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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/168 

av 5. februar 2016 

om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 

medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 

bovin leukose 

[meld under nummeret K(2016) 602](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg punkt 4 i vedlegg A.I., punkt 7 i vedlegg A.II. og bokstav E jamført med bokstav G i vedlegg D.I., og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe i Unionen. Direktivet fastset dei vilkåra som ligg til grunn for at 

ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 

leukose hjå storfebuskapar, og vilkåra for oppheving av den offisielle statusen som sjukdomsfri. 

2) I kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2) er det fastsett at dei regionane i medlemsstatane som er oppførte i kapittel 2 i 

vedlegg I til vedtaket, er godkjende som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

3) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF med 

omsyn til status som offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar, er oppfylte for fleire regionar. Desse regionane er 

provinsane Genova, Imperia, La Spezia og Savona i regionen Liguria, provinsane Alessandria, Cuneo og Torino i 

regionen Piemonte og provinsane Pesaro-Urbino og Ancona i regionen Marche. 

4) Provinsane Asti, Biella, Novara, Verbania og regionen Piemonte er alt oppførte i lista i kapittel 2 i vedlegg I til 

vedtak 2003/467/EF som regionar som er offisielt frie for tuberkulose. Heile regionen Liguria, provinsane Pesaro-

Urbino og Ancona i regionen Marche og heile regionen Piemonte bør difor oppførast i det nemnde kapittelet som 

regionar som er offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

5) I rådsforordning (EØF) nr. 706/73(3) er det fastsett at når det gjeld bruken av føresegner i dyrehelseregelverket, skal Det 

sameinte kongeriket og Isle of Man handsamast som éin medlemsstat. 

6) Det sameinte kongeriket har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i 

direktiv 64/432/EØF med omsyn til status som offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar, er oppfylte for Isle of 

Man. Isle of Man bør difor førast opp i kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2003/467/EF som ein region som er offisielt fri 

for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

7) Kapittel 2 i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF inneheld ei liste over regionar i medlemsstatar som er vortne 

godkjende som offisielt frie for brucellose hjå storfebuskapar. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 9.2.2016, s. 153, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 

av 23.11.2017, s. 1. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man 

med hensyn til handel med landbruksvarer (TEF L 68 av 15.3.1973, s. 1). 

2018/EØS/79/01 
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8) Spania har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF 

med omsyn til status som offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar, er oppfylte for det autonome området Navarra. 

Dette området bør difor førast opp i kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF som eit område som er offisielt fritt 

for brucellose hjå storfebuskapar. 

9) Kapittel 1 og 2 i vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF inneheld ei liste over medlemsstatar og regionar i 

medlemsstatar som er vortne godkjende som offisielt frie for enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar. Frankrike er 

ført opp i kapittel 1 i det nemnde vedlegget som ein medlemsstat som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose. 

10) Frankrike har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF 

med omsyn til status som offisielt fri for enzootisk bovin leukose, ikkje er oppfylte for La Réunion. Statusen som 

offisielt fri for enzootisk bovin leukose bør difor opphevast for La Réunion. Frankrike bør ikkje lenger vere oppført i 

kapittel 1 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF som ein medlemsstat som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose, men 

dei regionane i Frankrike som er frie for denne sjukdommen, bør førast opp i kapittel 2 i det nemnde vedlegget. 

11) Vedlegga til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegga til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 5. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegga til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar i kapittel 2: 

a)  Posten for Italia skal lyde: 

 «I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Emilio-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio: provinsane Rieti og Viterbo 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche: provinsane Ancona, Ascoli Piceno, Fermo og Pesaro- Urbino 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio og Oristano 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Veneto» 

b)  Posten for Det sameinte kongeriket skal lyde: 

 «I Det sameinte kongeriket: 

— Storbritannia: Skottland 

— Isle of Man» 

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

 «I Spania: 

— Det autonome området Kanariøyane: provinsane Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas 

— Det autonome området Balearane 

— Det autonome området Pais Vasco 

— Det autonome området Murcia 

— Det autonome området La Rioja 

— Det autonome området Navarra» 
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3)  I vedlegg III skal kapittel 1 lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

ES Spania 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

NL Nederland 

AT Austerrike 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK Det sameinte kongeriket» 

4)  I vedlegg III kapittel 2 vert følgjande post for Frankrike sett inn før posten for Italia: 

 «I Frankrike: 

— Regionane Alsace, Champagne-Ardenne og Lorraine 

— Regionane Aquitaine, Limousin og Poitou-Charentes 

— Regionane Auvergne og Rhône-Alpes 

— Regionane Bourgogne og Franche-Comté  
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— Regionen Bretagne 

— Regionen Centre 

— Regionen Korsika 

— Regionen Ile-de-France 

— Regionane Languedoc-Roussillon og Midi-Pyrénées 

— Regionane Nord — Pas-de-Calais og Picardie 

— Regionane Basse-Normandie og Haute-Normandie 

— Regionen Pays de la Loire 

— Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur 

— Regionen Guadeloupe 

— Regionen Martinique 

— Regionen Guyana 

— Regionen Mayotte» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/169 

av 5. februar 2016 

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

vassdyr vert innførte til Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket 

