Dersom sikringen er en virkelig verdi-sikring, kan 

nettoposisjonen oppfylle kriteriene for et sikringsobjekt. Dersom sikringen er en kontantstrømssikring, kan 

nettoposisjonen bare oppfylle kriteriene for et sikringsobjekt dersom den er en sikring av valutarisiko og 

øremerkingen av denne nettoposisjonen angir rapporteringsperioden der de forventede transaksjonene forventes å 

påvirke resultatet, samt deres art og omfang. 

B6.6.8 Et foretak har for eksempel en nettoposisjon som består av et nederste lag av salg på UVE 100 og et nederste lag av 

kjøp på UVE 150. Både salget og kjøpet er angitt i samme utenlandske valuta. For å angi øremerkingen av den 

sikrede nettoposisjonen i tilstrekkelig grad spesifiserer foretaket i den opprinnelige dokumentasjon av 

sikringsforholdet at salg kan være av produkt A eller produkt B, og at kjøp kan være av maskintype A, maskintype B 

og råstoff A. Foretaket angir også volumene av hver type transaksjon. Foretaket dokumenterer at det nederste laget 

av salg (UVE 100) består av et forventet salgsvolum av de første UVE 70 av produkt A og de første UVE 30 av 

produkt B. Dersom disse salgsvolumene forventes å påvirke resultatet i forskjellige rapporteringsperioder, vil 

foretaket inkludere dette i dokumentasjonen, for eksempel de første UVE 70 fra salg av produkt A som forventes å 

påvirke resultatet i den første rapporteringsperioden, og de første UVE 30 fra salg av produktet B som forventes å 

påvirke resultatet i den andre rapporteringsperioden. Foretaket dokumenterer også at det nederste laget av kjøp (UVE 

150) består av kjøp av de første UVE 60 av maskintype A, de første UVE 40 av maskintype B og de første UVE 50 

av råstoff A. Dersom disse kjøpsvolumene forventes å påvirke resultatet i forskjellige rapporteringsperioder, vil 

foretaket i dokumentasjonen inkludere en oppsplitting av kjøpsvolumene etter rapporteringsperiodene der de 

forventes å påvirke resultatet (på samme måte som foretaket dokumenterte salgsvolumene). Den forventede 

transaksjonen ville for eksempel vært angitt som 

a) de første UVE 60 av kjøpet av maskintype A, som forventes å påvirke resultatet fra tredje rapporteringsperiode i 

de neste ti rapporteringsperioder, 

b) de første UVE 40 av kjøpet av maskintype B, som forventes å påvirke resultatet fra fjerde rapporteringsperiode i 

de neste 20 rapporteringsperioder, og 

c) de første UVE 50 av kjøpet av råstoff A, som forventes å bli mottatt i den tredje rapporteringsperioden og solgt, 

dvs. påvirke resultatet, i den og den neste rapporteringsperioden. 

En spesifisering av arten av forventede transaksjonsvolumer vil omfatte aspekter som avskrivningsmønsteret for 

eiendoms-, anleggs- og utstyrsposter av samme art, dersom arten av disse postene er slik at avskrivningsmønsteret 

kan variere avhengig av hvordan foretaket benytter dem. Dersom foretaket for eksempel benytter poster for 

maskintype A i to ulike produksjonsprosesser, som resulterer i lineær avskrivning over ti rapporteringsperioder og en 

produksjonsavhengig metode, vil dets dokumentasjon av det forventede kjøpsvolumet for maskintype A splitte opp 

dette volumet etter hvilke av disse avskrivningsmønstrene som får anvendelse. 

B6.6.9 For en kontantstrømssikring av en nettoposisjon skal beløpene fastsatt i samsvar med nr. 6.5.11 omfatte endringene i 

verdien av postene i nettoposisjonen som har en tilsvarende virkning som sikringsinstrumentet i forbindelse med 

endringen i virkelig verdi for sikringsinstrumentet. Endringer i verdien av postene i den nettoposisjonen som har 

tilsvarende virkning som sikringsinstrumentet, skal imidlertid innregnes først når transaksjonene de gjelder for, blir 

innregnet, for eksempel når et forventet salg innregnes som inntekt. Et foretak har for eksempel en gruppe svært 

sannsynlige forventede salg om ni måneder for UVE 100 og en gruppe svært sannsynlige forventede kjøp om 18 

måneder for UVE 120. Det sikrer valutarisikoen for nettoposisjonen på UVE 20 ved hjelp av en valutaterminkontrakt 

på UVE 20. Ved fastsettelsen av beløpene som innregnes i kontantstrømsikringsreserven i samsvar med nr. 6.5.11 

a)–6.5.11 b), skal foretaket sammenligne 

a) endringen i virkelig verdi for valutaterminkontrakten sammen med valutarisikorelaterte endringer i verdien av de 

svært sannsynlige forventede salgene og  
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b) de valutarisikorelaterte endringene i verdien av de svært sannsynlige forventede kjøpene. 

Foretaket innregner imidlertid bare beløp som er relatert til valutaterminkontrakten, inntil de svært sannsynlige 

forventede salgstransaksjonene er innregnet i finansregnskapet, og på det tidspunktet blir gevinster eller tap på disse 

forventede transaksjonene innregnet (dvs. endringen i verdi som kan henføres til en endring i valutakursen mellom 

øremerkingen av sikringsforholdet og innregningen av inntektene). 

B6.6.10 Dersom foretaket i eksempelet hadde en nullnettoposisjon, ville det sammenligne de valutarisikorelaterte endringene 

i verdien av de svært sannsynlige forventede salgene med de valutarisikorelaterte endringene i verdien av de svært 

sannsynlige forventede kjøpene. Disse beløpene skal imidlertid innregnes først når de relaterte forventede 

transaksjonene blir innregnet i finansregnskapet. 

Lag av grupper av poster øremerket som sikringsobjektet 

B6.6.11 Av samme årsaker som nevnt i nr. B6.3.19 krever øremerking av lagdelte bestanddeler i grupper av eksisterende 

poster en spesifikk identifikasjon av det nominelle beløpet for den gruppen av poster som sikringsobjektet defineres 

fra. 

B6.6.12 Et sikringsforhold kan omfatte lag fra flere forskjellige grupper av poster. I en sikring av en nettoposisjon i en gruppe 

av eiendeler og en gruppe av forpliktelser kan for eksempel sikringsforholdet bestå av en kombinasjon av en lagdelt 

bestanddel i gruppen av eiendeler og en lagdelt bestanddel i gruppen av forpliktelser. 

Føring av sikringsinstrumentets gevinster eller tap 

B6.6.13 Dersom poster er sikret sammen som en gruppe i en kontantstrømssikring, kan de påvirke ulike poster i oppstillingen 

over resultatet og andre inntekter og kostnader. Føringen av sikringsgevinster eller -tap i oppstillingen avhenger av 

gruppen av poster. 

B6.6.14 Dersom gruppen av poster ikke har noen utlignende risikoposisjoner (for eksempel en gruppe av kostnader i 

utenlandsk valuta som påvirker ulike poster i oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader som er 

sikret mot valutarisiko), skal det omklassifiserte sikringsinstrumentets gevinster eller tap fordeles på de postene som 

berøres av sikringsobjektene. Denne fordelingen skal foretas på et systematisk og rasjonelt grunnlag og skal ikke føre 

til oppblåsing av nettogevinster eller -tap som følge av ett enkelt sikringsinstrument. 

B6.6.15 Dersom gruppen av poster har utlignende risikoposisjoner (for eksempel en gruppe av salg og kostnader angitt i 

utenlandsk valuta som er sikret sammen mot valutarisiko), skal et foretak føre sikringsgevinster eller -tap i en separat 

post i oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader. Ta for eksempel en sikring av valutarisikoen for 

en nettoposisjon av salg i utenlandsk valuta på UVE 100 og kostnader i utenlandsk valuta på UVE 80 ved hjelp av en 

valutaterminkontrakt på UVE 20. Gevinsten eller tapet på valutaterminkontrakten som omklassifiseres fra 

kontantstrømssikringsreserven til resultatet (når nettoposisjonen påvirker resultatet), skal føres i en separat post fra de 

sikrede salgene og kostnadene. Dersom salget imidlertid inntreffer i en tidligere periode enn kostnadene, blir 

salgsinntekten fortsatt målt til dagskursen i samsvar med IAS 21. Tilhørende sikringsgevinst eller -tap skal føres i en 

separat post slik at resultatet gjenspeiler virkningen av å sikre nettoposisjonen, med en tilsvarende justering av 

kontantstrømsikringsreserven. Når de sikrede kostnadene påvirker resultatet i en senere periode, blir sikrings-

gevinsten eller -tapet som tidligere var innregnet i kontantstrømsikringsreserven på salget, omklassifisert til resultatet 

og ført som en separat post fra dem som omfatter de sikrede kostnadene, som måles til dagskursen i samsvar med 

IAS 21. 

B6.6.16 For visse typer virkelig verdi-sikringer er ikke målet med sikringen primært å utligne endringer i virkelig verdi for 

sikringsobjektet, men i stedet å gjøre om kontantstrømmene til sikringsobjektet. Et foretak sikrer for eksempel 

renterisikoen i virkelig verdi for et gjeldsinstrument med fast rente ved hjelp av en rentebytteavtale. Foretakets 

sikringsmål er å gjøre om kontantstrømmer med fast rente til kontantstrømmer med flytende rente. Dette målet 

gjenspeiles i regnskapsføringen av sikringsforholdet ved å akkumulere den påløpte nettorenten på rentebytteavtalen i 
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resultatet. Ved en sikring av en nettoposisjon (for eksempel en nettoposisjon av en eiendel med fast rente og en 

forpliktelse med fast rente) må denne akkumuleringen av nettorenten føres i en separat post i oppstillingen over 

resultatet og andre inntekter og kostnader. Dette gjøres for å unngå oppblåsing av ett enkelt instruments nettogevinst 

eller -tap til utlignende bruttobeløp og innregning av disse i ulike poster (dette forhindrer for eksempel oppblåsing av 

en nettorenteinntekt på en enkelt rentebytteavtale til bruttorenteinntekter og bruttorentekostnader). 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER (KAPITTEL 7) 

Overgangsbestemmelser (avsnitt 7.2) 

Finansielle eiendeler holdt for omsetning 

B7.2.1 På tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard skal et foretak fastslå om formålet med foretakets 

virksomhetsmodell for å håndtere alle dets finansielle eiendeler oppfyller vilkåret i nr. 4.1.2. a) eller vilkåret i  

nr. 4.1.2 A a), eller om en finansiell eiendel oppfyller kriteriene for valget i nr. 5.7.5. I den forbindelse skal et foretak 

fastslå om de finansielle eiendelene oppfyller definisjonen av «holdt for omsetning», som om foretaket hadde kjøpt 

eiendelene på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Verdifall 

B7.2.2 Ved overgangen bør et foretak forsøke å anslå kredittrisikoen ved førstegangsinnregning gjennom å vurdere alle 

rimelige og dokumenterbare opplysninger som er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser. Et foretak 

trenger ikke å foreta en grundig søking etter opplysninger når det på overgangstidspunktet skal vurdere om det har 

vært betydelige økninger i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning. Dersom et foretak ikke kan foreta denne 

vurderingen uten urimelige utgifter eller anstrengelser, får nr. 7.2.20 anvendelse. 

B7.2.3 For å fastsette tapsavsetningen på finansielle instrumenter som opprinnelig ble innregnet (eller lånetilsagn eller 

finansielle garantikontrakter der foretaket ble part i kontrakten) før tidspunktet for førstegangsanvendelse, både ved 

overgangen og inntil fraregningen av disse postene, skal et foretak ta i betraktning opplysninger som er relevante for 

å fastslå eller anslå kredittrisikoen ved førstegangsinnregning. For å fastslå eller anslå den opprinnelige 

kredittrisikoen kan et foretak vurdere interne og eksterne opplysninger, herunder porteføljeopplysninger, i samsvar 

med nr. B5.5.1–B5.5.6. 

B7.2.4 Et foretak med få historiske opplysninger kan bruke opplysninger fra interne rapporter og intern statistikk (som kan 

ha blitt utarbeidet når foretaket skulle treffe beslutninger om å lansere et nytt produkt), opplysninger om lignende 

produkter eller lignende gruppers erfaringer med sammenlignbare finansielle instrumenter, dersom det er relevant. 

DEFINISJONER (VEDLEGG A) 

Derivater 

BA.1 Typiske eksempler på derivater er børsomsatte og ikke-børsomsatte terminkontrakter, rentebytteavtaler og 

opsjonskontrakter. Et derivat har vanligvis et nominelt beløp, som er et beløp i en valuta, et antall aksjer, et antall 

vekt- eller volumenheter eller andre enheter angitt i kontrakten. Et derivat krever imidlertid ikke at innehaveren eller 

utstederen investerer eller mottar det nominelle beløpet ved inngåelsen av kontrakten. Som et alternativ kan et derivat 

kreve en fast betaling eller betaling av et beløp som kan endres (men ikke proporsjonalt med en endring i det 

underliggende) som en følge av en framtidig hendelse som ikke er knyttet til et nominelt beløp. En kontrakt kan for 

eksempel kreve en fast betaling på VE 1 000 dersom seksmåneders LIBOR-renter øker med 100 basispunkter. En 

slik kontrakt er et derivat selv om det ikke er angitt noe nominelt beløp. 

BA.2 Definisjonen av et derivat i denne standard omfatter kontrakter som gjøres opp brutto ved levering av den 

underliggende gjenstanden (for eksempel en ikke-børsomsatt terminkontrakt om å kjøpe et gjeldsinstrument med fast 

rente). Et foretak kan ha en kontrakt om å kjøpe eller selge en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp netto i 

kontanter eller et annet finansielt instrument, eller ved bytte av finansielle instrumenter (for eksempel en kontrakt om 

å kjøpe eller selge en råvare til en fastsatt pris på et framtidig tidspunkt). En slik kontrakt omfattes av denne standard, 
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med mindre den ble inngått og fortsatt innehas med det formål å levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med 

foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov. Denne standard får imidlertid anvendelse på slike kontrakter 

for et foretaks forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov dersom foretaket foretar en øremerking i samsvar med 

nr. 2.5 (se nr. 2.4–2.7). 

BA.3 Et av de definerende kjennetegnene på et derivat er at det har en innledende nettoinvestering som er mindre enn det 

som ville kreves for andre typer kontrakter som ville forventes å ha en tilsvarende reaksjon på endringer i 

markedsfaktorer. En opsjonskontrakt oppfyller denne definisjonen fordi premien er mindre enn investeringen som 

ville kreves for å få hånd om det underliggende finansielle instrumentet som opsjonen er koblet til. En 

valutabytteavtale («currency swap») som krever et innledende bytte av ulike valutaer av lik virkelig verdi, oppfyller 

definisjonen fordi den har en innledende nettoinvestering lik null. 

BA.4 Et alminnelig kjøp eller salg fører til en fastprisavtale mellom avtaletidspunktet og oppgjørstidspunktet som oppfyller 

definisjonen av et derivat. Men på grunn av den korte varigheten av en slik avtale blir den ikke innregnet som et 

finansielt derivat. I stedet inneholder denne standard bestemmelser om særlig regnskapsføring av slike alminnelige 

kontrakter (se nr. 3.1.2 og B3.1.3–B3.1.6). 

BA.5 Definisjonen av et derivat viser til ikke-finansielle variabler som ikke er spesifikke for en kontraktspart. Slike 

variabler omfatter en indeks over tap ved jordskjelv i en bestemt region og en indeks over temperaturer i en bestemt 

by. Ikke-finansielle variabler som er spesifikke for en kontraktspart, omfatter hvorvidt det oppstår eller ikke oppstår 

en brann som skader eller ødelegger en eiendel som tilhører en kontraktspart. En endring i den virkelige verdien av 

en ikke-finansiell eiendel er spesifikk for eieren dersom den virkelige verdien ikke bare gjenspeiler endringer i 

markedspriser for slike eiendeler (en finansiell variabel), men også tilstanden til den spesifikke ikke-finansielle 

eiendelen som innehas (en ikke-finansiell variabel). Dersom en garanti for restverdien av en bestemt bil for eksempel 

utsetter garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske tilstand, er endringen i denne restverdien spesifikk for 

bilens eier. 

Finansielle eiendeler og forpliktelser holdt for omsetning 

BA.6 Omsetning gjenspeiler generelt aktive og hyppige kjøp og salg, og finansielle instrumenter holdt for omsetning blir 

generelt benyttet med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller salgsmarginer. 

BA.7 Finansielle forpliktelser holdt for omsetning omfatter 

a) derivative forpliktelser som ikke regnskapsføres som sikringsinstrumenter, 

b) plikt til å levere finansielle eiendeler lånt av en shortselger (dvs. et foretak som selger finansielle eiendeler det har 

lånt og ennå ikke eier), 

c) finansielle forpliktelser som foretaket har pådratt seg med det formål at de skal kjøpes tilbake på kort sikt (for 

eksempel et notert gjeldsinstrument som utstederen kan kjøpe tilbake på kort sikt, avhengig av endringer i 

instrumentets virkelige verdi), og 

d) finansielle forpliktelser som er en del av en portefølje av identifiserte finansielle instrumenter som blir behandlet 

sammen, og som det er godtgjort at det foreligger et nylig mønster for kortsiktig realisering av overskudd for. 

BA.8 Det faktum at en forpliktelse blir benyttet til å finansiere omsetningsvirksomhet, fører ikke i seg selv til at 

forpliktelsen blir en forpliktelse holdt for omsetning. 

Vedlegg C 

Endringer av andre standarder 

Med mindre noe annet er angitt, skal et foretak anvende endringene i dette vedlegg når det anvender IFRS 9 utstedt i juli 2014. 

Disse endringene innarbeider med tilføyelser endringene utstedt i vedlegg C i IFRS 9 i 2009, 2010 og 2013. Endringene i dette 

vedlegg innarbeider også endringene av standardene utstedt før IFRS 9 (2014), selv om disse standardene ikke var bindende da 

IFRS 9 (2014) ble utstedt. Særlig bør endringene i dette vedlegg innarbeide endringene som ble foretatt i IFRS 15: 

«Driftsinntekter fra kontakter med kunder».  
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IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

C1 Nr. 29 skal endres til å lyde som følger, nr. 39B, 39G og 39U skal oppheves, og nr. 29A og 39Y skal tilføyes: 

29. Det er tillatt for et foretak å øremerke en tidligere innregnet finansiell eiendel som finansiell eiendel målt til 

virkelig verdi over resultatet i samsvar med D19A. Foretaket skal på tidspunktet for øremerkingen opplyse om 

den virkelige verdien av de finansielle eiendelene som er øremerket, samt deres klassifisering og balanseførte 

verdi i tidligere finansregnskap. 

29A Det er tillatt for et foretak å øremerke en tidligere innregnet finansiell forpliktelse som finansiell forpliktelse til 

virkelig verdi over resultatet i samsvar med D19. Foretaket skal på tidspunktet for øremerkingen opplyse om 

den virkelige verdien av de finansielle forpliktelsene som er øremerket, samt deres klassifisering og 

balanseførte verdi i tidligere finansregnskap. 

39B [Opphevet] 

39G [Opphevet] 

39U [Opphevet] 

39Y Ved IFRS 9: «Finansielle instrumenter», utstedt i juli 2014, ble nr. 29, B1–B6, D1, D14, D15, D19 og D20 

endret, nr. 39B, 39G og 39U opphevet og nr. 29A, B8–B8G, B9, D19A–D19C, D33, E1 og E2 tilføyd. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

C2 I vedlegg B skal B1–B6 endres til å lyde som følger, og en overskrift og B8–B8G samt en overskrift og B9 skal 

tilføyes: 

B1 Et foretak skal anvende følgende unntak: 

a) fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (B2 og B3), 

b) sikringsbokføring (B4–B6), 

c) ikke-kontrollerende eierinteresser (B7), 

d) klassifisering og måling av finansielle eiendeler (B8), 

e) tap ved verdifall på finansielle eiendeler (B8D–B8G), 

f) innebygde derivater (B9) og 

g) lån fra offentlige myndigheter (B10–B12). 

Fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

B2 Bortsett fra i de tilfellene som tillates av B3, skal en førstegangsbruker anvende fraregningskravene i IFRS 9 

fremadrettet på transaksjoner som skjer på tidspunktet for overgang til IFRS-er eller senere. Dersom en 

førstegangsbruker for eksempel har fraregnet ikke-derivative finansielle eiendeler eller ikke-derivative 

finansielle forpliktelser i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper som følge av transaksjoner som 

skjedde før overgangen til IFRS-er, skal førstegangsbrukeren ikke innregne disse eiendelene og forpliktelsene i 

henhold til IFRS-er (med mindre de oppfyller kravene til innregning som følge av en senere transaksjon eller 

hendelse). 

B3 Uavhengig av B2 kan et foretak anvende fraregningskravene i IFRS 9 med tilbakevirkende kraft fra et tidspunkt 

som foretaket selv velger, forutsatt at den informasjonen som er nødvendig for anvendelse av IFRS 9 på 

finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er fraregnet som en følge av tidligere transaksjoner, ble gitt 

på tidspunktet da disse transaksjonene opprinnelig ble regnskapsført.  
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Sikringsbokføring 

B4 Et foretak skal, slik det kreves av IFRS 9, på tidspunktet for overgang til IFRS-er 

a) måle alle derivater til virkelig verdi og 

b) eliminere alle utsatte tap og gevinster som oppstår av derivater som har vært rapportert i henhold til tidligere 

nasjonale regnskapsprinsipper som om de var eiendeler eller forpliktelser. 

B5 Et foretak skal i sin IFRS-åpningsbalanse ikke gjenspeile et sikringsforhold av en type som ikke kvalifiserer til 

sikringsbokføring i henhold til IFRS 9 (for eksempel mange sikringsforhold der sikringsinstrumentet er en 

frittstående utstedt opsjon eller en netto utstedt opsjon, eller der sikringsobjektet er en nettoposisjon i en 

kontantstrømssikring for en annen risiko enn valutarisiko). Dersom et foretak imidlertid har øremerket en 

nettoposisjon som et sikringsobjekt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, kan det øremerke en 

enkeltpost innenfor denne nettoposisjonen eller en nettoposisjon dersom den oppfyller kravene i nr. 6.6.1 i IFRS 

9, som et sikringsobjekt i samsvar med IFRS-er, forutsatt at foretaket ikke gjør dette senere enn på tidspunktet 

for overgang til IFRS-er. 

B6 Dersom et foretak før tidspunktet for overgang til IFRS-er hadde øremerket en transaksjon som sikring, men 

sikringen ikke oppfyller vilkårene for sikringsbokføring i IFRS 9, skal foretaket anvende nr. 6.5.6 og 6.5.7 i 

IFRS 9 for å bringe sikringsbokføringen til opphør. Transaksjoner inngått før tidspunktet for overgang til IFRS-

er skal ikke øremerkes med tilbakevirkende kraft som sikringer. 