[meld under nummeret K(2016) 605](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om 

forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU(2) kan visse medlemsstatar nytte restriksjonar på omsetning og import av 

sendingar med vassdyr for å unngå innførsel av visse sjukdommar til territoriet sitt, på det vilkåret at dei har prova at 

territoriet deira eller visse avgrensa område av territoriet er frie for slike sjukdommar, eller at dei har innført eit 

utryddings- eller overvakingsprogram for å oppnå dette. Medlemsstatar som har innført eit godkjent utryddingsprogram 

for ein eller fleire av desse sjukdommane, kan i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i den nemnde avgjerda nytte restriksjonar 

på omsetning og import med omsyn til desse sjukdommane berre fram til 31. desember 2015. 

2) I samsvar med avgjerd 2010/221/EU skal dei medlemsstatane og delane av medlemsstatane som er oppførte i vedlegg I 

til den nemnde avgjerda, reknast som frie for dei sjukdommane som er oppførte i det vedlegget. Ved den same avgjerda 

vart i tillegg dei utryddingsprogramma som visse medlemsstatar har vedteke, godkjende med omsyn til dei områda og 

dei sjukdommane som er oppførte i vedlegg II til avgjerda. Ved den nemnde avgjerda vart òg overvakingsprogramma 

for østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) som visse medlemsstatar har vedteke, godkjende med omsyn til områda i 

vedlegg III til avgjerda. 

3) Finland har i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF sendt inn ein søknad til Kommisjonen om godkjenning av 

restriksjonar på omsetning og import av sendingar med vassdyr for å unngå at salmonid alfavirus (SAV) vert innført til 

dei finske fastlandssonene. Hovudgrunnen til at Finland søkjer, er at SAV kan føre til alvorlege fiskesjukdommar som 

pankreassjukdom (PD) og sovesjuke (SD) hjå mottakelege artar. Desse sjukdommane vert lett overførte og har vist seg å 

føre til store tap særleg for oppdrettsanlegg for atlanterhavslaks (Salmo salar), men setnadene av regnbogeaure 

(Oncorhynchus mykiss) og aure (Salmo trutta) kan òg verte råka hardt. Finland har ein vesentleg årleg produksjon av 

desse artane, med oppdrett både for næringsmiddelproduksjon og kultivering. Desse artane må vernast mot innførsel av 

SAV. 

4) Infeksjon med SAV er definert i Verdsdyrehelseorganisasjonens (OIE) helseregelverk for vassdyr som ein infeksjon 

med ein undertype av SAV frå slekta alfavirus i Togaviridae-familien. Slike infeksjonar er meldepliktige til OIE sidan 

2014, og diagnostiske metodar for å påvise og identifisere det sjukdomsframkallande stoffet er førte opp i 

Verdsdyrehelseorganisasjonens vassdyrhandbok (OIEs vassdyrhandbok). Vassdyrhandboka inneheld òg særskilde 

tilrådingar om korleis oppnå og halde ved lag statusen som sjukdomsfri med omsyn til SAV, og om import og transitt 

for vassdyr og vassdyrprodukt frå ein stat som ikkje er godkjend som fri for infeksjonar med SAV.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 9.2.2016, s. 158, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 

av 23.11.2017, s. 3. 

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

(2) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar 

hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (TEU L 98 av 24.4.2010, s. 7). 

2018/EØS/79/02 
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5) Finland har lagt fram opplysningar som gjer greie for dei systema dei har for kontroll og obligatorisk melding av 

sjukdom hjå vassdyr, og vidare for dei overvakingssystema som er innførte for å dokumentere kva fastlandssoner i 

Finland som er frie for SAV. Desse opplysningane stadfestar at det har vore passiv overvaking av SAV sidan 

sjukdommen vart gjort meldepliktig etter finsk lovgjeving i 2010, og målretta overvaking i ein periode på to år frå 2013 

til 2014, begge ved bruk at diagnostiske metodar i samsvar med OIEs vassdyrhandbok, og støttar opp om vurderinga av 

fastlandsonene i Finland som frie for SAV. 

6) Vidare har Finland lagt fram opplysningar som gjer greie for den epidemiologiske situasjonen med omsyn til SAV i dei 

nedbørfelta som Finland deler med Noreg, Sverige og Russland, og dei biotryggleikstiltaka som er innførte for å hindre 

ei eventuell overføring av SAV frå kystområda til fastlandsområda i Finland. Desse opplysningane viser at dei tiltaka 

som er sette i verk, er i samsvar med tilrådingane frå OIE, og dei støttar følgjeleg òg opp om synspunktet om at 

fastlandssonene i Finland kan reknast som frie for SAV. 