Klassifisering og måling av finansielle instrumenter 

B8 Et foretak skal vurdere om en finansiell eiendel oppfyller vilkårene i nr. 4.1.2 eller vilkårene i nr. 4.1.2 A i 

IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

B8A Dersom det ikke er praktisk mulig å vurdere en endret tidsverdi av penger i samsvar med B4.1.9B–B4.1.9D i 

IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er, skal 

et foretak vurdere kjennetegnene til den finansielle eiendelens kontraktsregulerte kontantstrøm på grunnlag av 

de fakta og omstendigheter som forelå på tidspunktet for overgang til IFRS-er, uten å ta hensyn til kravene til 

endring av tidsverdien av penger i B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9. (I så fall skal foretaket også anvende nr. 42R i 

IFRS 7, men henvisningene til «nr. 7.2.4 i IFRS 9» skal forstås som dette nummer, og henvisningene til «ved 

førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen» skal forstås som «på tidspunktet for overgang til  

IFRS-er»). 

B8B Dersom det ikke er praktisk mulig å vurdere om den virkelige verdien av en mulighet til førtidig 

tilbakebetaling er ubetydelig i samsvar med B4.1.12 c) i IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter 

som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er, skal et foretak vurdere kjennetegnene til den finansielle 

eiendelens kontraktsregulerte kontantstrøm på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå på 

tidspunktet for overgang til IFRS-er, uten å ta hensyn til unntaket for førtidig tilbakebetaling i B4.1.12 i IFRS 

9. (I så fall skal foretaket også anvende nr. 42S i IFRS 7, men henvisningene til «nr. 7.2.5 i IFRS 9» skal 

forstås som dette nummer, og henvisningene til «ved førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen» skal 

forstås som «på tidspunktet for overgang til IFRS-er»). 

B8C Dersom det ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8) for et foretak å anvende effektiv rente-metoden i 

IFRS 9 med tilbakevirkende kraft, skal den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle 

forpliktelsen på tidspunktet for overgang til IFRS-er være den finansielle eiendelens nye brutto balanseførte 

verdi eller den finansielle forpliktelsens nye amortiserte kost på tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

Verdifall på finansielle eiendeler 

B8D Et foretak skal anvende nedskrivningskravene i avsnitt 5.5 i IFRS 9 med tilbakevirkende kraft, med forbehold 

for nr. 7.2.15 og 7.2.18–7.2.20 i nevnte IFRS.  
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B8E På tidspunktet for overgang til IFRS-er skal et foretak anvende rimelige og dokumenterbare opplysninger som 

er tilgjengelige uten urimelige utgifter eller anstrengelser, for å fastslå kredittrisikoen på tidspunktet da de 

finansielle instrumentene opprinnelig ble innregnet (eller for lånetilsagn og finansielle garantikontrakter på 

tidspunktet da foretaket ble part i den ugjenkallelige forpliktelsen i samsvar med nr. 5.5.6 i IFRS 9), og 

sammenligne den med kredittrisikoen på tidspunktet for overgang til IFRS-er (se også B7.2.2–B7.2.3 i  

IFRS 9). 

B8F Ved fastsettelse av om det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning, kan et 

foretak anvende 

a) kravene i nr. 5.5.10 og B5.5.27–B5.5.29 i IFRS 9 og 

b) antakelsen i nr. 5.5.11 i IFRS 9 for kontraktsregulerte betalinger som har forfalt for mer enn 30 dager 

siden, dersom foretaket vil anvende nedskrivningskravet ved å identifisere betydelige økninger i 

kredittrisikoen siden førstegangsinnregning for disse finansielle instrumentene på grunnlag av opplys-

ninger om forfalte beløp. 

B8G Dersom det på tidspunktet for overgang til IFRS-er ville kreve urimelige utgifter eller anstrengelser å fastsette 

om det har vært en betydelig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregningen av et finansielt 

instrument, skal et foretak innregne en tapsavsetning med et beløp lik forventede kredittap i levetiden på hvert 

rapporteringstidspunkt fram til det finansielle instrumentet fraregnes (med mindre det finansielle instrumentet 

er forbundet med lav kredittrisiko på rapporteringstidspunktet, og i så fall får B8E a) anvendelse). 

Innebygde derivater 

B9 En førstegangsbruker skal vurdere hvorvidt det kreves at et innebygd derivat skilles fra vertskontrakten og 

regnskapsføres som et derivat på grunnlag av de vilkår som var gjeldende på det seneste av de følgende to 

tidspunkter: tidspunktet da foretaket første gang ble part i kontrakten, og tidspunktet da en revurdering kreves i 

henhold til B4.3.11 i IFRS 9. 

C3 I vedlegg D skal D1, D14, D15, D19 og D20 samt en overskrift over D19 endres til å lyde som følger, D19A–D19C 

skal tilføyes, og etter D32 skal en overskrift og D33 tilføyes. 

D1 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a) … 

j) øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter (D19–D19C), 

k) … 

r) felleskontrollerte ordninger (D31), 

s) kostnader til fjerning av overdekning i et dagbrudd i produksjonsfasen (D32) og 

t) øremerking av kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand (D33). 

Et foretak skal ikke anvende disse unntakene analogt på andre poster. 

D14 Når et foretak utarbeider separat finansregnskap, krever IAS 27 at det regnskapsfører sine investeringer i 

datterforetak, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede foretak enten 

a) til anskaffelseskost eller 

b) i samsvar med IFRS 9.  
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D15 Dersom en førstegangsbruker måler en slik investering til anskaffelseskost i samsvar med IAS 27, skal 

førstegangsbrukeren måle denne investeringen til ett av følgende beløp i sin separate IFRS-åpningsbalanse: 

a) anskaffelseskost fastsatt i samsvar med IAS 27 eller 

b) estimert anskaffelseskost. Estimert anskaffelseskost for en slik investering skal være 

i) virkelig verdi på foretakets tidspunkt for overgang til IFRS-er i sitt separate finansregnskap eller 

ii) investeringens balanseførte verdi i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper på det aktuelle 

tidspunktet. 

En førstegangsbruker kan velge enten i) eller ii) ovenfor til å måle sin investering i hvert datterforetak, hver 

felleskontrollerte virksomhet eller hvert tilknyttede foretak dersom førstegangsbrukeren velger å måle 

investeringen til estimert anskaffelseskost. 

Øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter 

D19 IFRS 9 tillater at en finansiell forpliktelse (forutsatt at den oppfyller visse kriterier) øremerkes som finansiell 

forpliktelse til virkelig verdi over resultatet. Til tross for dette kravet er det tillatt for et foretak på tidspunktet 

for overgang til IFRS-er å øremerke enhver finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, forutsatt at 

forpliktelsen på det aktuelle tidspunktet oppfyller kriteriene i nr. 4.2.2 i IFRS 9. 

D19A Et foretak kan øremerke en finansiell eiendel som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med  

nr. 4.1.5 i IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for overgang til 

IFRS-er. 

D19B Et foretak kan øremerke en investering i et egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 5.7.5 i IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på 

tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

D19C For en finansiell forpliktelse som er øremerket som en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, 

skal et foretak vurdere om behandlingen i nr. 5.7.7 i IFRS 9 vil skape et regnskapsmessig misforhold i 

resultatet på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

Måling av finansielle eiendelers eller finansielle forpliktelsers virkelige verdi ved førstegangsinnregning 

D20 Til tross for kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i B5.1.2A b) i IFRS 9 fremadrettet på 

transaksjoner som inngås på tidspunktet for overgang til IFRS-er eller senere. 

Øremerking av kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand 

D33 IFRS 9 tillater at visse kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand ved inngåelsen kan 

øremerkes som målt til virkelig verdi over resultatet (se nr. 2.5 i IFRS 9). Til tross for dette kravet er det tillatt 

for et foretak på tidspunktet for overgang til IFRS-er å øremerke kontrakter som allerede foreligger på dette 

tidspunktet, som målt til virkelig verdi over resultatet, men bare dersom de oppfyller kravene i nr. 2.5 i IFRS 9 

på det tidspunktet og foretaket øremerker alle tilsvarende kontrakter. 

C4 I vedlegg E skal en overskrift og nr. E1 og E2 tilføyes. 

Unntak fra kravet om å omarbeide sammenligningsinformasjon for IFRS 9 

E1 Dersom et foretaks første IFRS-rapporteringsperiode begynner før 1. januar 2019 og foretaket anvender den 

endelige versjonen av IFRS 9 (utstedt i 2014), trenger ikke sammenligningsinformasjonen i foretakets første 

IFRS-finansregnskap å være i samsvar med IFRS 7: «Finansielle instrumenter – Opplysninger» eller endelig 

versjon av IFRS 9 (utstedt i 2014), i den grad opplysningene som kreves av IFRS 7, gjelder poster som omfattes 

av IFRS 9. For slike foretak betyr henvisninger til «tidspunktet for overgangen til IFRS», når det gjelder IFRS 7 

og IFRS 9 (2014), begynnelsen av den første IFRS-rapporteringsperioden.  
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E2 Et foretak som velger å føre sammenligningsinformasjon som ikke er i samsvar med IFRS 7 og den endelige 

versjonen av IFRS 9 (utstedt i 2014) i sitt første overgangsår, skal 

a) anvende kravene i sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper i stedet for kravene i IFRS 9 på sammen-

ligningsinformasjon om poster som omfattes av IFRS 9, 

b) opplyse om dette, sammen med grunnlaget som er brukt til å utarbeide slik informasjon, 

c) behandle eventuelle justeringer mellom balanseoppstillingen på sammenligningsperiodens rapporterings-

tidspunkt (dvs. balanseoppstillingen som omfatter sammenligningsinformasjon i henhold til tidligere 

nasjonale regnskapsprinsipper) og balanseoppstillingen ved begynnelsen av den første IFRS-rapporte-

ringsperioden (dvs. den første perioden som omfatter opplysninger som er i samsvar med IFRS 7 og den 

endelige versjonen av IFRS 9 (utstedt i 2014)) som om de var resultat av en endring i regnskapsprinsipper, 

og gi opplysningene som kreves av nr. 28 a)–e) og f) i) i IAS 8. Nr. 28 f) i) får bare anvendelse på beløp som 

føres i balanseoppstillingen på sammenligningsperiodens rapporteringstidspunkt, 

d) anvende IAS 1 nr. 17 c) for å 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. 

IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

C5 Nr. 6 skal endres til å lyde som følger, og nr. 63C skal tilføyes. 

6. Denne IFRS kommer ikke til anvendelse på aksjebaserte betalingstransaksjoner der foretaket mottar eller 

anskaffer varer eller tjenester i henhold til en kontrakt som omfattes av nr. 8–10 i IAS 32: «Finansielle 

instrumenter — presentasjon» (revidert i 2003) [fotnote utelatt] eller nr. 2.4–2.7 i IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter». 

63C Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender 

IFRS 9. 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

C6 Nr. 16, 42, 53, 56 og 58 skal endres til å lyde som følger, nr. 64A, 64D og 64H skal oppheves, og nr. 64L skal 

tilføyes: 

16. I noen situasjoner åpner IFRS-er for ulik regnskapsføring, avhengig av hvordan et foretak klassifiserer eller 

øremerker en bestemt eiendel eller forpliktelse. Eksempler på klassifiseringer eller øremerkinger som det 

overtakende foretaket skal foreta på grunnlag av de relevante forholdene slik de foreligger på overtakelses-

tidspunktet, omfatter, men er ikke begrenset til, 

a) klassifisering av bestemte finansielle eiendeler og forpliktelser som målt til virkelig verdi over resultatet 

eller til amortisert kost, eller som en finansiell eiendel målt til virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med IFRS 9: «Finansielle instrumenter», 

b) øremerking av et derivat som et sikringsinstrument i samsvar med IFRS 9 og 

c) vurdering av om et innebygd derivat bør skilles fra en vertskontrakt i samsvar med IFRS 9 (som er et 

spørsmål om «klassifisering» slik dette begrepet benyttes i denne IFRS). 

42. I en virksomhetssammenslutning gjennomført trinnvis skal det overtakende foretaket måle på nytt sin tidligere 

holdte egenkapitalinteresse i det overtatte foretaket til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet og innregne 

eventuelle tilknyttede gevinster eller tap i resultatet eller i andre inntekter og kostnader, alt etter hva som er 

relevant. I forutgående rapporteringsperioder kan det overtakende foretaket ha innregnet endringer i verdien av 

sin egenkapitalinteresse i det overtatte foretaket i andre inntekter og kostnader. Dersom dette er tilfellet, skal 

beløpet som ble innregnet i andre inntekter og kostnader, innregnes på samme grunnlag som det som kreves 

dersom det overtakende foretaket hadde avhendet den tidligere holdte egenkapitalinteressen direkte.  
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53. Utgifter i tilknytning til overtakelsen er utgifter som det overtakende foretaket pådrar seg for å gjennomføre en 

virksomhetssammenslutning. Disse utgiftene omfatter formidlingshonorar, honorar for rådgivning, rettshjelp, 

regnskapsføring og verdsetting samt andre honorarer til konsulenter, generelle administrative utgifter, herunder 

utgifter ved å opprettholde en intern overtakelsesavdeling, samt utgifter ved registrering og utstedelse av 

verdipapirer knyttet til gjeld eller egenkapital. Det overtakende foretaket skal regnskapsføre utgifter i 

tilknytning til overtakelsen som kostnad i de periodene som utgiftene påløper og tjenestene mottas, med ett 

unntak. Utgifter til utstedelse av verdipapirer som er knyttet til gjeld eller egenkapital, skal innregnes i samsvar 

med IAS 32 og IFRS 9. 

56. Etter førstegangsinnregning og fram til forpliktelsen er gjort opp, kansellert eller utløpt skal det overtakende 

foretaket måle en betinget forpliktelse innregnet ved en virksomhetssammenslutning til den høyeste verdien av 

a) beløpet som ville blitt innregnet i samsvar med IAS 37, og 

b) det førstegangsinnregnede beløpet, med fradrag for eventuelle kumulative inntekter som er innregnet i 

samsvar med prinsippene i IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder». 

Dette kravet gjelder ikke for kontrakter som regnskapsføres i samsvar med IFRS 9. 

58. Noen endringer i den virkelige verdien av betinget vederlag som det overtakende foretaket innregner etter 

overtakelsestidspunktet, kan være en følge av ytterligere opplysninger som det overtakende foretaket mottok 

etter dette tidspunktet, om fakta og omstendigheter som forelå på overtakelsestidspunktet. Slike endringer er 

justeringer i målingsperioden i samsvar med nr. 45–49. Endringer som er en følge av hendelser etter 

overtakelsestidspunktet, som det å oppfylle et resultatmål, oppnå en nærmere angitt aksjekurs eller nå en 

nærmere angitt milepæl i et forsknings- og utviklingsprosjekt, er imidlertid ikke justeringer i målingsperioden. 

Det overtakende foretaket skal regnskapsføre endringer i den virkelige verdien av betinget vederlag som ikke er 

justeringer i målingsperioden, på følgende måte: 

a) … 

Annet betinget vederlag som 

i) faller inn under virkeområdet for IFRS 9, skal måles til virkelig verdi på hvert rapporteringstidspunkt, 

og endringer i virkelig verdi skal innregnes i resultatet i samsvar med IFRS 9, 

ii) ikke faller inn under virkeområdet for IFRS 9, skal måles til virkelig verdi på hvert rapporterings-

tidspunkt, og endringer i virkelig verdi skal innregnes i resultatet. 

64A [Opphevet] 

64D [Opphevet] 

64H [Opphevet] 

64L Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 16, 42, 53, 56, 58 og B41 endret og nr. 64A, 64D og 64H opphevet. Et 

foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

C7 I vedlegg B skal B41 endres til å lyde som følger: 

B41 Det overtakende foretaket skal ikke innregne et separat fradrag fra overtakelsestidspunktet for eiendeler som er 

anskaffet ved en virksomhetssammenslutning som blir målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet, fordi 

virkningene av usikkerhet omkring framtidige kontantstrømmer er inkludert i målingen av virkelig verdi. Fordi 

denne IFRS for eksempel krever at det overtakende foretaket måler overtatte fordringer, herunder lån, til 

virkelig verdi på overtakelsestidspunktet ved regnskapsføring av en virksomhetssammenslutning, skal det 

overtakende foretaket ikke innregne et separat fradrag for de kontraktsregulerte kontantstrømmene som må 

anses for å ikke kunne gjenvinnes på dette tidspunktet, eller en tapsavsetning for forventede kredittap. 

IFRS 4: «Forsikringskontrakter» 

C8 [Ikke relevant for krav]  



Nr. 57/1110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

C9 Nr. 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35 og 45 skal endres til å lyde som følger, nr. 41C, 41D og 41F skal oppheves, og nr. 41H skal 

tilføyes: 

3. Denne IFRS omhandler ikke andre sider ved forsikringsgiveres regnskapsføring, for eksempel regnskapsføring 

av finansielle eiendeler som eies av forsikringsgivere, eller finansielle forpliktelser som utstedes av 

forsikringsgivere (se IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon», IFRS 7 og IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter»), unntatt i overgangsbestemmelsene i nr. 45. 

4. Et foretak skal ikke anvende denne IFRS på 

a) … 

d) finansielle garantikontrakter, med mindre utstederen tidligere uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike 

kontrakter som forsikringskontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter; i slike tilfeller 

kan utstederen velge om han vil anvende enten IAS 32, IFRS 7 og IFRS 9 eller denne IFRS på slike 

finansielle garantikontrakter. Utstederen kan foreta dette valget kontrakt for kontrakt, men valget som 

gjøres for hver enkelt kontrakt, kan ikke gjøres om. 

e) … 

7. IFRS 9 krever at et foretak atskiller visse innebygde derivater fra vertskontrakten, måler dem til virkelig verdi 

og inkluderer endringer i deres virkelige verdi i resultatet. IFRS 9 får anvendelse på derivater som er innebygd 

i en forsikringskontrakt, med mindre det innebygde derivatet selv er en forsikringskontrakt. 

8. Som et unntak fra kravene i IFRS 9 er det ikke påkrevd for en forsikringsgiver å atskille en forsikringstakers 

opsjon om gjenkjøp av en forsikringskontrakt til et fast beløp (eller til et beløp basert på et fast beløp og en 

rentesats) og måle denne til virkelig verdi, selv om utøvelseskursen er forskjellig fra vertsforsik-

ringsforpliktelsens balanseførte verdi. Kravene i IFRS 9 får imidlertid anvendelse på en salgsopsjon eller en 

kontant gjenkjøpsopsjon som er innebygd i en forsikringskontrakt, dersom gjenkjøpsverdien varierer med 

endringen i en finansiell variabel (for eksempel en egenkapital- eller råvarepris eller -indeks) eller en ikke-

finansiell variabel som ikke er spesifikk for en kontraktspart. Dessuten får disse kravene anvendelse dersom 

innehaverens evne til å utøve en salgsopsjon eller en kontant gjenkjøpsopsjon utløses av en endring i en slik 

variabel (for eksempel en salgsopsjon som kan utøves dersom en børsindeks når et spesifisert nivå). 

12. For å dekomponere en kontrakt skal en forsikringsgiver 

a) anvende denne IFRS på forsikringskomponenten, 

b) anvende IFRS 9 på innskuddskomponenten. 

34. Noen forsikringskontrakter inneholder en skjønnsmessig del og et garantert element. Utstederen av en slik 

kontrakt 

a) … 

d) skal, dersom kontrakten inneholder et innebygd derivat som omfattes av IFRS 9, anvende IFRS 9 på dette 

innebygde derivatet, 

e) … 

Skjønnsmessige deler i finansielle instrumenter 

35. Kravene i nr. 34 får også anvendelse på finansielle instrumenter som inneholder en skjønnsmessig del. I tillegg, 

a) dersom utstederen klassifiserer hele den skjønnsmessige delen som en forpliktelse, skal utstederen anvende 

testen av forpliktelsers tilstrekkelighet omhandlet i nr. 15–19 på hele kontrakten (dvs. både på det 

garanterte elementet og den skjønnsmessige delen). Utstederen trenger ikke å bestemme beløpet som ville 

ha framkommet ved anvendelse av IFRS 9 på det garanterte elementet,  
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b) dersom utstederen klassifiserer en del av eller hele den skjønnsmessige delen som en egen bestanddel av 

egenkapitalen, skal forpliktelsen som innregnes for hele kontrakten, ikke være mindre enn beløpet som 

ville ha framkommet ved anvendelse av IFRS 9 på det garanterte elementet. Dette beløpet skal omfatte 

egenverdien av en opsjon om gjenkjøp av kontrakten, men trenger ikke å omfatte tidsverdien dersom 

opsjonen er unntatt fra måling til virkelig verdi i henhold til nr. 9. Utstederen trenger ikke å opplyse om 

beløpet som ville ha framkommet ved anvendelse av IFRS 9 på det garanterte elementet, og trenger heller 

ikke å føre beløpet separat. Utstederen trenger heller ikke å bestemme dette beløpet dersom den samlede 

innregnede forpliktelsen er klart høyere, 

c) … 

41C [Opphevet] 

41D [Opphevet] 

41F [Opphevet] 

41H Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, vedlegg A og B18–B20 endret og nr. 41C, 41D 

og 41F opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

45. Uten at det berører 4.4.1 i IFRS 9, er det slik at når en forsikringsgiver endrer sine regnskapsprinsipper for 

forsikringsforpliktelser, er det tillatt, men ikke påkrevd, å omklassifisere noen av eller alle finansielle eiendeler 

slik at de måles til virkelig verdi over resultatet. Denne omklassifiseringen er tillatt dersom en forsikringsgiver 

endrer regnskapsprinsipper ved førstegangsanvendelse av denne IFRS, og dersom forsikringsgiveren senere 

foretar en endring i regnskapsprinsipper som er tillatt i henhold til nr. 22. Omklassifiseringen er en endring i 

regnskapsprinsipper og omfattes av IAS 8. 

C10 I vedlegg A skal begrepet «innskuddskomponent» endres til å lyde som følger: 

Innskuddskomponent En del av en kontrakt som ikke regnskapsføres som derivat i henhold til IFRS 9, og som 

ville ha hørt inn under virkeområdet for IFRS 9 dersom den hadde vært et separat 

instrument. 

C11 I vedlegg B skal B18–B20 endres til å lyde som følger: 

B18 Følgende er eksempler på kontrakter som er forsikringskontrakter dersom overføringen av forsikringsrisiko er 

betydelig: 

a) … 

g) Kredittforsikring som fastsetter utbetaling av spesifiserte beløp for å erstatte innehaveren for tap som denne 

pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold til de opprinnelige eller endrede 

vilkårene i et gjeldsinstrument. Disse kontraktene kan ha forskjellige juridiske former, for eksempel en 

garanti, enkelte former for kredittrammer, en kredittmisligholdsderivatkontrakt eller en forsikringskontrakt. 

Selv om slike kontrakter oppfyller definisjonen av en forsikringskontrakt, oppfyller de også definisjonen av 

en finansiell garantikontrakt i IFRS 9 og er innenfor virkeområdet for IAS 32 [fotnote utelatt] og IFRS 9, 

men ikke innenfor virkeområdet for denne IFRS (se nr. 4 d)). Dersom en utsteder av finansielle 

garantikontrakter tidligere uttrykkelig har opplyst at han betrakter slike kontrakter som forsikrings-

kontrakter og har regnskapsført dem som forsikringskontrakter, kan utstederen velge om han vil anvende 

enten IAS 32 [fotnote utelatt] og IFRS 9 eller denne IFRS på slike finansielle garantikontrakter. 

h) … 

B19 Følgende er eksempler på elementer som ikke er forsikringskontrakter: 

a) … 

e) Derivater som utsetter en part for finansiell risiko, men ikke for forsikringsrisiko, fordi de krever at parten 

skal foreta utbetaling utelukkende på grunnlag av endringer i en eller flere av en bestemt rente, pris på 

finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller 

kredittindeks eller annen variabel, forutsatt, når det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er 

spesifikk for en kontraktspart (se IFRS 9).  
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f) En kredittrelatert garanti (eller en kredittramme, en kredittmisligholdsderivatkontrakt eller en kredittforsik-

ringskontrakt) som krever utbetalinger selv om innehaveren ikke har pådratt seg et tap som følge av at 

debitoren har unnlatt å betale ved forfall (se IFRS 9). 

g) … 

B20 Dersom kontraktene beskrevet i B19 skaper finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser, hører de inn 

under virkeområdet for IFRS 9. Dette betyr blant annet at kontraktspartene anvender det som av og til kalles 

innskuddsregnskapsføring, som innebærer følgende: 

a) … 

IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» 

C12 Nr. 5 skal endres til å lyde som følger, nr. 44F og 44J skal oppheves, og nr. 44K skal tilføyes: 

5. Målingsbestemmelsene i denne IFRS [fotnote utelatt] kommer ikke til anvendelse på eiendelene nedenfor, som 

isteden omfattes av de respektive angitte standardene, enten som enkeltstående eiendeler eller som en del av en 

avhendingsgruppe: 

a) … 

c) finansielle eiendeler under virkeområdet for IFRS 9: «Finansielle instrumenter», 

d) … 

44F [Opphevet] 

44J [Opphevet] 

44K Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 5 endret og nr. 44F og 44J opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9. 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

C13 Nr. 2–5, 8–11, 14, 20, 28–30, 36 og 42C–42E skal endres til å lyde som følger, nr. 12, 12A, 16, 22–24, 37, 44E, 44F 

og 44H–44J, 44N, 44S–44W, 44Y skal oppheves, og flere overskrifter og nr. 5A, 10A, 11A, 11B, 12B–12D, 16A, 

20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 24A–24G, 35A–35N, 42I–42S, 44Z og 44ZA skal tilføyes. 

2. Prinsippene i denne IFRS utfyller prinsippene for innregning, måling og presentasjon av finansielle eiendeler og 

finansielle forpliktelser i IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» og IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter». 

VIRKEOMRÅDE 

3. Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a) Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres i samsvar 

med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i 

tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller krever eller tillater imidlertid IFRS 10, 

IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet i henhold til IFRS 9, og i disse tilfellene skal foretakene anvende kravene i 

denne IFRS. Foretak skal også anvende denne IFRS på alle derivater knyttet til andeler i datterforetak, 

tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet, med mindre derivatet oppfyller definisjonen av et 

egenkapitalinstrument i IAS 32. 

b) …  
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d) Forsikringskontrakter som definert i IFRS 4: «Forsikringskontrakter». Denne IFRS får imidlertid 

anvendelse på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom IFRS 9 krever at foretaket 

regnskapsfører dem separat. Videre skal en utsteder anvende denne IFRS på finansielle garantikontrakter 

dersom utstederen anvender IFRS 9 ved innregning og måling av kontrakter, men IFRS 4 skal anvendes 

dersom utstederen i samsvar med nr. 4 d) i IFRS 4 velger å anvende IFRS 4 ved innregning og måling av 

kontrakter. 

e) Finansielle instrumenter, kontrakter og plikter i henhold til aksjebaserte betalingstransaksjoner der IFRS 2: 

«Aksjebasert betaling» kommer til anvendelse, med det unntak at denne IFRS kommer til anvendelse på 

kontrakter som faller inn under virkeområdet for IFRS 9. 

f) … 

4. Denne IFRS kommer til anvendelse på både innregnede og uinnregnede finansielle instrumenter. Innregnede 

finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som faller inn under 

virkeområdet for IFRS 9. Uinnregnede finansielle instrumenter omfatter enkelte finansielle instrumenter som, 

selv om de faller utenfor virkeområdet for IFRS 9, likevel faller inn under virkeområdet for denne IFRS. 

5. Denne IFRS kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som faller 

inn under virkeområdet for IFRS 9. 

5A Opplysningskravene om kredittrisiko i nr. 35A–35N får anvendelse på de rettighetene som i henhold til IFRS 

15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» skal regnskapsføres i samsvar med IFRS 9 med hensyn til 

innregning av gevinster eller tap ved verdifall. Alle henvisninger til finansielle eiendeler eller finansielle 

instrumenter i disse numrene skal omfatte disse rettighetene, med mindre noe annet er angitt. 

8. Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som angitt i IFRS 9, 

enten i balanseoppstillingen eller i notene: 

a) finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser i) de finansielle 

eiendelene som ble øremerket som slike ved eller etter førstegangsinnregning i samsvar med nr. 6.7.1 i 

IFRS 9, og ii) de som obligatorisk ble målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9, 

b)–d) [opphevet] 

e) finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser i) de finansielle 

forpliktelsene som ble øremerket som slike ved eller etter førstegangsinnregning i samsvar med  

nr. 6.7.1 i IFRS 9, og ii) de som oppfyller definisjonen av «holdt for omsetning» i IFRS 9, 

f) finansielle eiendeler målt til amortisert kost, 

g) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost, 

h) finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, som hver for seg viser i) 

finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med  

nr. 4.1.2 A i IFRS 9, og ii) investeringer i egenkapitalinstrumenter øremerket som slike ved 

førstegangsinnregning i samsvar med nr. 5.7.5 i IFRS 9. 

Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 

9. Dersom foretaket har øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet en finansiell eiendel (eller en gruppe 

av finansielle eiendeler) som ellers ville ha blitt målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader eller 

amortisert kost, skal foretaket opplyse om følgende: 

a) Maksimal eksponering for kredittrisiko (se nr. 36 a)) for den finansielle eiendelen (eller gruppen av 

finansielle eiendeler) på slutten av rapporteringsperioden.  
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b) Det beløp som eventuelle tilknyttede kredittderivater eller tilsvarende instrumenter minsker denne 

maksimale eksponeringen for kredittrisiko med (se nr. 36 b)). 

c) Endring i løpet av perioden og kumulativt i den virkelige verdien av den finansielle eiendelen (eller 

gruppen av finansielle eiendeler) som er henførbar til endringer i den finansielle eiendelens kredittrisiko, 

beregnet enten: 

i) … 

d) Endring i den virkelige verdien av eventuelle tilknyttede kredittderivater eller tilsvarende instrumenter, 

som har skjedd i løpet av perioden og kumulativt etter at den finansielle eiendelen ble øremerket. 

10. Dersom foretaket har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet i samsvar med  

nr. 4.2.2 i IFRS 9 nr. 9 og er forpliktet til å innregne virkningene av endringer i den forpliktelsens kredittrisiko 

i andre inntekter og kostnader (se nr. 5.7.7 i IFRS 9), skal det opplyse om følgende: 

a) Endringen kumulativt i den virkelige verdien av den finansielle forpliktelsen som er henførbar til endringer 

i den forpliktelsens kredittrisiko (se nr. B5.7.13–B5.7.20 i IFRS 9 for veiledning om fastsettelse av 

virkningen av endringer i en forpliktelses kredittrisiko). 

b) Differansen mellom den finansielle forpliktelsens balanseførte verdi og det beløpet foretaket i henhold til 

kontrakt ville være forpliktet til å betale til pliktens innehaver ved forfall. 

c) Alle overføringer av kumulative gevinster eller tap i egenkapitalen i løpet av perioden, herunder årsaken til 

slike overføringer. 

d) Dersom en forpliktelse er fraregnet i løpet av perioden, det eventuelle beløpet innregnet i andre inntekter 

og kostnader som ble realisert ved fraregning. 

10A Dersom et foretak har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet i samsvar med  

nr. 4.2.2 i IFRS 9 og er forpliktet til å innregne alle endringer i den forpliktelsens virkelige verdi (herunder 

virkningene av endringer i forpliktelsens kredittrisiko) i resultatet (se nr. 5.7.7 og 5.7.8 i IFRS 9), skal det 

opplyse om følgende: 

a) Endringen i løpet av perioden og kumulativt i den virkelige verdien av den finansielle forpliktelsen som er 

henførbar til endringer i den forpliktelsens kredittrisiko (se nr. B5.7.13–B5.7.20 i IFRS 9 for veiledning om 

fastsettelse av virkningen av endringer i en forpliktelses kredittrisiko). 

b) Differansen mellom den finansielle forpliktelsens balanseførte verdi og det beløpet foretaket i henhold til 

kontrakt ville være forpliktet til å betale til pliktens innehaver ved forfall. 

11. Foretaket skal også opplyse om følgende: 

a) En detaljert beskrivelse av metodene som brukes til å oppfylle kravene i nr. 9 c), 10 a) og 10A a) og  

nr. 5.7.7 a) i IFRS 9, herunder en forklaring på hvorfor metoden er hensiktsmessig. 

b) Dersom foretaket vurderer det slik at opplysninger det har gitt, enten i balanseoppstillingen eller i notene, 

for å oppfylle kravene i nr. 9 c), 10 a) eller 10A a) eller nr. 5.7.7 a) i IFRS 9, ikke på en fyllestgjørende 

måte representerer endringen i den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle 

forpliktelsen som er henførbar til endringer i kredittrisiko, grunnene for å komme til denne konklusjonen 

samt de faktorer som foretaket mener er relevante.  
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c) En detaljert beskrivelse av metoden eller metodene som brukes til å fastslå om innregningen av 

virkningene av endringer i en forpliktelses kredittrisiko i andre inntekter og kostnader ville forårsake eller 

forverre et regnskapsmessig misforhold i resultatet (se nr. 5.7.7 og 5.7.8 i IFRS 9). Dersom et foretak er 

forpliktet til å innregne virkningene av endringer i en forpliktelses kredittrisiko i resultatet (se nr. 5.7.8 i 

IFRS 9), må opplysningene omfatte en detaljert beskrivelse av det økonomiske forholdet beskrevet i  

nr. B5.7.6 i IFRS 9. 

Investeringer i egenkapitalinstrumenter øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 

11A Dersom et foretak har øremerket investeringer i egenkapitalinstrumenter til å bli målt til virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader, i overensstemmelse med nr. 5.7.5 i IFRS 9, skal det opplyse om 

a) hvilke investeringer i egenkapitalinstrumenter som er blitt øremerket til å bli målt til virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader, 

b) årsakene til å bruke dette alternativet, 

c) den virkelige verdien for hver slik investering ved slutten av rapporteringsperioden, 

d) utbytte som er innregnet i løpet av perioden, som hver for seg viser utbyttet knyttet til investeringer 

som er fraregnet i løpet av rapporteringsperioden, og utbyttet knyttet til investeringer som holdes ved 

slutten av rapporteringsperioden, 

e) alle overføringer av kumulative gevinster eller tap i egenkapitalen i løpet av perioden, herunder årsaken 

til slike overføringer. 

11B Dersom et foretak har fraregnet investeringer i egenkapitalinstrumenter målt til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader i løpet av rapporteringsperioden, skal det opplyse om 

a) årsakene til avhendingen av investeringene, 

b) den virkelige verdien av investeringene ved fraregningstidspunktet, 

c) kumulative gevinster eller tap ved avhendingen. 

12–12A [Opphevet] 

12B Et foretak skal opplyse om det i inneværende eller tidligere rapporteringsperioder har omklassifisert 

finansielle eiendeler i samsvar med nr. 4.4.1 i IFRS 9. For hver slike hendelse skal et foretak opplyse om 

a) datoen for omklassifisering, 

b) en detaljert beskrivelse av endringen i virksomhetsmodell og en kvalitativ beskrivelse av endringens 

virkning på foretakets finansregnskap, 

c) hvilket beløp som er omklassifisert til og fra hver kategori. 

12C For hver rapporteringsperiode etter omklassifisering og inntil fraregning skal et foretak opplyse følgende 

om eiendeler som er omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet slik at de måles til amortisert kost eller 

virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.4.1 i IFRS 9: 

a) effektiv rente fastsatt på tidspunktet for omklassifisering, og 

b) innregnet renteinntekt.  
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12D Dersom et foretak siden forrige årsrapporteringstidspunkt har omklassifisert finansielle eiendeler fra 

virkelig verdi over andre inntekter og kostnader slik at de måles til amortisert kost eller fra virkelig verdi 

over resultatet slik at de måles til amortisert kost eller virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, skal 

det opplyse om 

a) den virkelige verdien av de finansielle eiendelene ved slutten av rapporteringsperioden, og 

b) gevinster eller tap i virkelig verdi som ville ha blitt innregnet i resultatet eller i andre inntekter og 

kostnader i løpet av rapporteringsperioden dersom de finansielle eiendelene ikke var blitt 

omklassifisert. 

14. Et foretak skal opplyse om 

a) den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som foretaket har stilt som sikkerhet for forpliktelser 

eller betingede forpliktelser, herunder beløp som er omklassifisert i samsvar med 3.2.23 a) i IFRS 9, og 

b) vilkår og betingelser knyttet til foretakets sikkerhetsstillelse. 

16. [Opphevet] 

16A Den balanseførte verdien av finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i 

samsvar med nr. 4.1.2 A i IFRS 9 reduseres ikke av en tapsavsetning, og et foretak skal ikke innregne 

tapsavsetningen separat i balanseoppstillingen som en reduksjon av den finansielle eiendelens balanseførte 

verdi. Et foretak skal imidlertid opplyse om tapsavsetningen i notene til finansregnskapet. 

20. Et foretak skal gi følgende opplysninger om inntekts-, kostnads-, gevinst- eller tapsposter, enten i 

oppstillingen over totalresultat eller i notene: 

a) netto gevinster eller tap på 

i) finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi over resultatet, som 

hver for seg viser netto gevinster eller tap på de finansielle eiendelene eller finansielle 

forpliktelsene som ble øremerket som slike ved eller etter førstegangsinnregning i samsvar med 

nr. 6.7.1 i IFRS 9, samt netto gevinster eller tap på finansielle eiendeler eller finansielle 

forpliktelser som obligatorisk ble målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9 

(for eksempel finansielle forpliktelser som oppfyller definisjonen av «holdt for omsetning» i 

IFRS 9). For finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet skal et foretak 

hver for seg vise beløpet for gevinster eller tap innregnet i andre inntekter og kostnader og 

beløpet innregnet i resultatet, 

ii)–iv) [opphevet] 

v) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost, 

vi) finansielle eiendeler målt til amortisert kost, 

vii) investeringer i egenkapitalinstrumenter øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 5.7.5 i IFRS 9, 

viii) finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med  

nr. 4.1.2 A i IFRS 9, som hver for seg viser beløpet for gevinster eller tap innregnet i andre 

inntekter og kostnader i løpet av perioden og beløpet som ble omklassifisert ved fraregning fra 

akkumulerte andre inntekter og kostnader til resultatet for perioden,  
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b) samlet renteinntekt og samlet rentekostnad (beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden) for 

finansielle eiendeler som måles til amortisert kost, eller som måles til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A i IFRS 9 (som viser disse beløpene hver for seg), eller 

finansielle forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi over resultatet, 

c) provisjonsinntekter og -kostnader (bortsett fra beløp som er inkludert ved fastsettelsen av effektiv 

rente) som oppstår av 

i) finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som ikke er regnskapsført til virkelig verdi over 

resultatet, og 

ii) forvaltningsaktiviteter og andre betrodde aktiviteter som fører til at foretaket innehar eller 

investerer eiendeler på vegne av enkeltpersoner, forvaltningsselskaper, pensjonsinnretninger og 

andre institusjoner. 

d) [opphevet] 

e) [opphevet] 

20A Et foretak skal legge fram en analyse av gevinsten eller tapet som er innregnet i oppstillingen over 

totalresultatet, som oppstår ved fraregning av finansielle eiendeler målt til amortisert kost, som hver for seg 

viser gevinster og tap som oppstår ved fraregning av disse finansielle eiendelene. Disse opplysningene skal 

omfatte årsakene til fraregningen av disse finansielle eiendelene. 

Sikringsbokføring 

21A Et foretak skal anvende opplysningskravene i nr. 21B–24F for risikoeksponeringene som et foretak sikrer, og 

som det velger å anvende sikringsbokføring på. Sikringsbokføringsopplysninger skal gi informasjon om 

a) et foretaks risikohåndteringsstrategi og hvordan den anvendes for å håndtere risikoen, 

b) hvordan foretakets sikringsaktiviteter kan påvirke størrelsen på, forløpet for og usikkerheten omkring dets 

framtidige kontantstrømmer, og 

c) virkningen som sikringsbokføring har hatt på foretakets balanseoppstilling, oppstilling over totalresultat og 

oppstilling over endringer i egenkapital. 

21B Et foretak skal presentere de opplysningene som kreves, i én enkelt note eller i et separat avsnitt i sitt 

finansregnskap. Et foretak trenger imidlertid ikke å gjenta informasjon som allerede finnes et annet sted, 

forutsatt at informasjonen er innarbeidet med en krysshenvisning fra finansregnskapet til et annet dokument, 

for eksempel en kommentar fra ledelsen eller en risikorapport, som er tilgjengelig for brukere av 

finansregnskapet på samme vilkår og til samme tid som finansregnskapet. Uten den informasjonen som 

innarbeides med en krysshenvisning, er finansregnskapet ikke fullstendig. 

21C Når nr. 22A–24F krever at foretaket skiller formidlet informasjon etter risikokategori, skal foretaket fastsette 

hver risikokategori på grunnlag av risikoeksponeringene som et foretak bestemmer seg for å sikre, og som det 

anvendes sikringsbokføring på. Et foretak skal fastsette risikokategorier konsekvent for alle opplysninger om 

sikringsbokføring. 

21D For å oppnå målene i nr. 21A skal et foretak (unntatt hvis annet er angitt nedenfor) fastsette hvor detaljerte 

opplysninger som skal legges fram, hvor mye vekt det skal legges på ulike aspekter ved opplysningskravene, et 

hensiktsmessig aggregerings- eller oppdelingsnivå og om brukere av finansregnskapet har behov for ytterligere 

forklaringer for å kunne vurdere de kvantitative opplysningene som gis. Et foretak skal imidlertid benytte 

samme aggregerings- eller oppdelingsnivå som det benytter for opplysningskravene for relatert informasjon i 

denne IFRS og IFRS 13: «Måling av virkelig verdi».  
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Risikohåndteringsstrategi 

22. [Opphevet] 

22A Et foretak skal forklare sin risikohåndteringsstrategi for hver risikokategori av risikoeksponeringer som det 

bestemmer seg for å sikre, og som det anvendes sikringsbokføring på. Denne forklaringen bør gjøre det mulig 

for brukere av finansregnskapet å vurdere (for eksempel) 

a) hvordan hver risiko oppstår, 

b) hvordan foretaket håndterer hver risiko, herunder hvorvidt foretaket sikrer en post i sin helhet for alle 

risikoer eller sikrer en eller flere risikobestanddeler for en post og hvorfor, 

c) omfanget av risikoeksponeringer som foretaket håndterer. 

22B For å oppfylle kravene i nr. 22A skal informasjonen omfatte (men ikke være begrenset til) en beskrivelse av 

a) sikringsinstrumentene som brukes (og hvordan de brukes) til å sikre risikoeksponeringer, 

b) hvordan foretaket fastsetter det økonomiske forholdet mellom sikringsobjektet og sikringsinstrumentet for 

å vurdere sikringseffektivitet, 

c) hvordan foretaket fastsetter sikringsgraden, og hva som er kildene til sikringsineffektivitet. 

22C Hvis et foretak øremerker en bestemt risikobestanddel som et sikringsobjekt (se nr. 6.3.7 i IFRS 9), skal det i 

tillegg til opplysningene som kreves i nr. 22A og 22B, legge fram kvalitative eller kvantitative opplysninger 

om 

a) hvordan foretaket fastsetter risikobestanddelen som er øremerket som sikringsobjekt (herunder en 

beskrivelse av arten av forholdet mellom risikobestanddelen og posten som helhet), og 

b) hvordan risikobestanddelen er knyttet til posten i sin helhet (f.eks. at den øremerkede risikobestanddelen 

historisk har dekket i gjennomsnitt 80 prosent av endringene i virkelig verdi for posten i sin helhet). 

Størrelsen på, forløpet for og usikkerheten omkring framtidige kontantstrømmer 

23. [Opphevet] 

23A Med mindre et foretak unntas av nr. 23C, skal det legge fram kvantitativ informasjon etter risikokategori slik at 

brukere av finansregnskapet kan vurdere vilkårene for sikringsinstrumenter og hvordan de påvirker størrelsen 

på, forløpet for og usikkerheten omkring foretakets framtidige kontantstrømmer. 

23B For å oppfylle kravene i nr. 23A skal et foretak legge fram en oppdeling som viser 

a) en profil av forløpet for sikringsinstrumentets nominelle beløp, og 

b) dersom det er relevant, sikringsinstrumentets gjennomsnittlige pris eller sats (for eksempel innløsningspris 

eller terminpris).  
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23C I situasjoner der et foretak ofte fornyer (dvs. bringer til opphør og starter på nytt) sikringsforhold fordi både 

sikringsinstrumentet og sikringsobjektet ofte endres (dvs. foretaket benytter en dynamisk prosess der både 

eksponeringen og sikringsinstrumentene som brukes til å håndtere den eksponeringen, ikke forblir uforandret 

lenge – som i eksempelet i nr. B6.5.24 b) i IFRS 9), skal foretaket 

a) være unntatt fra å gi opplysningene som kreves av nr. 23A og 23B, 

b) gi opplysninger om følgende: 

i) informasjon om hva den endelige risikohåndteringsstrategien er med hensyn til disse sikrings-

forholdene, 

ii) en beskrivelse av hvordan det gjenspeiler foretakets risikohåndteringsstrategi å bruke sikrings-

bokføring og øremerking av disse særlige sikringsforholdene, og 

iii) en angivelse av hvor ofte sikringsforholdene bringes til opphør og startes på nytt som del av foretakets 

prosess for disse sikringsforholdene. 

23D Et foretak skal etter risikokategori legge fram en beskrivelse av kildene til sikringsineffektivitet som forventes 

å påvirke sikringsforholdet i dets levetid. 

23E Dersom det oppstår andre kilder til sikringsineffektivitet i et sikringsforhold, skal foretaket opplyse om disse 

kildene etter risikokategori og forklare den påfølgende sikringsineffektiviteten. 

23F For kontantstrømssikringer skal et foretak legge fram en beskrivelse av eventuelle forventede transaksjoner 

som det er benyttet sikringsbokføring for i tidligere perioder, men som ikke lenger forventes å finne sted. 

Virkningene av sikringsbokføring på finansiell stilling og resultat 

24. [Opphevet] 

24A Et foretak skal i tabellform opplyse om følgende beløp knyttet til poster som er øremerket som 

sikringsinstrumenter, separat etter risikokategori for hver type sikring (virkelig verdi-sikring, kontant-

strømssikring og sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet): 

a) den balanseførte verdien av sikringsinstrumentene (finansielle eiendeler atskilt fra finansielle forpliktelser), 

b) hvilken post i balanseoppstillingen som omfatter sikringsinstrumentet, 

c) endringen i virkelig verdi av sikringsinstrumentet som brukes som grunnlag for å innregne sikrings-

ineffektiviteten for perioden, og 

d) sikringsinstrumentenes nominelle beløp (herunder mengdeangivelser som tonn eller kubikkmeter). 

24B Et foretak skal i tabellform opplyse om følgende beløp knyttet til sikringsobjekter separat etter risikokategori 

for hver type sikring på følgende måte: 

a) for virkelig verdi-sikringer: 

i) den balanseførte verdien av sikringsobjektet som er innregnet i balanseoppstillingen (med eiendeler 

vist atskilt fra forpliktelser), 

ii) det akkumulerte beløpet for justeringer av virkelig verdi-sikring for sikringsobjektet som inngår i den 

balanseførte verdien av sikringsobjektet som er innregnet i balanseoppstillingen (med eiendeler vist 

atskilt fra forpliktelser),  
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iii) hvilken post i balanseoppstillingen som omfatter sikringsobjektet, 

iv) endringen i verdien av sikringsobjektet som brukes som grunnlag for å innregne sikrings-

ineffektiviteten for perioden, og 

v) det akkumulerte resterende beløpet for justeringer av virkelig verdi-sikring i balanseoppstillingen for 

eventuelle sikringsobjekter som ikke lenger justeres for sikringsgevinster og -tap i samsvar med  

nr. 6.5.10 i IFRS 9, 

b) for kontantstrømssikringer og sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet: 

i) endringen i verdien av sikringsobjektet som brukes som grunnlag for å innregne sikrings-

ineffektiviteten for perioden (dvs. for kontantstrømssikringer er det endringen i verdi brukt til å 

fastsette den innregnede sikringsineffektiviteten i samsvar med nr. 6.5.11 c) i IFRS 9), 

ii) saldoen på kontantstrømsikringsreserven og reserven for omregning av utenlandsk valuta for fortsatte 

sikringer som regnskapsføres i samsvar med nr. 6.5.11 og 6.5.13 a) i IFRS 9, og 

iii) den resterende saldoen på kontantstrømsikringsreserven og reserven for omregning av utenlandsk 

valuta fra eventuelle sikringsforhold der sikringsregnskapsføring ikke lenger anvendes. 

24C Et foretak skal i tabellform opplyse om følgende beløp separat etter risikokategori for hver type sikring på 

følgende måte: 

a) for virkelig verdi-sikringer: 

i) sikringsineffektivitet, dvs. differansen mellom sikringsgevinster eller -tap på sikringsinstrumentet og 

sikringsobjektet, som innregnes i resultatet (eller i andre inntekter og kostnader for sikring av et 

egenkapitalinstrument der foretaket har valgt å føre endringer i virkelig verdi over andre inntekter og 

kostnader i samsvar med nr. 5.7.5 i IFRS 9), og 

ii) posten i oppstillingen over totalresultatet som omfatter den innregnede sikringsineffektiviteten, 

b) for kontantstrømssikringer og sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet: 

i) sikringsgevinster eller -tap i rapporteringsperioden som ble innregnet i andre inntekter og kostnader, 

ii) sikringsineffektivitet innregnet i resultatet, 

iii) posten i oppstillingen over totalresultatet som omfatter den innregnede sikringsineffektiviteten, 

iv) beløpet som ble omklassifisert fra kontantstrømssikringsreserven eller reserven for omregning av 

utenlandsk valuta til resultatet som en omklassifiseringsjustering (se IAS 1) (der det skilles mellom 

beløp som det tidligere hadde vært brukt sikringsbokføring for, men som det ikke lenger forventes å 

finne sted sikrede framtidige kontantstrømmer for, og beløp som er blitt overført fordi sikringsobjektet 

har påvirket resultatet), 

v) posten i oppstillingen over totalresultatet som omfatter omklassifiseringsjusteringen (se IAS 1), og 

vi) for sikringer av nettoposisjoner, sikringsgevinster eller -tap innregnet i en separat post i oppstillingen 

over totalresultatet (se nr. 6.6.4 i IFRS 9).  
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24D Når volumet av sikringsforhold som unntaket i nr. 23C får anvendelse på, ikke er representativt for normale 

volumer i perioden (dvs. at volumet på rapporteringstidspunktet ikke gjenspeiler volumene i perioden), skal et 

foretak opplyse om dette og om grunnene til at det mener at volumene ikke er representative. 

24E Et foretak skal legge fram en avstemming av hver bestanddel av egenkapitalen og en analyse av andre inntekter 

og kostnader i samsvar med IAS 1 som samlet 

a) minst skiller mellom beløpene som gjelder opplysningene i nr. 24C b) i) og b) iv), og beløpene som 

regnskapsføres i samsvar med nr. 6.5.11 d) i) og d) iii) i IFRS 9, 

b) skiller mellom beløpene knyttet til tidsverdien til opsjoner som sikrer transaksjonsrelaterte 

sikringsobjekter, og beløpene knyttet til tidsverdien til opsjoner som sikrer tidsrelaterte sikringsobjekter, 

når et foretak regnskapsfører tidsverdien av en opsjon i samsvar med nr. 6.5.15 i IFRS 9, og 

c) skiller mellom beløpene knyttet til termindelen av ikke-børsomsatte terminkontrakter og basismarginen på 

valuta for finansielle instrumenter som sikrer transaksjonsrelaterte sikringsobjekter, og beløpene knyttet til 

termindelen av ikke-børsomsatte terminkontrakter og basismarginen på valuta for finansielle instrumenter 

som sikrer tidsrelaterte sikringsobjekter, når et foretak regnskapsfører disse beløpene i samsvar med  

nr. 6.5.16 i IFRS 9. 

24F Et foretak skal legge fram de opplysningene som kreves i nr. 24E, separat etter risikokategori. Denne 

oppdelingen etter risiko kan angis i notene til finansregnskapet. 

Muligheten til å øremerke en kreditteksponering som målt til virkelig verdi over resultatet 

24G Dersom et foretak øremerket et finansielt instrument eller en andel av det som målt til virkelig verdi over 

resultatet, fordi det bruker et kredittderivat til å håndtere kredittrisikoen for det finansielle instrumentet, skal 

det opplyse om følgende: 

a) for kredittderivater som er blitt brukt til å håndtere kredittrisikoen for finansielle instrumenter som er 

øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 6.7.1 i IFRS 9, en avstemming av 

det nominelle beløpet og den virkelige verdien ved begynnelsen og slutten av perioden, 

b) gevinsten eller tapet som er innregnet i resultatet ved øremerkingen av et finansielt instrument eller en 

andel av det som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 6.7.1 i IFRS 9, og 

c) ved opphør av måling av et finansielt instrument eller en andel av det til virkelig verdi over resultatet, det 

finansielle instrumentets virkelige verdi som er blitt den nye balanseførte verdien i samsvar med nr. 6.7.4. 

b) i IFRS 9, og tilhørende nominelle beløp eller hovedstol (unntatt for sammenligningsinformasjon som 

framlegges i samsvar med IAS 1, trenger ikke et foretak å fortsette å gi disse opplysningene i påfølgende 

perioder). 

28. I noen tilfeller innregner et foretak ikke en gevinst eller et tap ved førstegangsinnregning av en finansiell 

eiendel eller finansiell forpliktelse siden den virkelige verdien verken er dokumentert av en notert pris i et 

aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (dvs. inndata på nivå 1) eller basert på en 

verdsettingsmetode som bare benytter data fra observerbare markeder (se B5.1.2A i IFRS 9). I slike tilfeller 

skal foretaket etter klasse av finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse opplyse om 

a) foretakets regnskapsprinsipp for innregning i resultatet av differansen mellom den virkelige verdien ved 

førstegangsinnregning og transaksjonsprisen for å gjenspeile en endring i de faktorer (herunder tidspunkt) 

som markedsdeltakere ville ta hensyn til ved prising av eiendelen eller forpliktelsen (se B5.1.2A b) i  

IFRS 9),  
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b) den samlede differansen som skal innregnes i resultatet ved begynnelsen og slutten av perioden, og en 

avstemming av endringer av denne differansen i saldoen, 

c) hvorfor foretaket konkluderte med at transaksjonsprisen ikke var den beste dokumentasjonen av virkelig 

verdi, herunder en beskrivelse av den dokumentasjonen som støtter denne virkelige verdien. 

29. Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke 

a) … 

b) [opphevet] 

c) … 

30. I tilfellet som er beskrevet i nr. 29 c), skal et foretak gi informasjon for å hjelpe brukere av finansregnskapet til 

å gjøre egne vurderinger om omfanget av mulige differanser mellom den balanseførte verdien til disse 

kontraktene og deres virkelige verdi, herunder 

a) … 

Kredittrisiko 

Virkeområde og mål 

35A Et foretak skal anvende opplysningskravene i nr. 35F–35N på finansielle instrumenter der nedskriv-

ningskravene i IFRS 9 anvendes. Men 

a) for kundefordringer, kontraktseiendeler og fordringer tilknyttet leieavtaler gjelder nr. 35J for de kundeford-

ringene, kontraktseiendelene eller fordringene tilknyttet leieavtaler der forventede kredittap i levetiden 

innregnes i samsvar med nr. 5.5.15 i IFRS 9, dersom disse finansielle eiendelene endres mer enn 30 dager 

etter forfall, og 

b) nr. 35K b) får ikke anvendelse på fordringer tilknyttet leieavtaler. 

35B Kredittrisikoopplysningene som gis i samsvar med nr. 35F–35N, skal gjøre det mulig for brukere av 

finansregnskapet å forstå kredittrisikoens virkning på størrelsen på, forløpet for og usikkerheten omkring 

framtidige kontantstrømmer. For å nå dette målet skal kredittrisikoopplysningene inneholde 

a) informasjon om et foretaks kredittrisikohåndteringsmetoder og hvordan disse er knyttet til innregning og 

måling av forventede kredittap, herunder metodene, forutsetningene og opplysningene som brukes til å 

måle forventede kredittap, 

b) kvantitative og kvalitative opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere 

beløpene i finansregnskapet knyttet til forventede kredittap, herunder endringer i størrelsen på forventede 

kredittap og årsakene til disse endringene, og 

c) informasjon om et foretaks eksponering for kredittrisiko (dvs. kredittrisikoen innebygd i et foretaks 

finansielle eiendeler og forpliktelser til å gi kreditt), herunder betydelig kredittrisikokonsentrasjon. 

35C Et foretak trenger ikke å gjenta informasjon som allerede finnes et annet sted, forutsatt at informasjonen er 

innarbeidet med en krysshenvisning fra finansregnskapet til andre dokumenter, for eksempel en kommentar fra 

ledelsen eller en risikorapport, som er tilgjengelige for brukere av finansregnskapet på samme vilkår og til 

samme tid som finansregnskapet. Uten den informasjonen som innarbeides med en krysshenvisning, er 

finansregnskapet ikke fullstendig.  
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35D For å oppnå målene i nr. 35B skal et foretak (unntatt hvis annet er angitt) vurdere hvor detaljerte opplysninger 

som skal legges fram, hvor mye vekt det skal legges på ulike aspekter ved opplysningskravene, et 

hensiktsmessig aggregerings- eller oppdelingsnivå og om brukere av finansregnskapet har behov for ytterligere 

forklaringer for å kunne vurdere de kvantitative opplysningene som gis. 

35E Dersom de opplysningene som gis i samsvar med nr. 35F–35N, ikke er tilstrekkelige til å oppnå målene i  

nr. 35B, skal et foretak gi de tilleggsopplysningene som er nødvendige for å oppnå disse målene. 

Kredittrisikohåndteringsmetoder 

35F Et foretak skal forklare sine kredittrisikohåndteringsmetoder og hvordan disse er knyttet til innregning og 

måling av forventede kredittap. For å oppnå dette målet skal et foretak legge fram opplysninger som gjør det 

mulig for brukere av finansregnskapet å forstå og evaluere 

a) hvordan et foretak fastsatte om kredittrisikoen for finansielle instrumenter har økt vesentlig siden 

førstegangsinnregning, herunder om og hvordan 

i) finansielle instrumenter anses å ha lav kredittrisiko i samsvar med nr. 5.5.10 i IFRS 9, herunder 

klassene av finansielle instrumenter som dette får anvendelse på, og 

ii) antakelsen i nr. 5.5.11 i IFRS 9, om at det har vært en betydelig økning av kredittrisikoen siden 

førstegangsinnregning når finansielle eiendeler har forfalt for mer enn 30 dager siden, er tilbakevist, 

b) et foretaks definisjoner av mislighold, herunder årsakene til valget av disse definisjonene, 

c) hvordan instrumentene ble gruppert, dersom forventede kredittap ble målt samlet, 

d) hvordan et foretak fastsatte at finansielle eiendeler er kredittforringede finansielle eiendeler, 

e) et foretaks nedskrivningspraksis, herunder indikatorene på at det ikke er rimelige forventninger om 

tilbakebetaling, og opplysninger om praksisen for finansielle eiendeler som er nedskrevet, men som 

fremdeles er underlagt håndhevingsaktiviteter, og 

f) hvordan kravene i nr. 5.5.12 i IFRS 9 knyttet til endring av kontraktsregulerte kontantstrømmer fra 

finansielle eiendeler er anvendt, herunder hvordan et foretak 

i) fastsetter om kredittrisikoen for en finansiell eiendel som er blitt endret mens tapsavsetningen ble målt 

til et beløp lik forventede kredittap i levetiden, er forbedret så mye at tapsavsetningen går tilbake til å 

bli målt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap over tolv måneder i samsvar med nr. 5.5.5 i 

IFRS 9, og 

ii) overvåker i hvilken grad tapsavsetningen for finansielle eiendeler som oppfyller kriteriene i punkt i), 

deretter måles på nytt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap i levetiden i samsvar med nr. 5.5.3 

i IFRS 9. 

35G Et foretak skal forklare inndataene, forutsetningene og beregningsmetodene som brukes ved anvendelse av 

kravene i avsnitt 5.5 i IFRS 9. For dette formål skal et foretak opplyse om 

a) grunnlaget for inndataene, forutsetningene og beregningsmetodene som brukes til å 

i) måle forventede kredittap over tolv måneder og i levetiden, 

ii) fastsette om kredittrisikoen for finansielle instrumenter har økt vesentlig siden førstegangsinnregning, 

og 

iii) fastsette om en finansiell eiendel er en kredittforringet finansiell eiendel,  
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b) hvordan fremadskuende opplysninger inngår i fastsettelsen av forventede kredittap, herunder bruken av 

makroøkonomiske opplysninger, og 

c) endringer av beregningsmetoder eller vesentlige forutsetninger i rapporteringsperioden, og årsakene til 

disse endringene. 

Kvantitative og kvalitative opplysninger om beløpene som følger av forventede kredittap 

35H For å forklare endringene i tapsavsetningen og årsakene til disse skal et foretak for hver klasse av finansielle 

instrumenter legge fram en avstemming mellom åpningsbalansen og avslutningsbalansen for tapsavsetningen i 

en tabell som hver for seg viser endringene i løpet av perioden for 

a) tapsavsetningen målt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap over tolv måneder, 

b) tapsavsetningen målt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap i levetiden for 

i) finansielle instrumenter der kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinnregning, men som 

ikke er kredittforringede finansielle eiendeler, 

ii) finansielle eiendeler som er kredittforringet på rapporteringstidspunktet (men som ikke er kreditt-

forringet når de kjøpes eller opprettes), og 

iii) kundefordringer, kontraktseiendeler eller fordringer tilknyttet leieavtaler der tapsavsetningene måles i 

samsvar med nr. 5.5.15 i IFRS 9, 

c) finansielle eiendeler som er kredittforringet når de kjøpes eller opprettes. I tillegg til avstemmingen skal et 

foretak opplyse om det samlede beløpet for udiskonterte forventede kredittap ved førstegangsinnregning 

for finansielle eiendeler som opprinnelig ble innregnet i løpet av rapporteringsperioden. 

35I For å gjøre det mulig for brukere av finansregnskapet å forstå endringene i tapsavsetningen som er framlagt i 

samsvar med nr. 35H, skal et foretak gi en forklaring på hvordan vesentlige endringer i finansielle 

instrumenters brutto balanseførte verdi i løpet av perioden har bidratt til endringer i tapsavsetningen. 

Opplysningene skal framlegges separat for finansielle instrumenter som representerer tapsavsetningen som 

beskrevet i nr. 35H a)–c), og skal omfatte relevante kvalitative og kvantitative opplysninger. Eksempler på 

endringer i finansielle instrumenters brutto balanseførte verdi som har bidratt til endringene i tapsavsetningen, 

kan omfatte 

a) endringer på grunn av finansielle instrumenter som er opprettet eller kjøpt i løpet av rapporteringsperioden, 

b) endring av finansielle eiendelers kontraktsregulerte kontantstrømmer som ikke fører til en fraregning av 

disse finansielle eiendelene i samsvar med IFRS 9, 

c) endringer på grunn av finansielle instrumenter som ble fraregnet (herunder dem som ble nedskrevet) i løpet 

av rapporteringsperioden, og 

d) endringer som er avhengig av hvorvidt tapsavsetningen måles til et beløp som tilsvarer forventede kredittap 

over tolv måneder eller i levetiden. 

35J For å gjøre det mulig for brukere av finansregnskapet å forstå arten og virkningen av endringer av finansielle 

eiendelers kontraktsregulerte kontantstrømmer som ikke har ført til fraregning, og virkningen av slike 

endringer på målingen av forventede kredittap, skal et foretak opplyse om 

a) amortisert kost før endringen og netto endringsgevinst eller -tap innregnet for finansielle eiendeler der de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene er blitt endret i løpet av rapporteringsperioden, mens de hadde en 

tapsavsetning som ble målt til et beløp lik forventede kredittap i levetiden, og  
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b) brutto balanseført verdi ved utgangen av rapporteringsperioden for finansielle eiendeler som er blitt endret 

siden førstegangsinnregning, på et tidspunkt da tapsavsetningen ble målt til et beløp lik forventede 

kredittap i levetiden, og der tapsavsetningen er blitt endret i løpet av rapporteringsperioden til et beløp som 

tilsvarer forventede kredittap over tolv måneder. 

35K For å gjøre det mulig for brukere av finansregnskapet å forstå virkningen av sikkerhetsstillelse og andre 

kredittforbedringer på størrelsen på beløpene som følger av forventede kredittap, skal et foretak for hver klasse 

av finansielle instrumenter opplyse om følgende: 

a) Det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko ved utgangen av 

rapporteringsperioden, uten å ta hensyn til eventuell sikkerhetsstillelse eller andre kredittforbedringer (for 

eksempel avregningsavtaler som ikke kvalifiserer til nettopresentasjon i samsvar med IAS 32). 

b) En forklarende beskrivelse av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer, herunder 

i) en beskrivelse av sikkerhetsstillelsens art og kvalitet, 

ii) en forklaring på eventuelle vesentlige endringer i kvaliteten på denne sikkerhetsstillelsen eller disse 

kredittforbedringene som følge av forringelse eller endringer i foretakets sikkerhetsretningslinjer i 

løpet av rapporteringsperioden, og 

iii) opplysninger om finansielle instrumenter der foretaket ikke har innregnet en tapsavsetning på grunn 

av sikkerhetsstillelsen. 

c) Kvantitative opplysninger om sikkerhetsstillelsen og andre kredittforbedringer (for eksempel en kvantifise-

ring av i hvilket omfang sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer minsker kredittrisikoen) for 

finansielle eiendeler som er kredittforringet på rapporteringstidspunktet. 

35L Et foretak skal opplyse om kontraktsregulerte utestående beløp for finansielle eiendeler som ble nedskrevet i 

løpet av rapporteringsperioden, og som fremdeles er underlagt håndhevingsaktiviteter. 

Eksponering for kredittrisiko 

35M For å gjøre det mulig for brukere av finansregnskapet å vurdere et foretaks eksponering for kredittrisiko og 

forstå dets betydelige kredittrisikokonsentrasjon skal foretaket for hver kredittrisikoklasse opplyse om 

finansielle eiendelers brutto balanseførte verdi og eksponeringen for kredittrisiko på lånetilsagn og finansielle 

garantikontrakter. Disse opplysningene skal gis separat for finansielle instrumenter 

a) der tapsavsetningen er målt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap over tolv måneder, 

b) der tapsavsetningen er målt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap i levetiden, og som er 

i) finansielle instrumenter der kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinnregning, men som 

ikke er kredittforringede finansielle eiendeler, 

ii) finansielle eiendeler som er kredittforringet på rapporteringstidspunktet (men som ikke er kreditt-

forringet når de kjøpes eller opprettes), og 

iii) kundefordringer, kontraktseiendeler eller fordringer tilknyttet leieavtaler der tapsavsetningene måles i 

samsvar med nr. 5.5.15 i IFRS 9, 

c) som er kredittforringede finansielle eiendeler når de kjøpes eller opprettes. 

35N For kundefordringer, kontraktseiendeler og fordringer tilknyttet leieavtaler der et foretak anvender nr. 5.5.15 i 

IFRS 9, kan informasjonen som gis i samsvar med nr. 35M, baseres på en avsetningsmatrise (se B5.5.35 i 

IFRS 9).  
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36. For alle finansielle instrumenter innenfor virkeområdet for denne IFRS, men der nedskrivningskravene i IFRS 

9 ikke får anvendelse, skal et foretak for hver klasse av finansielle instrumenter opplyse om 

a) det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko ved utgangen av 

rapporteringsperioden, uten å ta hensyn til eventuell sikkerhetsstillelse eller andre kredittforbedringer (for 

eksempel avregningsavtaler som ikke kvalifiserer til nettopresentasjon i samsvar med IAS 32); denne 

opplysningen kreves ikke for finansielle instrumenter der den balanseførte verdien best representerer 

maksimal eksponering for kredittrisiko, 

b) en beskrivelse av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer samt deres finansielle virkning (for 

eksempel en kvantifisering av i hvor stort omfang sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer minsker 

kredittrisikoen) med hensyn til det beløpet som best representerer den maksimale eksponeringen for 

kredittrisiko (uansett om det opplyses i samsvar med a) eller representeres ved et finansielt instruments 

balanseførte verdi), 

c) [opphevet] 

d) … 

37. [Opphevet] 

42C Med henblikk på anvendelsen av opplysningskravene i nr. 42E–42H har et foretak vedvarende engasjement i 

en overført finansiell eiendel dersom foretaket, som en del av overføringen, beholder noen av de 

kontraktsregulerte rettighetene eller pliktene som ligger i den overførte finansielle eiendelen, eller oppnår 

eventuelle nye kontraktsregulerte rettigheter eller plikter i tilknytning til den overførte finansielle eiendelen. 

Med henblikk på anvendelsen av opplysningskravene i nr. 42E–42H vil følgende ikke utgjøre et vedvarende 

engasjement: 

a) … 

b) en ordning der et foretak beholder en kontraktsregulert rett til å motta kontantstrømmene fra en finansiell 

eiendel, men påtar seg en kontraktsregulert plikt til å betale kontantstrømmene til ett eller flere foretak, og 

der betingelsene i nr. 3.2.5 a)–c) i IFRS 9 er oppfylt. 

Overførte finansielle eiendeler som ikke blir fraregnet i sin helhet 

42D Et foretak kan ha overført finansielle eiendeler på en slik måte at en del av eller alle de finansielle eiendelene 

ikke oppfyller kravene til fraregning. For å oppfylle målene fastsatt i nr. 42B a) skal foretaket på hvert 

rapporteringstidspunkt gi opplysninger om hver klasse av overførte finansielle eiendeler som ikke er blitt 

fraregnet i sin helhet: 

a) … 

f) den samlede balanseførte verdien av de opprinnelige eiendelene før overføringen, den balanseførte verdien 

av eiendelene som foretaket fortsetter å innregne, og den balanseførte verdien av de tilknyttede 

forpliktelsene, når foretaket fortsetter å innregne eiendelene i den grad det har et vedvarende engasjement 

(se nr. 3.2.6 c) ii) og 3.2.16 i IFRS 9). 

Overførte finansielle eiendeler som blir fraregnet i sin helhet 

42E For å oppfylle målene fastsatt i nr. 42B b) skal foretaket, når det fraregner overførte finansielle eiendeler i sin 

helhet (se nr. 3.2.6 a) og c) i) i IFRS 9), men har et vedvarende engasjement i dem, minst gi følgende 

opplysninger for hver type vedvarende engasjement på hvert rapporteringstidspunkt: 

a) …  
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FØRSTEGANGSANVENDELSE AV IFRS 9 

42I I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9, skal foretaket opplyse 

om følgende for hver klasse av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse: 

a) Den opprinnelige målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt i samsvar med IAS 39 eller i 

samsvar med en tidligere versjon av IFRS 9 (dersom foretakets valgte metode for å anvende IFRS 9 

omfatter mer enn ett tidspunkt for førstegangsanvendelse for ulike krav). 

b) Den nye målingskategorien og den balanseførte verdien fastsatt i samsvar med IFRS 9. 

c) Beløpet for eventuelle finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i balanseoppstillingen som tidligere 

var øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet, men som ikke lenger er øremerket slik, der det 

skilles mellom dem som IFRS 9 krever at et foretak omklassifiserer, og dem som et foretak velger å 

omklassifisere på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

I samsvar med nr. 7.2.2 i IFRS 9, avhengig av foretakets valgte metode for anvendelse av IFRS 9, kan 

overgangen omfatte flere tidspunkter for førstegangsanvendelse. Dette nummeret kan derfor føre til 

opplysninger om flere tidspunkter for førstegangsanvendelse. Et foretak skal presentere disse kvantitative 

opplysningene i en tabell, med mindre et annet format er mer hensiktsmessig. 

42J I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9, skal et foretak legge 

fram kvalitative opplysninger som gjør det mulig for brukerne å forstå 

a) hvordan det anvendte klassifiseringskravene i IFRS 9 på de finansielle eiendelene der klassifiseringen er 

endret som følge av anvendelse av IFRS 9, 

b) årsakene til en eventuell øremerking eller fjerning av øremerking av finansielle eiendeler eller finansielle 

forpliktelser som målt til virkelig verdi over resultatet på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

I samsvar med nr. 7.2.2 i IFRS 9, avhengig av foretakets valgte metode for anvendelse av IFRS 9, kan 

overgangen omfatte flere tidspunkter for førstegangsanvendelse. Dette nummeret kan derfor føre til 

opplysninger om flere tidspunkter for førstegangsanvendelse. 

42K I rapporteringsperioden da et foretak første gang anvender klassifiserings- og målingskravene for finansielle 

eiendeler i IFRS 9 (dvs. når foretaket går over fra IAS 39 til IFRS 9 for finansielle eiendeler), skal det legge 

fram opplysningene angitt i nr. 42L–42O i denne IFRS i henhold til nr. 7.2.15 i IFRS 9. 

42L Når det kreves i henhold til nr. 42K, skal et foretak opplyse om endringer i klassifiseringen av finansielle 

eiendeler og finansielle forpliktelser på tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9, med separat 

angivelse av 

a) endringene i de balanseførte verdiene på grunnlag av deres målingskategorier i henhold til IAS 39 (dvs. 

ikke som følge av en endring i målingsattributt ved overgangen til IFRS 9), og 

b) endringene i de balanseførte verdiene som skyldes en endring i målingsattributt ved overgangen til IFRS 9. 

Det er ikke nødvendig å legge fram opplysningene i dette nummeret etter årsrapporteringsperioden der 

foretaket først anvender klassifiserings- og målingskravene for finansielle eiendeler i IFRS 9.  
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42M Når det kreves av nr. 42K, skal et foretak opplyse om følgende for finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som er blitt omklassifisert slik at de måles til amortisert kost, og, når det gjelder finansielle 

eiendeler, som er blitt omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet slik at de måles til virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader, som følge av overgangen til IFRS 9: 

a) Den virkelige verdien av de finansielle eiendelene eller finansielle forpliktelsene ved slutten av 

rapporteringsperioden. 

b) Gevinster eller tap i virkelig verdi som ville ha blitt innregnet i resultatet eller i andre inntekter og 

kostnader i løpet av rapporteringsperioden dersom de finansielle eiendelene eller finansielle forpliktelsene 

ikke var blitt omklassifisert. 

Det er ikke nødvendig å legge fram opplysningene i dette nummeret etter årsrapporteringsperioden der 

foretaket først anvender klassifiserings- og målingskravene for finansielle eiendeler i IFRS 9. 

42N Når det kreves av nr. 42K, skal et foretak opplyse om følgende for finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser som er blitt omklassifisert fra virkelig verdi over resultatet som følge av overgangen til IFRS 9: 

a) Effektiv rente fastsatt på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

b) Innregnet renteinntekt eller -utgift. 

Dersom et foretak behandler den virkelige verdien av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som 

den nye brutto balanseførte verdien på tidspunktet for førstegangsanvendelse (se nr. 7.2.11 i IFRS 9), skal 

opplysningene nevnt i dette nummeret legges fram for hver rapporteringsperiode inntil fraregning. Ellers er det 

ikke nødvendig å legge fram opplysningene i dette nummeret etter årsrapporteringsperioden der foretaket først 

anvender klassifiserings- og målingskravene for finansielle eiendeler i IFRS 9. 

42O Når et foretak legger fram opplysningene fastsatt i nr. 42K–42N, må disse opplysningene og opplysningene i 

nr. 25 i denne IFRS gjøre det mulig med en avstemming mellom 

a) målingskategoriene presentert i henhold til IAS 39 og IFRS 9 og 

b) klassen av finansielle instrumenter 

på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

42P På tidspunktet for førstegangsanvendelse av avsnitt 5.5 i IFRS 9 skal et foretak gi opplysninger som gjør det 

mulig å avstemme utgående verdifallsavsetninger i samsvar med IAS 39 og avsetninger i samsvar med IAS 37 

mot inngående tapsavsetninger fastsatt i samsvar med IFRS 9. For finansielle eiendeler skal disse 

opplysningene gis etter de tilknyttede finansielle eiendelenes målingskategorier i samsvar med IAS 39 og 

IFRS 9, og de skal hver for seg vise virkningen av endringer i målingskategorien på tapsavsetningen på denne 

datoen. 

42Q I rapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9, trenger ikke et foretak 

å opplyse om beløpene i postene som ville blitt rapportert i samsvar med klassifiserings- og målingskravene 

(som omfatter kravene knyttet til måling til amortisert kost av finansielle eiendeler og verdifall i avsnitt 5.4 og 

5.5 i IFRS 9) i 

a) IFRS 9 for tidligere perioder og 

b) IAS 39 for inneværende periode.  
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42R I samsvar med nr. 7.2.4 i IFRS 9, dersom det på tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9 ikke er 

praktisk mulig (som definert i IAS 8) for et foretak å vurdere en endret tidsverdi av penger i samsvar med 

B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved førstegangsinnregning 

av den finansielle eiendelen, skal foretaket vurdere kjennetegnene til den finansielle eiendelens kontrakts-

regulerte kontantstrøm på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved førstegangsinnregning av 

den finansielle eiendelen, uten å ta hensyn til kravene til endring av tidsverdien av penger i B4.1.9B–B4.1.9D i 

IFRS 9. Et foretak skal opplyse om den balanseførte verdien på rapporteringstidspunktet for finansielle 

eiendeler der kjennetegnene til den kontraktsregulerte kontantstrømmen er blitt vurdert på grunnlag av de fakta 

og omstendigheter som forelå ved førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen, uten å ta hensyn til 

kravene til endring av tidsverdien av penger i B4.1.9B–B4.1.9D i IFRS 9 inntil disse finansielle eiendelene blir 

fraregnet. 

42S I samsvar med nr. 7.2.5 i IFRS 9, dersom det på tidspunktet for førstegangsanvendelse ikke er praktisk mulig 

(som definert i IAS 8) for et foretak å vurdere om den virkelige verdien av mulighet til førtidig tilbakebetaling 

var ubetydelig i samsvar med B4.1.12 d) i IFRS 9 på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved 

førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen, skal foretaket vurdere kjennetegnene til den finansielle 

eiendelens kontraktsregulerte kontantstrøm på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved 

førstegangsinnregning av den finansielle eiendelen, uten å ta hensyn til unntaket for mulighet til førtidig 

tilbakebetaling i B4.1.12 i IFRS 9. Et foretak skal opplyse om den balanseførte verdien på rapporte-

ringstidspunktet for finansielle eiendeler der kjennetegnene til den kontraktsregulerte kontantstrømmen er blitt 

vurdert på grunnlag av de fakta og omstendigheter som forelå ved førstegangsinnregning av den finansielle 

eiendelen, uten å ta hensyn til unntaket for mulighet til førtidig tilbakebetaling i B4.1.12 i IFRS 9 inntil disse 

finansielle eiendelene blir fraregnet. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

44E [Opphevet] 

44F [Opphevet] 

44H–44J [Opphevet] 

44N [Opphevet] 

44S–44W [Opphevet] 

44Y [Opphevet] 

44Z Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 2–5, 8–11, 14, 20, 28–30, 36, 42C–42E, vedlegg A og B1, B5, B9, 

B10, B22 og B27 endret, nr. 12, 12A, 16, 22–24, 37, 44E, 44F, 44H–44J, 44N, 44S–44W, 44Y, B4 og 

vedlegg D opphevet og nr. 5A, 10A, 11A, 11B, 12B–12D, 16A, 20A, 21A–21D, 22A–22C, 23A–23F, 

24A–24G, 35A–35N, 42I–42S, 44ZA og B8A–B8J tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når 

det anvender IFRS 9. Disse endringene trenger ikke å anvendes på sammenligningsinformasjon for 

perioder før tidspunktet for førstegangsanvendelse av IFRS 9. 

44ZA I samsvar med nr. 7.1.2 i IFRS 9 kan et foretak for årsrapporteringsperioder før 1. januar 2018 velge å 

anvende tidlig bare kravene til føring av gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til virkelig 

verdi over resultatet i nr. 5.7.1 c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 i IFRS 9 uten å anvende de 

øvrige kravene i IFRS 9. Dersom et foretak velger å anvende bare disse numrene i IFRS 9, skal det 

opplyse om dette og løpende gi de tilknyttede opplysningene fastsatt i nr. 10–11 i denne IFRS (som 

endret i IFRS 9 (2010)).  
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C14 I vedlegg A skal definisjonen av «kredittrisikoklasse» tilføyes, definisjonen av «forfalt» oppheves og siste punktum 

endres til å lyde som følger: 

Kredittrisikoklasser Vurdering av kredittrisikoen basert på risikoen for mislighold for det finansielle instrumentet. 

Følgende begreper er definert i nr. 11 i IAS 32, i nr. 9 i IAS 39, i vedlegg A til IFRS 9 eller i vedlegg A til IFRS 13 

og benyttes i denne IFRS slik det framgår av IAS 32, IAS 39, IFRS 9 og IFRS 13: 

— amortisert kost for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse, 

— kontraktseiendel, 

— kredittforringede finansielle eiendeler, 

— fraregning, 

— derivat, 

— utbytte, 

— effektiv rente-metode, 

— egenkapitalinstrument, 

— forventede kredittap, 

— virkelig verdi, 

— finansiell eiendel, 

— finansiell garantikontrakt, 

— finansielt instrument, 

— finansiell forpliktelse, 

— finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, 

— forventet transaksjon, 

— brutto balanseført verdi, 

— sikringsinstrument, 

— holdt for omsetning, 

— gevinst eller tap ved verdifall, 

— tapsavsetning, 

— kjøpte eller opprettede kredittforringede finansielle eiendeler, 

— omklassifiseringsdato, 

— alminnelig kjøp eller salg, 

C15 I vedlegg B skal B1, B5, B9, B10, B22 og B27 endres til å lyde som følger, overskriften over B4 og B4 skal 

oppheves, og overskriften over B8A og B8A–B8J skal tilføyes: 

B1 Nr. 6 krever at et foretak grupperer finansielle instrumenter i klasser som er hensiktsmessige for arten av de 

opplysninger som gis, og som tar hensyn til disse finansielle instrumentenes kjennetegn. Klassene som beskrives 

i nr. 6, fastsettes av foretaket og er dermed forskjellige fra de kategorier av finansielle instrumenter som angis i 

IFRS 9 (som bestemmer hvordan finansielle instrumenter blir målt, og hvor endringer i virkelig verdi blir 

innregnet).  



30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1131 

 

B4 [Opphevet] 

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) Når det gjelder finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet: 

i) arten av de finansielle forpliktelsene som foretaket har øremerket til virkelig verdi over resultatet, 

ii) kriteriene for denne øremerkingen av finansielle forpliktelser ved førstegangsinnregning, og 

iii) hvordan foretaket har oppfylt betingelsene i nr. 4.2.2 i IFRS 9 for slik øremerking. 

aa) Når det gjelder finansielle eiendeler øremerket som målt til virkelig verdi over resultatet: 

i) arten av de finansielle eiendelene som foretaket har øremerket som målt til virkelig verdi over 

resultatet, og 

ii) hvordan foretaket har oppfylt betingelsene i nr. 4.1.5 i IFRS 9 for slik øremerking. 

b) [opphevet] 

c) Hvorvidt alminnelige kjøp og salg av finansielle eiendeler blir regnskapsført på avtaletidspunktet eller på 

oppgjørstidspunktet (se nr. 3.1.2 i IFRS 9). 

d) [opphevet] 

e) … 

f) [opphevet] 

g) [opphevet] 

Kredittrisikohåndteringsmetoder (nr. 35F–35G) 

B8A Nr. 35F b) krever at det gis opplysninger om hvordan et foretak har definert mislighold for ulike finansielle 

instrumenter, og årsakene til valget av disse definisjonene. I samsvar med nr. 5.5.9 i IFRS 9 skal fastsettelsen 

av hvorvidt forventede kredittap i levetiden skal innregnes, baseres på økningen i risikoen for mislighold siden 

førstegangsinnregning. Informasjon om et foretaks definisjoner av mislighold som vil hjelpe brukere av 

finansregnskap til å forstå hvordan et foretak har anvendt kravene knyttet til forventede kredittap i IFRS 9, kan 

omfatte 

a) de kvalitative og kvantitative faktorene som tas i betraktning ved definisjon av mislighold, 

b) om ulike definisjoner er anvendt på forskjellige typer finansielle instrumenter, og 

c) forutsetninger om gjenopprettingsgraden (dvs. antall finansielle eiendeler som går tilbake til en fungerende 

status) etter mislighold av den finansielle eiendelen. 

B8B For å hjelpe brukere av finansregnskap å vurdere et foretaks omstrukturerings- og endringsprinsipper krever 

nr. 35F f) i) at det gis opplysninger om hvordan et foretak overvåker i hvilken utstrekning tapsavsetningen for 

finansielle eiendeler som tidligere er gitt i samsvar med nr. 35F f) i), senere måles til et beløp som tilsvarer 

forventede kredittap i levetiden i samsvar med nr. 5.5.3 i IFRS 9. Kvantitative opplysninger som vil hjelpe 

brukere å forstå den senere økningen i endrede finansielle eiendelers kredittrisiko, kan omfatte opplysninger 

om endrede finansielle eiendeler som oppfyller kriteriene i nr. 35F f) i), der tapsavsetningen har gått tilbake til 

å bli målt til et beløp som tilsvarer forventede kredittap i levetiden (dvs. en forringelsesgrad).  
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B8C Nr. 35G a) krever at det gis opplysninger om grunnlaget for inndata og forutsetninger og om estime-

ringsmetoder som ble brukt ved anvendelsen av nedskrivningskravene i IFRS 9. Forutsetningene og 

inndataene som et foretak bruker til å måle forventede kredittap eller fastsette omfanget av økninger i 

kredittrisikoen siden førstegangsinnregning, kan omfatte opplysninger hentet fra intern historiske informasjon 

eller vurderingsrapporter og forutsetninger om forventet levetid for finansielle instrumenter og tidspunktet for 

salget av sikkerhetsstillelsen. 

Endringer i tapsavsetningen (nr. 35H) 

B8D I samsvar med nr. 35H skal et foretak forklare årsakene til endringer i tapsavsetningen i løpet av perioden. I 

tillegg til avstemmingen mellom tapsavsetningens åpningsbalanse og avslutningsbalanse kan det være 

nødvendig å gi en forklarende beskrivelse av endringene. Denne forklarende beskrivelsen kan omfatte en 

analyse av årsakene til endringer i tapsavsetningen i løpet av perioden, herunder 

a) porteføljens sammensetning, 

b) volumet av de finansielle instrumentene som er kjøpt eller opprettet, og 

c) alvorlighetsgraden for forventede kredittap. 

B8E For lånetilsagn og finansielle garantikontrakter innregnes tapsavsetningen som en avsetning. Et foretak bør gi 

opplysninger om endringer i tapsavsetningen for finansielle eiendeler atskilt fra dem for lånetilsagn og 

finansielle garantikontrakter. Dersom et finansielt instrument omfatter både et lån (dvs. en finansiell eiendel) 

og et uutnyttet tilsagn (dvs. et lånetilsagn), og foretaket ikke kan identifisere forventede kredittap på 

lånetilsagndelen atskilt fra dem for den finansielle eiendelen, bør imidlertid forventede kredittap på 

lånetilsagnet innregnes sammen med tapsavsetningen for den finansielle eiendelen. I den utstrekning det 

samlede forventede kredittapet overstiger den finansielle eiendelens brutto balanseførte verdi, bør det 

forventede kredittapet innregnes som en avsetning. 

Sikkerhetsstillelse (nr. 35K) 

B8F Nr. 35K krever at det gis opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å forstå virkningen 

av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer på størrelsen på forventede kredittap. Et foretak er verken 

forpliktet til å gi opplysninger om den virkelige verdien av sikkerhetsstillelsen og andre kredittforbedringer 

eller å kvantifisere den nøyaktige verdien av sikkerhetsstillelsen som ble inkludert i beregningen av forventede 

kredittap (dvs. tapet ved mislighold). 

B8G En forklarende beskrivelse av sikkerhetsstillelsen og dens virkning på størrelsen på forventede kredittap kan 

inneholde opplysninger om 

a) de viktigste typene av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer (eksempler på sistnevnte er 

garantier, kredittderivater og avregningsavtaler som ikke kvalifiserer til nettopresentasjon i samsvar med 

IAS 32), 

b) volumet av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer samt dets betydning for tapsavsetningen, 

c) strategiene og prosessene for verdsetting og håndtering av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer, 

d) de viktigste typene av motparter for sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer samt deres kreditt-

verdighet, og 

e) opplysninger om risikokonsentrasjoner innenfor sikkerhetsstillelsen og andre kredittforbedringer.  
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Eksponering for kredittrisiko (nr. 35M–35N) 

B8H Nr. 35M krever at det gis opplysninger om et foretaks eksponering for kredittrisiko og betydelige 

konsentrasjoner av kredittrisiko på rapporteringstidspunktet. En konsentrasjon av kredittrisiko foreligger når et 

antall motparter befinner seg i en geografisk region eller utøver lignende aktiviteter og har lignende 

økonomiske kjennetegn som vil kunne gjøre at deres evne til å oppfylle kontraktsregulerte plikter påvirkes på 

samme måte av økonomiske endringer eller andre forhold. Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig 

for brukere av finansregnskapet å forstå om det finnes grupper eller porteføljer av finansielle instrumenter med 

særtrekk som kan påvirke en stor del av denne gruppen av finansielle instrumenter, for eksempel 

konsentrasjon av bestemte risikoer. Dette kan for eksempel omfatte lån/verdi-grupperinger eller konsentra-

sjoner knyttet til geografi, bransje eller utstedertype. 

B8I Antallet kredittrisikoklasser som brukes til å gi opplysninger i samsvar med nr. 35M, skal stemme overens 

med det antallet som foretaket rapporterer til nøkkelpersoner i ledelsen med hensyn til kredittrisikohåndtering. 

Dersom opplysninger om forfalte beløp er de eneste spesifikke låntakeropplysningene som er tilgjengelige, og 

et foretak benytter opplysninger om forfalte beløp til å vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig siden 

førstegangsinnregning i samsvar med nr. 5.5.10 i IFRS 9, skal foretaket legge fram en analyse av status for 

forfalte beløp for disse finansielle eiendelene. 

B8J Når et foretak har målt forventede kredittap samlet, kan det kanskje ikke tildele den brutto balanseførte verdien 

av individuelle finansielle eiendeler eller eksponeringen for kredittrisiko på lånetilsagn og finansielle 

garantikontrakter til de kredittrisikoklassene der forventede kredittap i levetiden innregnes. I så fall bør et 

foretak anvende kravet i nr. 35M på de finansielle instrumentene som direkte kan tildeles til en 

kredittrisikoklasse, og opplyse separat om den brutto balanseførte verdien av finansielle instrumenter der 

forventede kredittap i levetiden er blitt målt samlet. 

B9 Nr. 35K a) og 36 a) krever at det opplyses om det beløp som best representerer foretakets maksimale 

eksponering for kredittrisiko. For en finansiell eiendel er dette typisk brutto balanseført verdi fratrukket 

a) … 

b) en eventuell tapsavsetning innregnet i samsvar med IFRS 9. 

B10 Aktiviteter som fører til kredittrisiko og tilhørende maksimal eksponering for kredittrisiko, omfatter, men er 

ikke begrenset til følgende: 

a) Utlån til kunder og plassering av innskudd i andre foretak. I disse tilfellene er maksimal eksponering for 

kredittrisiko lik de tilknyttede finansielle eiendelenes balanseførte verdi. 

b) … 

B22 Renterisiko oppstår på rentebærende finansielle instrumenter innregnet i balanseoppstillingen (for eksempel 

anskaffede og utstedte gjeldsinstrumenter) og på enkelte finansielle instrumenter som ikke er innregnet i 

balanseoppstillingen (for eksempel enkelte lånetilsagn). 

B27 I samsvar med nr. 40 a) opplyses det om sensitiviteten til resultatet (som for eksempel oppstår av instrumenter 

målt til virkelig verdi over resultatet) atskilt fra sensitiviteten til andre inntekter og kostnader (som for 

eksempel oppstår av investeringer i egenkapitalinstrumenter der endringer i virkelig verdi føres over andre 

inntekter og kostnader).  
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C16 Vedlegg D skal oppheves. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i november 2009) 

C17 Nr. 8.1.1 skal endres til å lyde som følger: 

8.1.1. IFRS 9 utstedt i juli 2014 erstatter denne standard. Et foretak skal anvende IFRS 9 utstedt i juli 2014 på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. For årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner før 1. januar 2018, kan et foretak imidlertid velge å anvende denne standard dersom 

foretakets tidspunkt for førstegangsanvendelse er før 1. februar 2015. Dersom et foretak velger å anvende 

denne standard, skal det opplyse om dette og samtidig anvende endringene i vedlegg C. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i oktober 2010) 

C18 Nr. 7.1.1 og 7.3.2 skal endres til å lyde som følger, og nr. 7.1.1 A skal tilføyes. 

7.1.1. IFRS 9 utstedt i juli 2014 erstatter denne standard. Et foretak skal anvende IFRS 9 utstedt i juli 2014 på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. For årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner før 1. januar 2018, kan et foretak imidlertid velge å anvende denne standard dersom 

foretakets tidspunkt for førstegangsanvendelse er før 1. februar 2015. Dersom et foretak velger å anvende 

denne standard og ikke allerede har anvendt IFRS utstedt i 2009, må det anvende alle kravene i denne 

standard samtidig (men se også nr. 7.1.1 A og 7.3.2). Dersom et foretak anvender denne standard, skal det 

opplyse om dette og samtidig anvende endringene i vedlegg C. 

7.1.1 A Til tross for kravene i nr. 7.1.1 kan et foretak for årsregnskap som omfatter perioder som begynner før  

1. januar 2018, velge å anvende kravene til føring av gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket 

til virkelig verdi over resultatet i nr. 5.7.1 c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.13 og B5.7.5–B5.7.20 uten å anvende de 

øvrige kravene i denne standard. Dersom et foretak velger å anvende bare disse numrene, skal det opplyse 

om dette og løpende gi opplysningene fastsatt i nr. 10–11 i IFRS 7 (som endret i denne standard). 

7.3.2. Denne standard erstatter IFRS 9 utstedt i 2009. For årsregnskap som omfatter perioder som begynner før  

1. januar 2018, kan et foretak imidlertid velge å anvende IFRS 9 utstedt i 2009 dersom foretakets tidspunkt 

for førstegangsanvendelse er før 1. februar 2015. 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (Sikringsbokføring og endringer av IFRS 9, IFRS 7 og IAS 39) 

C19 Nr. 7.1.1, 7.1.2 og 7.3.2 skal endres til å lyde som følger: 

7.1.1. IFRS 9 utstedt i juli 2014 erstatter denne standard. Et foretak skal anvende IFRS 9 utstedt i juli 2014 på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. For årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner før 1. januar 2018, kan et foretak imidlertid velge å anvende denne standard dersom 

foretakets tidspunkt for førstegangsanvendelse er før 1. februar 2015. Dersom et foretak velger å anvende 

denne standard, må det anvende alle kravene i denne standard samtidig (men se også nr. 7.1.1 A og 7.2.16). 

Dersom et foretak anvender denne standard, skal det opplyse om dette og samtidig anvende endringene i 

vedlegg C. 

7.1.2. Til tross for kravene i nr. 7.1.1 kan et foretak for årsregnskap som omfatter perioder som begynner før  

1. januar 2018, velge å anvende kravene til føring av gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til 

virkelig verdi over resultatet i nr. 5.7.1 c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.13 og B5.7.5–B5.7.20 uten å anvende de øvrige 

kravene i denne standard. Dersom et foretak velger å anvende bare disse numrene, skal det opplyse om dette 

og løpende gi opplysningene fastsatt i nr. 10–11 i IFRS 7 (som endret i IFRS 9 utstedt i oktober 2010).  
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7.3.2. Denne standard erstatter IFRS 9 utstedt i 2009 og IFRS 9 utstedt i 2010. For årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner før 1. januar 2018, kan et foretak imidlertid velge å anvende IFRS 9 utstedt i 2009 

eller IFRS 9 utstedt i 2010 dersom foretakets tidspunkt for førstegangsanvendelse er før 1. februar 2015. 

IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» 

C20 Nr. 52 skal endres til å lyde som følger: 

52. Unntaket i nr. 48 kommer bare til anvendelse på finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og andre 

kontrakter innenfor virkeområdet for IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (eller IAS 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling» dersom IFRS 9 ennå ikke er vedtatt). Henvisninger til finansielle 

eiendeler og finansielle forpliktelser i nr. 48–51 og 53–56 bør forstås som henvisninger til alle kontrakter som 

omfattes av og regnskapsføres i samsvar med IFRS 9 (eller IAS 39 dersom IFRS 9 ennå ikke er vedtatt), uansett 

om de oppfyller definisjonene av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser i IAS 32: «Finansielle 

instrumenter — presentasjon». 

C21 I vedlegg C tilføyes C5. 

C5 Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 52 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender 

IFRS 9. 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

C22 I nr. 7 skal definisjonen av «andre inntekter og kostnader» og nr. 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 og 123 endres til å lyde 

som følger, nr. 139E, 139G og 139M skal oppheves, og nr. 139O skal tilføyes: 

7. Følgende begreper anvendes i denne standard: 

… 

«Andre inntekter og kostnader» omfatter inntekts- og kostnadsposter (herunder omklassifiserings-

justeringer) som ikke blir innregnet i resultatet slik det kreves eller tillates i andre IFRS-er. 

Bestanddelene i andre inntekter og kostnader omfatter 

a) … 

d) gevinster og tap fra investeringer i egenkapitalinstrumenter øremerket til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5 i IFRS 9 «Finansielle instrumenter», 

da) gevinster og tap på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i 

samsvar med nr. 4.1.2 A i IFRS 9, 

e) den effektive delen av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i en kontantstrømssikring og gevinster 

og tap på sikringsinstrumenter som sikrer investeringer i egenkapitalinstrumenter målt til virkelig verdi 

over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 5.7.5 i IFRS 9 (se kapittel 6 i IFRS 9), 

f) for bestemte forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet, størrelsen på endringen i virkelig 

verdi som er henførbar til endringer i forpliktelsens kredittrisiko (se nr. 5.7.7 i IFRS 9), 

g) endringer i verdien av opsjoners tidsverdi ved atskillelse av en opsjonskontrakts egenverdi og tidsverdi, 

der bare endringene i egenverdien øremerkes som sikringsinstrument (se kapittel 6 i IFRS 9),  
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h) endringer i verdien av termindelene av ikke-børsomsatte terminkontrakter ved atskillelse av den ikke-

børsomsatte terminkontraktens termindel og spotdel, der bare endringene i spotdelen øremerkes som 

sikringsinstrument, og endringer i verdien av et finansielt instruments basismargin på valuta når den 

unntas fra øremerkingen av det finansielle instrumentet som sikringsinstrument (se kapittel 6 i IFRS 9), 

… 

68. Et foretaks driftssyklus er tiden mellom anskaffelse av eiendeler som skal bearbeides, og realisasjon av 

eiendelene i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av 

foretakets ordinære driftssyklus, antas den å være tolv måneder. Omløpsmidler omfatter eiendeler (for 

eksempel beholdninger og kundefordringer) som selges, forbrukes eller realiseres som en del av den ordinære 

driftssyklusen, selv om de ikke forventes å bli realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden. 

Omløpsmidler omfatter også eiendeler som holdes primært for omsetning (eksempler på dette er finansielle 

eiendeler som oppfyller definisjonen av «holdt for omsetning» i IFRS 9), og den kortsiktige delen av 

langsiktige finansielle eiendeler. 

71. Andre kortsiktige forpliktelser gjøres ikke opp som en del av den ordinære driftssyklusen, men forfaller til 

oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden eller holdes primært for omsetning. Eksempler på 

dette er enkelte finansielle forpliktelser som oppfyller definisjonen av «holdt for omsetning» i IFRS 9, 

kassekreditt og den kortsiktige delen av langsiktige finansielle forpliktelser, vedtatt utbytte, inntektsskatt og 

annen kortsiktig gjeld som ikke er leverandørgjeld. Finansielle forpliktelser som utgjør langsiktig 

finansiering (dvs. som ikke er en del av arbeidskapitalen som benyttes i foretakets ordinære driftssyklus), og 

som ikke forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, er langsiktige forpliktelser i 

henhold til nr. 74 og 75. 

82. I tillegg til de postene som kreves av andre IFRS-er, skal resultatavsnittet eller resultatoppstillingen 

omfatte poster som viser følgende beløp for perioden: 

a) driftsinntekter, med separat føring av renteinntekter beregnet ved hjelp av effektiv rente-

metoden, 

aa) gevinster og tap som følge av fraregning av finansielle eiendeler målt til amortisert kost, 

b) finanskostnader, 

ba) tap ved verdifall (herunder tilbakeførsel av tap eller gevinster ved verdifall) som fastsettes i 

samsvar med avsnitt 5.5 i IFRS 9, 

c) resultatandeler fra tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet, regnskapsført etter 

egenkapitalmetoden, 

ca) dersom en finansiell eiendel omklassifiseres fra kategorien måling til amortisert kost slik at den 

blir målt til virkelig verdi over resultatet, eventuelle gevinster eller tap som følge av en differanse 

mellom den finansielle eiendelens tidligere amortiserte kost og dens virkelige verdi på 

omklassifiseringsdatoen (som definert i IFRS 9), 

cb) dersom en finansiell eiendel omklassifiseres fra kategorien måling til virkelig verdi over andre 

inntekter og kostnader slik at den blir målt til virkelig verdi over resultatet, eventuelle kumulative 

gevinster eller tap tidligere innregnet i andre inntekter og kostnader som er omklassifisert til 

resultatet, 

d) …  
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93. Andre IFRS-er omhandler om og når beløp som tidligere er innregnet i andre inntekter og kostnader, skal 

omklassifiseres til resultatet. Slike omklassifiseringer omtales i denne standard som omklassifiserings-

justeringer. En omklassifiseringsjustering blir inkludert sammen med den tilknyttede bestanddelen av andre 

inntekter og kostnader i perioden da justeringen blir omklassifisert til resultatet. Disse beløpene kan ha blitt 

innregnet i andre inntekter og kostnader som urealiserte gevinster i inneværende eller tidligere perioder. 

Disse urealiserte gevinstene må trekkes fra andre inntekter og kostnader i den perioden da de realiserte 

gevinstene blir omklassifisert til resultatet, for å unngå å inkludere dem i totalresultatet to ganger. 

95. Omklassifiseringsjusteringer oppstår for eksempel ved avhending av en utenlandsk virksomhet (se IAS 21) 

og når en sikret forventet kontantstrøm påvirker resultatet (se nr. 6.5.11 d) i IFRS 9 i tilknytning til 

kontantstrømssikringer). 

96. Omklassifiseringsjusteringer oppstår ikke ved endringer i verdireguleringsreserven som er innregnet i 

samsvar med IAS 16 eller IAS 38, eller på nye målinger av ytelsesbaserte pensjonsordninger som er 

innregnet i samsvar med IAS 19. Disse bestanddelene innregnes i andre inntekter og kostnader og blir ikke 

omklassifisert til resultatet i etterfølgende perioder. Endringer i verdireguleringsreserven kan overføres til 

opptjent egenkapital i etterfølgende perioder når eiendelen er oppbrukt, eller når den blir fraregnet (se IAS 16 

og IAS 38). I samsvar med IFRS 9 oppstår ikke omklassifiseringsjusteringer dersom en kontantstrømssikring 

eller regnskapsføringen av tidsverdien til en opsjon (eller termindelen av en ikke-børsomsatt terminkontrakt 

eller et finansielt instruments basismargin på valuta) resulterer i beløp som fjernes fra henholdsvis 

kontantstrømssikringsreserven eller en atskilt bestanddel av egenkapitalen, og som inngår direkte i eiendelens 

eller forpliktelsens opprinnelige anskaffelseskost eller en annen balanseført verdi. Disse beløpene blir direkte 

overført til eiendeler eller forpliktelser. 

106. Et foretak skal presentere en oppstilling over endringer i egenkapital slik det kreves av nr. 10. 

Oppstillingen over endringer i egenkapital omfatter følgende informasjon: 

a) … 

c) [opphevet] 

d) for hver bestanddel av egenkapitalen, en avstemming mellom den balanseførte verdien i 

begynnelsen og slutten av perioden, med (som et minimum) separate opplysninger om endringer 

som følger av 

i) resultatet, 

ii) andre inntekter og kostnader og 

iii) transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere, med separat angivelse av bidrag fra og 

utdelinger til eiere samt endringer i eierandeler i datterforetak som ikke medfører tap av 

kontroll. 

123. Som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper foretar ledelsen ulike vurderinger i tillegg til 

vurderinger som innebærer estimater, som kan ha betydelig innvirkning på beløpene som foretaket innregner 

i finansregnskapet. Ledelsen foretar for eksempel vurderinger ved avgjørelser om 

a) [opphevet] 

b) når praktisk talt alle betydelige risikoer og fordeler ved eierskap av finansielle eiendeler og leide 

eiendeler overdras til andre foretak,  
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c) hvorvidt visse salg av varer i praksis er finansieringsordninger og derfor ikke gir inntekter, og 

d) hvorvidt kontraktsvilkårene for en finansiell eiendel på bestemte tidspunkter fører til kontantstrømmer 

som utelukkende er betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol. 

139E [Opphevet] 

139G [Opphevet] 

139M [Opphevet] 

139O Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 og 123 endret og nr. 139E, 139G og 

139M opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 2: «Beholdninger» 

C23 Nr. 2 skal endres til å lyde som følger, nr. 40A, 40B og 40D skal oppheves, og nr. 40F skal tilføyes: 

2. Denne standard får anvendelse på alle beholdninger, unntatt 

a) [opphevet] 

b) finansielle instrumenter (se IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» og IFRS 9: «Finansi-

elle instrumenter») og 

c) … 

40A [Opphevet] 

40B [Opphevet] 

40D [Opphevet] 

40F Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 2 endret og nr. 40A, 40B og 40D opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

C24 Nr. 53 skal endres til å lyde som følger, nr. 54A, 54B og 54D skal oppheves, og nr. 54E skal tilføyes: 

53. Senere kunnskap skal ikke benyttes ved anvendelse av nye regnskapsprinsipper på eller korreksjon av beløp for 

en tidligere periode, verken ved antakelser om hva som ville ha vært ledelsens hensikt i en tidligere periode, 

eller ved estimering av beløp som er innregnet, målt eller opplyst i en tidligere periode. Dersom et foretak for 

eksempel korrigerer en feil i en tidligere periode i forbindelse med beregning av sin forpliktelse for ansattes 

samlede sykefravær i samsvar med IAS 19: «Ytelser til ansatte», skal det se bort fra informasjon om en særlig 

alvorlig influensaepidemi i den neste perioden som ble tilgjengelig etter at finansregnskapet for den tidligere 

perioden ble godkjent for offentliggjøring. Selv om betydelige estimater ofte er nødvendige ved endring av 

sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, er dette ingen hindring for pålitelig justering eller 

korrigering av sammenligningsinformasjonen. 

54A [Opphevet] 

54B [Opphevet] 

54D [Opphevet] 

54E Ved IFRS 9: «Finansielle instrumenter», utstedt i juli 2014, ble nr. 53 endret og nr. 54A, 54B og 54D 

opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 9.  
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IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» 

C25 Nr. 9 skal endres til å lyde som følger, og nr. 23B skal tilføyes. 

9. Følgende er eksempler på hendelser etter rapporteringsperioden som det skal tas hensyn til, og som krever at et 

foretak justerer de beløp som er innregnet i foretakets finansregnskap, eller at foretaket innregner poster som 

tidligere ikke var innregnet: 

a) … 

b) Ny informasjon som foretaket mottar etter rapporteringsperioden, og som indikerer at en eiendel har falt i 

verdi på slutten av rapporteringsperioden, eller at det beløpet som tidligere var innregnet som et tap ved 

verdifall, må justeres. For eksempel 

i) når en kunde går konkurs etter rapporteringsperioden, bekrefter dette vanligvis at kunden var 

kredittforringet på slutten av rapporteringsperioden, 

23B Ved IFRS 9: «Finansielle instrumenter», utstedt i juli 2014, ble nr. 9 endret. Et foretak skal anvende denne 

endringen når det anvender IFRS 9. 

IAS 12: «Inntektsskatt» 

C26 Nr. 20 skal endres til å lyde som følger, nr. 96, 97 og 98D skal oppheves, og nr. 98F skal tilføyes: 

20. IFRS-er tillater eller krever at visse eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi, eller at de verdireguleres (se for 

eksempel IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», IAS 38: «Immaterielle eiendeler», IAS 40: «Investe-

ringseiendom» og IFRS 9: «Finansielle instrumenter»). I enkelte jurisdiksjoner vil en verdiregulering eller 

annen verdiendring av en eiendel til virkelig verdi påvirke den skattepliktige inntekten (det skattemessige 

underskuddet) i inneværende periode. Som et resultat av dette blir eiendelens skattemessige verdi justert, og 

det oppstår ingen midlertidig forskjell. I andre jurisdiksjoner vil ikke en verdiregulering eller annen 

verdiendring av en eiendel påvirke den skattepliktige inntekten i perioden da verdireguleringen eller annen 

verdiendring fant sted, og følgelig blir ikke eiendelens skattemessige verdi justert. Likevel vil framtidig 

gjenvinning av balanseført verdi føre til en skattepliktig strøm av økonomiske fordeler til foretaket, og beløpet 

som vil være skattemessig fradragsberettiget, vil være forskjellig fra beløpet som utgjør disse økonomiske 

fordelene. Forskjellen mellom den verdiregulerte eiendelens balanseført verdi og dens skattemessige verdi er 

en midlertidig forskjell og fører til en forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt. Dette er tilfellet selv om 

a) … 

96. [Opphevet] 

97. [Opphevet] 

98D [Opphevet] 

98F Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 20 endret og nr. 96, 97 og 98D opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» 

C27 Nr. 10A skal endres til å lyde som følger, nr. 44 og 47 skal oppheves, og nr. 48 skal tilføyes: 

10A Fordelen ved et lån fra en offentlig myndighet til under markedsrente blir behandlet som et offentlig tilskudd. 

Lånet skal innregnes og måles i samsvar med IFRS 9: «Finansielle instrumenter». Fordelen ved en rente som 

ligger under markedsrente, skal måles som differansen mellom den opprinnelige balanseførte verdien av lånet 

fastsatt i samsvar med IFRS 9 og det provenyet som mottas. Fordelen regnskapsføres i samsvar med denne 

standard. Foretaket skal vurdere de vilkår og plikter som er oppfylt eller må oppfylles når foretaket skal 

identifisere utgiftene som fordelen ved lånet er ment å kompensere for.  
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44. [Opphevet] 

47. [Opphevet] 

48. Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 10A endret og nr. 44 og 47 opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

C28 [Ikke relevant for krav] 

C29 Nr. 3, 4, 5, 27 og 52 skal endres til å lyde som følger, nr. 60C, 60E og 60I skal oppheves, og nr. 60J skal tilføyes: 

3. Denne standard får anvendelse på [fotnote utelatt] 

a) regnskapsføring av transaksjoner og saldoer i utenlandsk valuta, unntatt derivattransaksjoner og 

saldoer som omfattes av IFRS 9: «Finansielle instrumenter», 

b) … 

4. IFRS 9 får anvendelse på mange derivater i utenlandsk valuta, og disse er derfor ikke omfattet av denne 

standard. De derivater i utenlandsk valuta som ikke er omfattet av IFRS 9 (for eksempel enkelte derivater i 

utenlandsk valuta som er innebygd i andre kontrakter), er imidlertid omfattet av denne standard. I tillegg får 

denne standard anvendelse når et foretak omregner beløp som er knyttet til derivater, fra foretakets 

funksjonelle valuta til dets presentasjonsvaluta. 

5. Denne standard får ikke anvendelse på sikringsbokføring av poster i utenlandsk valuta, herunder sikring av en 

nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet. IFRS 9 får anvendelse på sikringsbokføring. 

27. Som nevnt i nr. 3 a) og 5 får IFRS 9 anvendelse på sikringsbokføring av poster i utenlandsk valuta. Anvendelse 

av sikringsbokføring krever at et foretak regnskapsfører noen valutakursdifferanser på en annen måte enn den 

behandling av valutakursdifferanser som kreves av denne standard. For eksempel krever IFRS 9 at 

valutakursdifferanser på monetære poster som kvalifiserer som sikringsinstrumenter ved kontantstrømssikring, 

ved førstegangsinnregning inkluderes i andre inntekter og kostnader i det omfang sikringen er effektiv. 

52. Et foretak skal opplyse om 

a) beløpet for valutakursdifferanser som er innregnet i resultatet, unntatt når disse stammer fra 

finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9, og 

b) … 

60C [Opphevet] 

60E [Opphevet] 

60I [Opphevet] 

60J Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 3, 4, 5, 27 og 52 endret og nr. 60C, 60E og 60I opphevet. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 23: «Låneutgifter» 

C30 Nr. 6 skal endres til å lyde som følger, og nr. 29B skal tilføyes. 

6. Låneutgifter kan omfatte 

a) rentekostnad beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden som beskrevet i IFRS 9, 

b) … 

29B Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender 

IFRS 9.  
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IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

C31 Nr. 40–42 skal endres til å lyde som følger, og nr. 41A–41C og 45A skal tilføyes. 

40. Etter anvendelse av egenkapitalmetoden, herunder innregning av det tilknyttede foretakets eller den 

felleskontrollerte virksomhetens tap i samsvar med nr. 38, anvender foretaket nr. 41A–41C for å fastslå om det 

foreligger objektive indikasjoner på at dets nettoinvestering i det tilknyttede foretaket eller den felles-

kontrollerte virksomheten har falt i verdi. 

41. Foretaket anvender nedskrivningskravene i IFRS 9 på sine andre interesser i det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten som hører inn under virkeområdet for IFRS 9, og som ikke utgjør en del av 

nettoinvesteringen. 

41A Nettoinvesteringen i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet har falt i verdi og tap ved 

verdifall er pådratt bare dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall som følge av én eller flere 

hendelser som har funnet sted etter førstegangsinnregning av nettoinvesteringen (en «tapshendelse»), og denne 

eller disse tapshendelsene har innvirkning på de estimerte framtidige kontantstrømmene fra nettoinvesteringen 

som kan estimeres på en pålitelig måte. Det kan være at det ikke er mulig å identifisere en enkelt, separat 

hendelse som årsak til verdifallet. Isteden kan den samlede virkningen av flere hendelser ha vært årsak til 

verdifallet. Tap som forventes som følge av framtidige hendelser, uansett graden av sannsynlighet, blir ikke 

innregnet. Objektive indikasjoner på at nettoinvesteringen har falt i verdi, inkluderer observerbare 

opplysninger om følgende tapshendelser som foretaket blir oppmerksom på: 

a) vesentlige finansielle vanskeligheter hos det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, 

b) kontraktsbrudd, for eksempel mislighold eller manglende betaling fra det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten, 

c) når foretaket, av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til dets tilknyttede foretaks eller 

felleskontrollerte virksomhets finansielle vanskeligheter, gir det tilknyttede foretaket eller den felles-

kontrollerte virksomheten en innrømmelse som foretaket ellers ikke ville ha vurdert, 

d) når det blir sannsynlig at det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten vil gå konkurs 

eller utsettes for en annen form for finansiell omorganisering, eller 

e) når et aktivt marked for nettoinvesteringen forsvinner på grunn av finansielle vanskeligheter hos det 

tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten. 

41B Bortfall av et aktivt marked fordi det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte virksomhetens 

egenkapital eller finansielle instrumenter ikke lenger omsettes offentlig, er ingen indikasjon på verdifall. En 

nedgradering av et tilknyttet foretaks eller en felleskontrollert virksomhets kredittverdighet er i seg selv ikke 

noen indikasjon på verdifall, selv om det kan være en indikasjon på verdifall når det vurderes sammen med 

annen tilgjengelig informasjon. 

41C I tillegg til de typene hendelser som er nevnt i nr. 41A, omfatter objektive indikasjoner på verdifall for 

nettoinvesteringen i egenkapitalinstrumentene til det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten informasjon om betydelige endringer med negativ innvirkning som har funnet sted i det 

teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske miljøet der det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten opererer, og som indikerer at anskaffelseskost for investeringen i 

egenkapitalinstrumentet kanskje ikke kan gjenvinnes. En vesentlig eller lengre nedgang i den virkelige verdien 

av en investering i et egenkapitalinstrument til under instrumentets anskaffelseskost er også en objektiv 

indikasjon på verdifall. 

42. Ettersom goodwill som utgjør en del av den balanseførte verdien av nettoinvesteringen i et tilknyttet foretak 

eller en felleskontrollert virksomhet, ikke innregnes separat, testes den ikke separat for verdifall ved 

anvendelse av kravene for testing av goodwill for verdifall i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». I stedet blir hele 

den balanseførte verdien av investeringen testet for verdifall som en enkelt eiendel i samsvar med IAS 36, ved 

at investeringens gjenvinnbare beløp (høyeste verdi av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter) 

sammenlignes med dens balanseførte verdi, når anvendelsen av nr. 41A–41C indikerer at investeringen kan ha 

falt i verdi. Et tap ved verdifall innregnet i disse tilfellene blir ikke fordelt på noen eiendel, herunder goodwill, 
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som utgjør en del av nettoinvesteringens balanseførte verdi i det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten. Dermed blir enhver tilbakeførsel av dette tapet ved verdifall innregnet i 

samsvar med IAS 36 i den utstrekning det gjenvinnbare beløpet for nettoinvesteringen deretter øker. Ved 

beregning av nettoinvesteringens bruksverdi skal et foretak estimere 

a) sin andel av nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å bli generert av det 

tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, herunder kontantstrømmene fra det 

tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte virksomhetens drift og provenyet ved endelig avhending 

av investeringen, eller 

b) nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå av utbytte som 

investeringen vil gi, og fra investeringens endelige avhending. 

Ved bruk av hensiktsmessige forutsetninger vil begge metoder gi samme resultat. 

45A Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 40–42 endret og nr. 41A–41C tilføyd. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

C32 [Ikke relevant for krav] 

C33 Nr. 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42 og 96C skal endres til å lyde som følger, nr. 7F, 97H og 97P skal oppheves, og nr. 97R skal 

tilføyes: 

3. Prinsippene i denne standard utfyller prinsippene for innregning og måling av finansielle eiendeler og finansielle 

forpliktelser i IFRS 9: «Finansielle instrumenter» og for opplysninger om disse i IFRS 7: «Finansielle 

instrumenter — opplysninger». 

VIRKEOMRÅDE 

4. Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 

unntak: 

a) Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres i 

samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» eller IAS 28: 

«Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller krever eller 

tillater imidlertid IFRS 10, IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en andel i et 

datterforetak, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold til IFRS 9, og i disse 

tilfellene skal foretakene anvende kravene i denne standard. Foretakene skal også anvende denne 

standard på alle derivater på andeler knyttet til andeler i datterforetak, tilknyttede foretak eller 

felleskontrollert virksomhet. 

b) … 

d) Forsikringskontrakter som definert i IFRS 4: «Forsikringskontrakter». Denne standard får 

imidlertid anvendelse på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom IFRS 9 krever 

at foretaket regnskapsfører dem separat. Videre skal en utsteder anvende denne standard på 

finansielle garantikontrakter dersom utstederen anvender IFRS 9 ved innregning og måling av 

kontrakter, men IFRS 4 skal anvendes dersom utstederen i samsvar med nr. 4 d) i IFRS 4 velger å 

anvende IFRS 4 ved innregning og måling av kontrakter. 

e) Finansielle instrumenter som hører inn under virkeområdet for IFRS 4, fordi de inneholder en 

skjønnsmessig del. Utstederen av disse instrumentene er fritatt fra å anvende nr. 15–32 og AG25–

AG35 i denne standard på disse elementene når det gjelder sondringen mellom finansielle 

forpliktelser og egenkapitalinstrumenter. Disse instrumentene er imidlertid underlagt alle andre 

krav i denne standard. Denne standard får dessuten anvendelse på derivater som er innebygd i disse 

instrumentene (se IFRS 9). 

f) …  
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8. Denne standard kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand 

som kan gjøres opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle 

instrumenter, som om kontraktene var finansielle instrumenter, unntatt kontrakter som er inngått og 

fortsatt innehas med det formål å motta eller levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med 

foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov. Denne standard skal imidlertid anvendes på de 

kontraktene som et foretak øremerker som målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 2.5 i 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter». 

12. Følgende begreper er definert i vedlegg A til IFRS 9 eller i nr. 9 i IAS 39: «Finansielle instrumenter — 

innregning og måling» og benyttes i denne standard i den betydning som er fastsatt i IAS 39 og IFRS 9: 

— amortisert kost for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse, 

— fraregning, 

— derivat, 

— effektiv rente-metode, 

— finansiell garantikontrakt, 

— finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, 

— bindende tilsagn 

— forventet transaksjon, 

— sikringseffektivitet, 

— sikringsobjekt, 

— sikringsinstrument, 

— holdt for omsetning, 

— alminnelig kjøp eller salg 

— transaksjonsutgifter. 

23. Bortsett fra de omstendighetene som er beskrevet i nr. 16A og 16B eller nr. 16C og 16D, fører en kontrakt som 

innebærer en plikt for et foretak til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter eller en annen 

finansiell eiendel, til en finansiell forpliktelse for nåverdien av innløsningsbeløpet (for eksempel for nåverdien 

av framtidig gjenkjøpspris, opsjonens utøvelseskurs eller et annet innløsningsbeløp). Dette er tilfellet selv om 

selve kontrakten er et egenkapitalinstrument. Et eksempel er et foretaks plikt i henhold til en ikke-børsomsatt 

terminkontrakt til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter. Den finansielle forpliktelsen blir 

innregnet første gang til nåverdien av innløsningsbeløpet og blir omklassifisert fra egenkapitalen. Følgelig 

måles den finansielle forpliktelsen i samsvar med IFRS 9. Dersom kontrakten utløper uten levering, blir den 

finansielle forpliktelsens balanseførte verdi omklassifisert til egenkapitalen. Et foretaks kontraktsregulerte plikt 

til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter fører til en finansiell forpliktelse for nåverdien av 

innløsningsbeløpet, selv om plikten til å kjøpe er betinget av at motparten utøver en rett til innløsning (for 

eksempel en utstedt salgsopsjon som gir motparten rett til å selge et foretaks egne egenkapitalinstrumenter 

tilbake til foretaket til en fastsatt pris).  
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31. IFRS 9 omhandler måling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Egenkapitalinstrumenter er 

instrumenter som uttrykker en residualinteresse i et foretaks eiendeler etter fradrag for alle foretakets 

forpliktelser. Når den opprinnelige balanseførte verdien av et sammensatt finansielt instrument blir fordelt på 

instrumentets egenkapital- og forpliktelsesdeler, blir restbeløpet henført til egenkapitaldelen etter at det beløpet 

som er fastsatt separat for forpliktelsesdelen, trekkes fra den virkelige verdien til instrumentet i sin helhet. 

Verdien av eventuelle andre derivatdeler (for eksempel en kjøpsopsjon) innebygd i det sammensatte finansielle 

instrumentet unntatt egenkapitaldelen (for eksempel en egenkapitalkonverteringsrett), inkluderes i 

forpliktelsesdelen. Summen av de balanseførte verdiene henført til forpliktelses- og egenkapitaldelene ved 

førstegangsinnregning er alltid lik den virkelige verdien som ville blitt tildelt instrumentet som helhet. Ingen 

gevinster eller tap oppstår ved at bestanddelene i instrumentet førstegangsinnregnes separat. 

42. En finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse skal nettopresenteres og nettobeløpet presenteres i 

balanseoppstillingen bare dersom et foretak 

a) … 

Ved regnskapsføring av en overføring av en finansiell eiendel som ikke kvalifiserer til fraregning, skal 

foretaket ikke nettopresentere den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen (se IFRS 9 

nr. 3.2.22). 

96C Klassifiseringen av instrumenter i henhold til dette unntaket skal begrenses til regnskapsføring av slike 

instrumenter i henhold til IAS 1, IAS 32, IAS 39, IFRS 7 og IFRS 9. Instrumentet skal ikke betraktes som et 

egenkapitalinstrument i henhold til andre veiledninger, for eksempel IFRS 2. 

97F [Opphevet] 

97H [Opphevet] 

97P [Opphevet] 

97R Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 og AG30 endret og nr. 97F, 97H og 

97P opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

C34 I vedlegget skal AG2 og AG30 endres til å lyde som følger: 

AG2 Standarden omhandler ikke innregning eller måling av finansielle instrumenter. Krav om innregning og 

måling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er fastsatt i IFRS 9. 

AG30 Nr. 28 kommer bare til anvendelse for utstedere av sammensatte ikke-derivative finansielle instrumenter. 

Nr. 28 omhandler ikke sammensatte finansielle instrumenter fra innehaverens perspektiv. IFRS 9 omhandler 

klassifisering og måling av finansielle eiendeler som er sammensatte finansielle instrumenter fra 

innehaverens perspektiv. 

IAS 33: «Resultat per aksje» 

C35 Nr. 34 skal endres til å lyde som følger, og nr. 74E skal tilføyes. 

34. Etter at de potensielle ordinære aksjene er konvertert til ordinære aksjer, oppstår ikke lenger de postene som er 

identifisert i nr. 33 a)–c). De nye ordinære aksjene får isteden rett til å ta del i resultat henførbart til 

morforetakets innehavere av ordinær egenkapital. Derfor blir resultat henførbart til morforetakets eiere av 

ordinær egenkapital beregnet i samsvar med nr. 12, justert for de postene som er identifisert i nr. 33 a)–c) samt 

eventuelle tilknytte skattebeløp. Kostnadene tilknyttet potensielle ordinære aksjer omfatter transaksjonsutgifter 

og rabatter regnskapsført i samsvar med effektiv rente-metoden (se IFRS 9).  
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74E Ved IFRS 9: «Finansielle instrumenter», utstedt i juli 2014, ble nr. 34 endret. Et foretak skal anvende denne 

endringen når det anvender IFRS 9. 

IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

C36 Nr. 2, 4, og 5 skal endres til å lyde som følger, nr. 140F, 140G og 140K skal oppheves, og nr. 140M skal tilføyes: 

2. Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a) … 

e) finansielle eiendeler som omfattes av IFRS 9: «Finansielle instrumenter», 

f) … 

4. Denne standard får anvendelse på finansielle eiendeler klassifisert som 

a) datterforetak, som definert i IFRS 10: «Konsernregnskap», 

b) tilknyttede foretak, som definert i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet», og 

c) felleskontrollert virksomhet, som definert i IFRS 11: «Felles ordninger». 

Verdifall på andre finansielle eiendeler er omfattet av IFRS 9. 

5. Denne standard får ikke anvendelse på finansielle eiendeler innenfor virkeområdet for IFRS 9, på 

investeringseiendom målt til virkelig verdi innenfor virkeområdet for IAS 40 eller på biologiske eiendeler 

knyttet til landbruksvirksomhet målt til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter innenfor virkeområdet for IAS 

41. Denne standard får imidlertid anvendelse på eiendeler som er balanseført til verdiregulerte beløp (dvs. 

den virkelige verdien på tidspunktet for verdireguleringen fratrukket eventuell senere akkumulert avskrivning 

og senere akkumulerte tap ved verdifall) i samsvar med andre IFRS-er, for eksempel verdiregule-

ringsmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler». Den eneste 

forskjellen mellom en eiendels virkelige verdi og dens virkelige verdi fratrukket avhendingsutgifter er de 

marginale utgiftene som er direkte henførbare til avhendingen av eiendelen. 

a) … 

140F [Opphevet] 

140G [Opphevet] 

140K [Opphevet] 

140M Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 2, 4 og 5 endret og nr. 140F, 140G og 140K opphevet. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» 

C37 Nr. 2 skal endres til å lyde som følger, nr. 97 og 98 skal oppheves, og nr. 101 skal tilføyes: 

2. Denne standard får ikke anvendelse på finansielle instrumenter (herunder garantier) som omfattes av IFRS 9: 

«Finansielle instrumenter». 

97. [Opphevet] 

98. [Opphevet] 

101. Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 2 endret og nr. 97 og 98 opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9.  
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IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» 

C38 [Ikke relevant for krav] 

C39 Overskriften over nr. 1 og nr. 1 skal oppheves. 

C40 Nr. 2 skal endres til å lyde som følger, og nr. 4–7 skal oppheves: 

2. Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter innenfor 

virkeområdet for IFRS 9: «Finansielle instrumenter» dersom og i den utstrekning 

a) IFRS 9 tillater at sikringsbokføringskravene i denne standard anvendes, og 

b) det finansielle instrumentet er del av et sikringsforhold som oppfyller kravene til sikringsbokføring i 

samsvar med denne standard. 

4–7 [Opphevet] 

C41 Nr. 8 og 9 skal endres til å lyde som følger: 

8. Begrepene som er definert i IFRS 13, IFRS 9 og IAS 32, benyttes i denne standard i den betydning som er fastsatt 

i vedlegg A til IFRS 13, vedlegg A til IFRS 9 og nr. 11 i IAS 32. IFRS 13, IFRS 9 og IAS 32 definerer følgende 

begreper: 

— amortisert kost for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse, 

— fraregning, 

— derivat, 

— effektiv rente-metode, 

— effektiv rente, 

— egenkapitalinstrument, 

— virkelig verdi, 

— finansiell eiendel, 

— finansielt instrument, 

— finansiell forpliktelse, 

og gir veiledning i anvendelsen av disse definisjonene. 

I nr. 9 skal «Definisjon av et derivat», «Definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter», «Definisjon av en 

finansiell garantikontrakt» og «Definisjoner knyttet til innregning og måling» oppheves. 

C42 Overskrifter og nr. 10–70 og nr. 79 oppheves. 

C43 Nr. 71, 88–90 og 96 skal endres til å lyde som følger: 

71. Dersom et foretak anvender IFRS 9 og ikke har valgt som sitt regnskapsprinsipp å fortsette å anvende 

sikringsbokføringskravene i denne standard (se nr. 7.2.19 i IFRS 9), skal det anvende sikringsbok-

føringskravene i kapittel 6 i IFRS 9. Ved en virkelig verdi-sikring av renteeksponeringen for en del av en 

portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser kan imidlertid et foretak, i samsvar med 

nr. 6.1.3 i IFRS 9, anvende sikringsbokføringskravene i denne standard istedenfor dem i IFRS 9. I så fall 

skal foretaket også anvende de særlige kravene til sikringsbokføring av virkelig verdi for en 

porteføljesikring av renterisiko (se nr. 81A, 89A og AG114–AG132).  
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88. Et sikringsforhold oppfyller kravene til sikringsbokføring i henhold til nr. 89–102 bare dersom alle de 

følgende betingelsene er oppfylt: 

a) … 

d) Sikringens effektivitet kan måles på en pålitelig måte, dvs. at sikringsobjektets virkelige verdi eller 

kontantstrømmer som er henførbare til den sikrede risikoen, og sikringsinstrumentets virkelige verdi 

kan måles på en pålitelig måte. 

e) … 

Virkelig verdi-sikring 

89. Dersom en virkelig verdi-sikring oppfyller betingelsene i nr. 88 i løpet av perioden, skal den 

regnskapsføres på følgende måte: 

a) … 

b) gevinst eller tap på sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen, skal justere 

sikringsobjektets balanseførte verdi og innregnes i resultatet. Dette gjelder dersom sikringsobjektet 

ellers blir målt til anskaffelseskost. Innregning av gevinst eller tap som er henførbar til den sikrede 

risikoen i resultatet, anvendes dersom sikringsobjektet er en finansiell eiendel som måles til virkelig 

verdi over andre inntekter og kostnader i samsvar med nr. 4.1.2 A i IFRS 9. 

90. Dersom bare spesielle risikoer henførbare til et sikringsobjekt er sikret, blir innregnede endringer i 

sikringsobjektets virkelige verdi som ikke er knyttet til den sikrede risikoen, innregnet slik det er fastsatt i 

nr. 5.7.1 i IFRS 9. 

96. En kontantstrømssikring regnskapsføres nærmere bestemt som følger: 

a) … 

c) dersom et foretaks dokumenterte risikohåndteringsstrategi for et bestemt sikringsforhold utelukker en 

bestemt bestanddel av gevinsten eller tapet eller tilknyttede kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (se 

nr. 74, 75 og 88 a)) fra vurderingen av sikringseffektiviteten, skal den utelukkede bestanddelen av gevinst 

eller tap innregnes i samsvar med nr. 5.7.1 i IFRS 9. 

C44 Nr. 103C, 103D, 103F, 103K, 104 og 108C skal endres til å lyde som følger, nr. 103B, 103H–103J, 103L–103P, 

103S, 105–107A og 108E–108F skal oppheves, og nr. 103U skal tilføyes: 

103B [Opphevet] 

103C IAS 1 (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i IFRS-ene. I tillegg ble 

nr. 95 a), 97, 98, 100, 102, 108 og AG99B endret. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak 

anvender IAS 1 (revidert i 2007) på en tidligere periode, får endringene anvendelse på den tidligere 

perioden. 

103D [Opphevet] 

103F [Opphevet] 

103H–103J [Opphevet]  
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103K Ved «Forbedringer av IFRS-er» utstedt i april 2009 ble nr. 2 g), 97 og 100 endret. Et foretak skal 

anvende endringene i disse numrene fremadrettet på alle kontrakter som ikke er utløpt, for årsregnskap 

som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom 

et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

103L–103P [Opphevet] 

103S [Opphevet] 

103U Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 2, 8, 9, 71, 88–90, 96, AG95, AG114, AG118 og overskriftene 

over AG133 endret og nr. 1, 4–7, 10–70, 103B, 103D, 103F, 103H–103J, 103L–103P, 103S, 105–

107A, 108E–108F, AG1–AG93 og AG96 opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 9. 

104 Denne standard skal anvendes med tilbakevirkende kraft, med de unntak som er angitt i nr. 108. 

Åpningssaldoen for opptjent egenkapital for den tidligste foregående perioden som presenteres, og alle 

andre sammenligningstall skal justeres som om denne standard alltid hadde vært anvendt, med mindre 

en omarbeiding av informasjonen ikke er praktisk mulig. Dersom omarbeiding ikke er praktisk mulig, 

skal foretaket opplyse om dette og indikere i hvilken utstrekning informasjonen ble omarbeidet. 

105–107A [Opphevet] 

108C Nr. 73 og AG8 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er» utstedt i mai 2008. Nr. 80 ble endret ved 

«Forbedringer av IFRS-er» utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Tidligere anvendelse av 

alle endringene er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. 

108E–108F [Opphevet] 

C45 I vedlegg A skal overskrifter og AG1–AG93 og AG96 oppheves. 

C46 I vedlegg A skal AG95, AG114 og AG118 endres til å lyde som følger, og første fotnote til AG118 b) skal oppheves: 

AG95 En finansiell eiendel målt til amortisert kost kan øremerkes som et sikringsinstrument i en sikring av en 

valutarisiko. 

AG114 For en virkelig verdi-sikring av renterisiko tilknyttet en portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle 

forpliktelser vil et foretak oppfylle kravene i denne standard dersom foretaket overholder de 

framgangsmåter som er fastsatt i bokstav a)–i) og i AG115–AG132 nedenfor. 

a) Som en del av foretakets risikohåndteringsprosess identifiserer foretaket en portefølje av gjenstander 

hvis renterisiko det ønsker å sikre. Porteføljen kan omfatte bare eiendeler, bare forpliktelser eller både 

eiendeler og forpliktelser. Foretaket kan identifisere to eller flere porteføljer, og i så fall anvender 

foretaket veiledningen nedenfor på hver enkelt portefølje. 

b) … 

AG118 Som et eksempel på øremerkingen omhandlet i AG114 c), dersom et foretak i en bestemt periode for 

reprising estimerer at det har eiendeler med fast rente til VE 100 og forpliktelser med fast rente til VE 80, 

og bestemmer seg for å sikre hele nettoposisjonen på VE 20, øremerker foretaket eiendeler for et beløp på 

VE 20 (en andel av eiendelene) som sikringsobjekt. Øremerkingen er uttrykt som et «beløp i en valuta» (for 

eksempel et beløp i dollar, euro, pund eller rand) og ikke som enkelteiendeler. Det følger av dette at alle 

eiendelene (eller forpliktelsene) som det sikrede beløpet er trukket fra – dvs. alle de VE 100 i eiendeler i 

eksempelet ovenfor – må være …  
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C47 I vedlegg A skal overskriften over AG133 endres til å lyde som følger: 

OVERGANGSBESTEMMELSER (nr. 103–108C) 

IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak og tilsvarende instrumenter» 

C48 Under overskriften «Henvisninger» skal henvisningen til IAS 39 oppheves, og en henvisning til IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» skal tilføyes. Nr. 15 og 18 skal oppheves, og nr. 19 skal tilføyes: 

15. [Opphevet] 

18. [Opphevet] 

19. Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble A8 og A10 endret og nr. 15 og 18 opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9. 

C49 I vedlegget skal A8 og A10 endres til å lyde som følger: 

A8 Medlemsandeler som overstiger innløsningsforbudet, er finansielle forpliktelser. Samvirkeforetaket måler 

denne finansielle forpliktelsen til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Ettersom disse andelene kan 

innløses umiddelbart, måler samvirkeforetaket den virkelige verdien av slike finansielle forpliktelser i samsvar 

med IFRS 13 nr. 47: «Den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse med et anfordringselement (for 

eksempel et bankinnskudd på anfordring) er ikke mindre enn det beløpet som skal betales umiddelbart …». 

Følgelig klassifiserer samvirkeforetaket som finansielle forpliktelser det høyeste beløpet som kan utbetales 

umiddelbart i henhold til innløsningsbestemmelsene. 

A10 Som følge av endringen i vedtektene kan samvirkeforetaket nå avkreves å innløse høyst 25 prosent av sine 

utestående andeler, eller høyst 50 000 andeler à VE 20. 1. januar 20X3 klassifiserer derfor samvirkeforetaket 

som finansielle forpliktelser et beløp på VE 1 000 000, som er det høyeste beløpet som kan utbetales 

umiddelbart i henhold til innløsningsbestemmelsene, som fastsatt i samsvar med IFRS 13 nr. 47.  

1. januar 20X3 overfører foretaket derfor et beløp på VE 200 000 fra egenkapitalen til finansielle forpliktelser, 

mens VE 2 000 000 klassifiseres som egenkapital. I dette eksempelet innregner foretaket ikke noe gevinst eller 

tap på overføringen. 

IFRIC 5: «Rettigheter til andeler i stengnings-, rehabiliterings- og miljørehabiliteringsfond» 

C50 Under overskriften «Henvisninger» skal henvisningen til IAS 39 oppheves, og en henvisning til IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» skal tilføyes. Nr. 5 skal endres til å lyde som følger, nr. 14A og 14C skal oppheves, og nr. 14D skal 

tilføyes: 

5. En residualinteresse i et fond som går utover en rett til refusjon, for eksempel en kontraktsregulert rett til 

utdelinger når all stengning er fullført eller ved nedlegging av fondet, kan være et egenkapitalinstrument som 

hører inn under virkeområdet for IFRS 9, og omfattes ikke av denne tolkning. 

14A [Opphevet] 

14C [Opphevet] 

14D Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 5 endret og nr. 14A og 14C opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 9. 

IFRIC 10: «Delårsrapportering og verdifall» 

C51 Under overskriften «Henvisninger» skal henvisningen til IAS 39 oppheves, og en henvisning til IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» skal tilføyes. Nr. 1, 2, 7 og 8 skal endres til å lyde som følger, nr. 5, 6 og 11–13 skal oppheves, og  

nr. 14 skal tilføyes: 

1. Et foretak skal vurdere om det har forekommet verdifall på goodwill ved utgangen av hver 

rapporteringsperiode, og om nødvendig innregne et tap ved verdifall på det aktuelle tidspunktet i samsvar 

med IAS 36. Ved utgangen av en etterfølgende rapporteringsperiode kan imidlertid forholdene ha endret 

seg i så stor grad at tapet ved verdifall ville ha blitt mindre eller kunne vært unngått dersom vurderingen 

av verdifallet hadde vært gjort først på dette tidspunktet. Denne tolkning gir veiledning i hvorvidt slike 

tap ved verdifall i det hele tatt bør reverseres.  
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2. Tolkningen omhandler samspillet mellom kravene i IAS 34 og innregningen av tap ved verdifall på 

goodwill i IAS 36, og den virkningen som dette samspillet kan ha på etterfølgende delårsrapporter og 

årsregnskap. 

5. [Opphevet] 

6. [Opphevet] 

7. Tolkningen omhandler følgende problemstilling: 

Bør et foretak reversere tap ved verdifall innregnet i en delårsperiode for goodwill dersom et tap ikke 

ville ha blitt innregnet, eller dersom et mindre tap ville ha blitt innregnet hvis det hadde vært foretatt en 

vurdering først ved utgangen av etterfølgende rapporteringsperiode? 

KONSENSUS 

8. Et foretak skal ikke reversere et tap ved verdifall innregnet i en tidligere delårsperiode når det gjelder 

goodwill. 

11–13 [Opphevet] 

14. Ved IFRS 9, utstedt i mai 2014, ble nr. 1, 2, 7 og 8 endret og nr. 5, 6 og 11–13 opphevet. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

IFRIC 12: «Tjenesteutsettingsordninger» 

C52 Under overskriften «Henvisninger» skal henvisningen til IAS 39 oppheves, og en henvisning til IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» skal tilføyes. Nr. 23–25 skal endres til å lyde som følger, nr. 28A–28C skal oppheves, og nr. 28E skal 

tilføyes: 

23 IAS 32 og IFRS 7 og 9 får anvendelse på den finansielle eiendelen som er innregnet i henhold til  

nr. 16 og 18. 

24 Beløpet som oppdragsgiveren skylder eller anviser, regnskapsføres i samsvar med IFRS 9 som målt til 

a) amortisert kost, 

b) virkelig verdi over andre inntekter og kostnader eller 

c) virkelig verdi over resultatet. 

25 Dersom det beløpet som oppdragsgiveren skylder, blir målt til amortisert kost eller virkelig verdi over 

andre inntekter og kostnader, krever IFRS 9 at det ved hjelp av effektiv rente-metoden beregnes renter 

som skal innregnes i resultatet. 

28A–28C [Opphevet] 

28E Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 23–25 endret og nr. 28A–28C opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 9. 

IFRIC 16: «Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet» 

C53 En henvisning til IFRS 9: «Finansielle instrumenter» tilføyes under overskriften «Henvisninger». 

C54 Nr. 3, 5–7, 14 og 16 skal endres til å lyde som følger, nr. 18A skal oppheves, og nr. 18B skal tilføyes: 

3. IFRS 9 krever at et relevant sikringsobjekt og relevante sikringsinstrumenter øremerkes i et sikrings-

bokføringsforhold. Dersom det, i tilfeller med nettoinvesteringssikring, foreligger et øremerket sikringsforhold, 

blir gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet som fastsettes å være en effektiv sikring av nettoinves-

teringen, innregnet i andre inntekter og kostnader og inkludert sammen med valutakursdifferanser som oppstår 

ved omregning av den utenlandske virksomhetens resultater og finansielle stilling.  
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5. IFRS 9 tillater at et foretak øremerker enten et finansielt derivat eller et ikke-derivativt finansielt instrument 

(eller en kombinasjon av finansielle derivater og ikke-derivative finansielle instrumenter) som sikrings-

instrumenter for valutakursrisiko. Denne tolkning gir veiledning om hvor, innenfor et konsern, sikrings-

instrumenter som er sikringer av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, kan holdes for at vilkårene for 

sikringsbokføring kan oppfylles. 

6. IAS 21 og IFRS 9 krever at akkumulerte beløp innregnet i andre inntekter og kostnader som er knyttet til både 

valutakursdifferanser som oppstår ved omregning av den utenlandske virksomhetens resultater og finansielle 

stilling, og gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som vurderes å være en effektiv sikring av 

nettoinvesteringen, skal omklassifiseres fra egenkapital til resultatet som en omklassifiseringsjustering når 

morforetaket avhender den utenlandske virksomheten. Denne tolkning gir veiledning om hvordan et foretak 

bør fastsette de beløp som skal omklassifiseres fra egenkapital til resultatet for både sikringsinstrumentet og 

sikringsobjektet. 

7. Denne tolkning kommer til anvendelse på et foretak som sikrer den valutarisikoen som oppstår av dets 

nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter, og som ønsker å oppfylle vilkårene for sikringsbokføring i 

samsvar med IFRS 9. Av hensyn til klarheten henviser denne tolkning til et slikt foretak som et morforetak og 

til de finansregnskapene der nettoeiendelene i utenlandske virksomheter er inkludert, som konsernregnskap. 

Alle henvisninger til et morforetak får også anvendelse på et foretak som har en nettoinvestering i en 

utenlandsk virksomhet som er en felleskontrollert virksomhet, et tilknyttet foretak eller en filial. 

14. Et derivativt eller ikke-derivativt instrument (eller en kombinasjon av derivative og ikke-derivative 

instrumenter) kan øremerkes som et sikringsinstrument i en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 

virksomhet. Sikringsinstrumentet (-instrumentene) kan holdes av ethvert foretak innenfor konsernet så lenge 

kravene til øremerking, dokumentasjon og effektivitet i IFRS 9 nr. 6.4.1 som gjelder en nettoinves-

teringssikring, er oppfylt. Særlig bør konsernets sikringsstrategi være tydelig dokumentert på grunn av 

muligheten for ulik øremerking på ulike nivåer i konsernet. 

16. Ved avhending av en utenlandsk virksomhet som var sikret, er det beløpet som er omklassifisert til resultatet 

som en omklassifiseringsjustering fra morforetakets reserve for omregning av utenlandsk valuta i konsern-

regnskapet med hensyn til sikringsinstrumentet, lik det beløpet som IFRS 9 nr. 6.5.14 krever at skal 

identifiseres. Dette beløpet er kumulativ gevinst eller kumulativt tap på det sikringsinstrumentet som ble 

vurdert som en effektiv sikring. 

18A [Opphevet] 

18B Ved IFRS 9, utstedt i juli 2014, ble nr. 3, 5–7, 14, 16, AG1 og AG8 endret og nr. 18A opphevet. Et foretak skal 

anvende disse endringene når det anvender IFRS 9. 

C55 I vedlegget skal AG1 og AG8 endres til å lyde som følger: 

AG1 Dette vedlegg illustrerer anvendelsen av denne tolkning ved hjelp av den foretaksstrukturen som er vist 

nedenfor. I alle tilfeller vil de beskrevne sikringsforholdene testes for effektivitet i samsvar med IFRS 9, selv 

om slik testing ikke er omhandlet i dette vedlegget. Morforetaket, som er det overordnede morforetaket, 

presenterer sitt konsernregnskap i sin funksjonelle valuta euro (EUR). Hvert av datterforetakene er heleide. 

Morforetakets nettoinvestering på 500 millioner GBP i datterforetak B (funksjonell valuta britiske pund 

(GBP)) inkluderer tilsvarende 159 millioner GBP i datterforetak Bs nettoinvestering på 300 millioner USD i 

datterforetak C (funksjonell valuta amerikanske dollar (USD)). Datterforetak Bs andre nettoeiendeler enn dets 

investering i datterforetak C er med andre ord 341 millioner GBP. 

AG8 Når datterforetak C blir avhendet, blir beløpene omklassifisert til resultatet i morforetakets konsernregnskap 

fra dets reserve for omregning av utenlandsk valuta: 

a) når det gjelder det eksterne lånet på 300 millioner USD i datterforetak A, det beløpet som IFRS 9 krever 

skal identifiseres, dvs. den samlede endringen i verdi med hensyn til valutarisiko, innregnet i andre 

inntekter og kostnader som den effektive delen av sikringen, og 

b) …  
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IFRIC 19: «Å bringe finansielle forpliktelser til opphør med egenkapitalinstrumenter» 

C56 Under overskriften «Henvisninger» skal henvisningen til IAS 39 oppheves, og en henvisning til IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» skal tilføyes. Nr. 4, 5, 7, 9 og 10 skal endres til å lyde som følger, nr. 14 og 16 skal oppheves, og nr. 17 

skal tilføyes: 

4. Denne tolkning omhandler følgende problemstillinger: 

a) Kan et foretaks egenkapitalinstrumenter som utstedes for å bringe en finansiell forpliktelse helt eller delvis 

til opphør, anses som «det betalte vederlaget» i samsvar med nr. 3.3.3 i IFRS 9? 

b) … 

KONSENSUS 

5. Utstedelsen av et foretaks egenkapitalinstrumenter til en kreditor for å bringe en finansiell forpliktelse helt eller 

delvis til opphør, utgjør «det betalte vederlaget» i samsvar med nr. 3.3.3 i IFRS 9. Et foretak skal fjerne en 

finansiell forpliktelse (eller en del av en finansiell forpliktelse) fra sin balanseoppstilling bare når den bringes til 

opphør i samsvar med nr. 3.3.1 i IFRS 9. 

7. Dersom de utstedte egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, skal 

egenkapitalinstrumentene måles slik at de gjenspeiler den opphørte finansielle forpliktelsens virkelige verdi. 

Ved måling av den virkelige verdien av en opphørt finansiell forpliktelse med et anfordringselement (for 

eksempel et bankinnskudd på anfordring), får IFRS 13 nr. 47 ikke anvendelse. 

9. Differansen mellom den balanseførte verdien av den opphørte finansielle forpliktelsen (eller en del av en 

finansiell forpliktelse) og det betalte vederlaget, skal innregnes i resultatet i samsvar med nr. 3.3.3 i IFRS 9. De 

utstedte egenkapitalinstrumentene skal førstegangsinnregnes og måles på den dato da den finansielle 

forpliktelsen (eller en del av den finansielle forpliktelsen) opphører. 

10. Dersom bare en del av den finansielle forpliktelsen har opphørt, skal vederlaget fordeles i samsvar med nr. 8. 

Det vederlag som fordeles på den resterende forpliktelsen, skal utgjøre en del av vurderingen av om vilkårene 

for den resterende forpliktelsen er vesentlig endret. Dersom den resterende forpliktelsen er vesentlig endret, skal 

foretaket regnskapsføre endringen som et opphør av den opprinnelige forpliktelsen og innregning av en ny 

forpliktelse slik det kreves i henhold til nr. 3.3.2 i IFRS 9. 

14. [Opphevet] 

16. [Opphevet] 

17. Ved IFRS 9, utstedt i mai 2014, ble nr. 4, 5, 7, 9 og 10 endret og nr. 14 og 16 opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 9. 

SIC-tolkning 27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale» 

C57 Under overskriften «Henvisninger» skal henvisningen til IAS 39 oppheves, og en henvisning til IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter» skal tilføyes. Nr. 7 og avsnittet under «Ikrafttredelse» skal endres til å lyde som følger. 

7. Andre plikter i en ordning, herunder eventuelle garantier som gis og plikter som pådras ved avslutning før tiden, 

skal regnskapsføres i henhold til IAS 37, IFRS 4 eller IFRS 9, avhengig av vilkårene. 
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IKRAFTTREDELSE 

Denne tolkning trer i kraft 31. desember 2001. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med 

IAS 8. 

Ved IFRS 9 ble nr. 7 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 9. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1223 

av 25. juli 2016 

om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for visse 

tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union 

[meddelt under nummer K(2016) 4637](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og 

konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF(1), 

særlig artikkel 46 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsbeslutning 2011/30/EU(2) er revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om 

årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper som er registrert i tredjestatene oppført i vedlegg II til nevnte 

beslutning, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en medlemsstat, unntatt fra 

kravene i artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF for visse regnskapsår, forutsatt at de gir vedkommende myndigheter i nevnte 

medlemsstat visse opplysninger. 

2) Kommisjonen har vurdert systemene for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og 

revisjonsselskaper i de tredjestatene som er oppført i vedlegg II til beslutning 2011/30/EU. Vurderingene ble gjort med 

bistand fra den europeiske gruppen av tilsynsorganer for revisorer i lys av kriteriene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i 

direktiv 2006/43/EF, som gjelder for medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Det framgår av disse vurderingene at Mauritius, New Zealand og Tyrkia 

har systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper som 

oppfyller krav som tilsvarer dem som er fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Derfor bør disse 

systemene anses som likeverdige med medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og 

sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. 

3) Det endelige målet med samarbeidet mellom medlemsstatene og tredjestatene om systemene for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper bør være å skape gjensidig tillit til de 

respektive tilsynssystemene på grunnlag av deres likeverdighet. 

4) Bermuda, Caymanøyene, Egypt og Russland har innført eller er i ferd med å innføre systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Ettersom disse systemene nylig er blitt 

opprettet, mangler det fortsatt visse opplysninger, reglene gjennomføres ikke fullt ut, kontroller utføres ikke eller 

sanksjoner iverksettes ikke. For at det skal kunne foretas en ytterligere vurdering med sikte på å treffe en beslutning om 

disse systemenes likeverdighet, må det innhentes ytterligere opplysninger fra disse tredjestatene for bedre å forstå disse 

systemene. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge overgangsperioden fastsatt i beslutning 2011/30/EU for revisorer og 

revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper som er 

registrert i disse tredjestatene, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en 

medlemsstat.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 27.7.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser 

og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjons-

selskapers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union (EUT L 15 av 20.1.2011, s. 12). 

2018/EØS/57/99 
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5) For å verne investorene bør revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller 

konsernregnskaper for selskaper som er registrert i tredjestatene oppført i vedlegg II til beslutning 2011/30/EF, og hvis 

omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en medlemsstat, kunne fortsette sin 

revisjonsvirksomhet i Unionen uten å være registret i henhold til artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF i en ytterligere 

periode som løper fra 1. august 2016 til 31. juli 2018, forutsatt at de framlegger nødvendige opplysninger. I slike tilfeller 

bør disse revisorene og revisjonsselskapene kunne fortsette sin virksomhet i samsvar med den berørte medlemsstatens 

krav når det gjelder revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper for regnskapsår som begynner i 

tidsrommet fra 1. august 2016 til 31. juli 2018. Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes myndighet til å la slike 

revisorer og revisjonsselskaper omfattes av deres undersøkelses- og sanksjonssystemer. 

6) Kommisjonen vil regelmessig overvåke utviklingen i tilsyns- og reguleringssamarbeidet med tredjestater. Beslutningen 

om å gi likeverdighet eller forlenge overgangsperioden berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å 

gjennomgå beslutningen. Denne gjennomgåelsen kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet tilbakekalles, eller at 

overgangsperioden avsluttes før tiden. Beslutning 2011/30/EU bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i direktiv 

2006/43/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2011/30/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt tredje ledd lyde: 

 «Med hensyn til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF oppfyller følgende tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper krav som skal anses som likeverdige med 

kravene i artikkel 29, 30 og 32 i nevnte direktiv i forbindelse med revisjonsvirksomhet knyttet til årsregnskaper eller 

konsernregnskaper for regnskapsår som begynner 1. august 2016 eller senere: 

1) Mauritius 

2) New Zealand 

3) Tyrkia» 

2) Artikkel 2 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  En medlemsstat skal ikke anvende artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF på revisorer og revisjonsselskaper som avgir 

revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper som er registrert i tredjestatene oppført i 

vedlegg II til denne beslutning, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i nevnte 

medlemsstat i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1), for regnskapsår som 

begynner i tidsrommet fra 2. juli 2010 til 31. juli 2018, forutsatt at den berørte revisor eller det berørte revisjonsselskap 

framlegger følgende opplysninger for vedkommende myndigheter i den medlemsstaten: 

a) Navn og adresse på den berørte revisor eller det berørte revisjonsselskap, og opplysninger om disses juridiske struktur. 

b) Dersom revisoren eller revisjonsselskapet tilhører et nett, en beskrivelse av dette nettet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 
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c) De revisjonsstandardene og uavhengighetskravene som er blitt anvendt på den aktuelle revisjonen. 

d) En beskrivelse av revisjonsselskapets interne kvalitetskontrollsystem. 

e) Opplysning om hvorvidt og når den seneste kvalitetssikringskontrollen av revisoren eller av revisjonsselskapet ble 

foretatt, med mindre disse opplysningene framlegges av tredjestatens vedkommende myndighet, og nødvendige 

opplysninger om resultatet av kontrollen. Dersom de nødvendige opplysningene om resultatet av den siste kvalitets-

sikringskontrollen ikke er offentlige, skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter behandle disse opplysningene 

fortrolig.» 

3) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Valdis DOMBROVSKIS 

 Visepresident 

 ______  

VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

TREDJESTATER 

Bermuda 

Caymanøyene 

Egypt 

Russland» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1353 

av 19. mai 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 607/2009 når det gjelder vindruesorter og deres synonymer som kan angis på 

etikettene(*) 

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 100 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kroatia ble medlem av Den europeiske union 1. juli 2013. 

2) Før tiltredelsen til Den europeiske union 1. juli 2013 anmodet Kroatia om at dens nasjonale liste over anerkjente 

druesorter skulle tilføyes på listen over druesorter som omfatter en geografisk betegnelse og kan angis på etikettene, en 

liste som var oppført i vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002(2), og som for tiden finnes i vedlegg XV 

til kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009(3). I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1234/2007(4) underrettet Kommisjonen Kroatia om at den nasjonale listen over sorter ikke trenger å være godkjent 

på EU-plan og at hver medlemsstat kan treffe beslutning om sin egen liste. Kommisjonen informerte dessuten Kroatia 

om at, i samsvar med praksis ved tidligere tiltredelser, og særlig med hensyn til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1429/2004(5) om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 753/2002, navnene på kroatiske vindruesorter vil bli 

tilføyd i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 etter Kroatias tiltredelse. På grunnlag av disse opplysningene 

trakk Kroatia anmodningen fra sin forhandlingsposisjon. 

3) Vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 er endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 753/2013(6) for særlig å 

omfatte navnene på druesorter som tradisjonelt brukes ved markedsføring av viner som er produsert på Kroatias 

territorium som inneholder eller består av en opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse som er beskyttet i 

Unionen, slik at de fortsatt kan angis på etiketten på kroatiske viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet 

geografisk betegnelse. Av hensyn til hvor viktig dette spørsmålet er for Slovenia, er navnet på druesorten «Teran», som 

er et homonym for den slovenske beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Teran» (PDO-SI-A1581), ikke innført i denne 

forordning i påvente av at forhandlingene mellom Kroatia og Slovenia skal avsluttes. 

4) Kroatia har begrenset sin anmodning om å få bruke druesortnavnet «Teran» til bare å gjelde viner som omfattes av den 

beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652). Til tross for at anmodningen er begrenset 

geografisk og til tross for Kommisjonens vedvarende innsats har det ikke vært mulig å oppnå et kompromiss mellom 

Kroatia og Slovenia. 

5) Ettersom forhandlingene ikke har ført til enighet, til tross for Kommisjonens innsats for å få i stand en tilnærming 

mellom Kroatia og Slovenia, og etter å ha kontrollert alle opplysninger som Kommisjonen har til rådighet om gjeldende 

merkingspraksis når det gjelder druesorten «Teran», er det hensiktsmessig at navnet på denne sorten oppføres i del A i 

vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 i forbindelse med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Hrvatska 

Istra».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF)  

nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse vinprodukter (EFT L 118 av 4.5.2002,  

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, 

merking og presentasjon av visse vinprodukter (EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser om visse landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning) (EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1429/2004 av 9. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og 

beskyttelse av visse vinprodukter (EFT L 263 av 10.8.2004, s. 11). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 753/2013 av 2. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 607/2009 om 

fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og presentasjon av visse vinprodukter 

(EUT L 210 av 6.8.2013, s. 21). 
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6) Med tanke på Slovenias forbehold på grunn av den påståtte risikoen for at forbrukerne kan villedes, og for å finne en 

løsning som er godtakbar for alle de berørte produsentene og som kan få støtte fra de aktuelle medlemsstatene, finner 

imidlertid Kommisjonen det hensiktsmessig å fastsette vilkårene for når druesortnavnet «Teran» kan brukes i merkingen 

av produkter som omfattes av den berørte opprinnelsesbetegnelsen, idet det tas hensyn til de vilkårene som Kroatia selv 

har til hensikt å pålegge sine produsenter. 

7) Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor endres. 

8) Innføringen av Kroatia i del A i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 med hensyn til bruken av druesortnavnet 

«Teran» bør tre i kraft den datoen Kroatia ble medlem av Unionen, dvs. 1. juli 2013, ettersom Kroatias anmodning ble 

inngitt før denne datoen og den tradisjonelle bruken av navnet på druesorten «Teran» ved markedsføring av viner som 

produseres innenfor territoriet til Kroatia, var gjeldende på tiltredelsestidspunktet, og ettersom vedtakelsen av denne 

forordning ble utsatt i påvente av et forhandlingsresultat. Av samme grunn bør det innføres en overgangsbestemmelse 

for vin som er produsert før denne forordning trer i kraft – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del A i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009 skal ny rad 55 lyde: 

«55 Teran (SI) Teran Kroatia(3) 

(3) Bare for den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) og forutsatt at «Hrvatska Istra» og «Teran» 
angis sammen og at «Teran» angis med mindre skriftstørrelse enn «Hrvatska Istra».» 

Artikkel 2 

Viner med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), produsert før datoen for ikrafttredelsen 

av denne forordning i henhold til gjeldende lovgivning, kan markedsføres inntil lagrene er tømt, selv om de ikke oppfyller 

vilkårene for merking fastsatt i rad 55 i del A i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009, som innført ved artikkel 1 i denne 

forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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