7) På bakgrunn av OIEs godkjenning av SAV som ein alvorleg infeksjonssjukdom som rammar visse artar av laksefisk, 

opplysningane frå Finland om den noverande helsestatusen med omsyn til SAV og dei moglege økonomiske og 

miljømessige følgjene av at SAV vert innført til fastlandssonene i Finland, er det grunn til å godkjenne søknaden om å ta 

i bruk visse restriksjonar på omsetning og import i samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF for å hindre innførsel 

av SAV. Salmonid alfavirus (SAV) bør difor førast opp i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU for fastlandssonene til 

Finland. 

8) Det sameinte kongeriket medrekna territoriet til Storbritannia er ført opp i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU som ei 

sone som er fri for OsHV-1μVar, bortsett frå Whitstable Bay i Kent, Blackwater Estuary og River Crouch i Essex og 

Poole Harbour i Dorset. 

9) Det sameinte kongeriket har meldt frå til Kommisjonen at OsHV-1μVar nyleg er påvist i River Roach i Essex og i eit 

område utanfor Whitstable Bay på nordkysten av Kent. På bakgrunn av ei epidemiologisk evaluering etter påvisinga i 

River Roach er det segmentet i Essex som ikkje er sjukdomsfritt, utvida til å omfatte dei segmenta i Blackwater og 

River Colne som i dag ikkje er sjukdomsfrie. Til slutt har Det sameinte kongeriket meldt frå om påvising av  

OsHV-1μVar i River Teign i Devon. Desse områda bør difor ikkje lenger vere godkjende som frie for denne 

sjukdommen. Den geografiske avgrensinga av det territoriet til Det sameinte kongeriket som er godkjent som fritt for 

OsHV-1μVar, bør difor endrast. 

10) Fastlandssona til territoriet til Sverige er oppført i vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU som eit territorium som har eit 

godkjent program for utrydding av bakteriell nyresjuke (BKD). Kystområda til territoriet til Sverige er oppførte i det 

nemnde vedlegget som område som har eit godkjent program for utrydding av infeksiøs pankreasnekrose (IPN). 

11) Sverige har meldt frå til Kommisjonen om at i løpet av dei siste tre åra med overvaking i dei områda som er omfatta av 

det godkjende utryddingsprogrammet, er det fem anlegg som har hatt positivt prøveresultat med omsyn til BKD. Desse 

anlegga er no omfatta av nedkjempings- og utryddingstiltak for å oppnå status som sjukdomsfrie. For å følgje opp desse 

anlegga og gjere ei samla vurdering av BKD-programmet har Sverige bede om ei lenging av den perioden der dei kan 

nytte visse restriksjonar på omsetning og import med omsyn til denne sjukdommen, i samsvar med avgjerd 

2010/221/EU. På bakgrunn av resultata frå programmet er ei slik lenging føremålstenleg. 

12) Med omsyn til IPN har både Finland og Sverige tidlegare bede Kommisjonen om ei vurdering av den vidare planen med 

og verkeområdet for overvakings- og utryddingsprogramma for denne sjukdommen. I dag omfattar definisjonen av IPN 

alle genogrupper av IPN. Av IPN-virusstammar er det berre genogruppe 5 som er påvist å vere årsak til død og kliniske 

sjukdommar hjå oppdrettslaksefisk i Europa. Andre genogrupper bør difor ikkje omfattast av desse utryddings-

programma. Ei avgjerd i dette spørsmålet kan likevel berre takast på grunnlag av ei omfattande vitskapleg vurdering. 

Det er ikkje gjort ei slik vurdering så langt. Inntil ei slik vurdering ligg føre, bør det IPN-programmet som Sverige har 

sett i gang, lengjast, og følgjeleg òg høvet til å nytte restriksjonar på omsetning og import som fastsett i avgjerd 

2010/221/EU. 

13) Kommisjonen vil innanfor ramma av det planlagde nye EU-regelverket for dyrehelse gjere vurderingar med omsyn til 

overførbare dyresjukdommar som kan verte omfatta av nasjonale tiltak. På bakgrunn av dette bør den tidsfristen som er 

fastsett i artikkel 3 nr. 2 i avgjerd 2010/221/EU for å kunne nytte visse nasjonale tiltak, lengjast fram til desse 

vurderingane er gjorde og det nye EU-regelverket tek til å gjelde.  
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14) I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU er det på territoriet til Irland ført opp sju segment som har eit godkjent program 

for overvaking av OsHV-1 μνar. Irland har nyleg informert Kommisjonen om at OsHV-1μVar er påvist i Gweebara Bay 

(segment 2) og Kenmare Bay (segment 7). Desse segmenta bør difor gå ut av lista over område i vedlegg III. 

15) Irland har vidare sendt inn ei fråsegn om statusen «sjukdomsfri» med omsyn til OsHV-1μVar for dei resterande fem 

segmenta som er oppførte i vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU, og for eit nytt segment A: Tralee Bay Hatchery. Den 

nemnde fråsegna oppfyller dei krava til fråsegner om sjukdomsfrie område som er fastsette i direktiv 2006/88/EF. 

Følgjande segment på territoriet til Irland bør difor reknast som frie for OsHV-1μVar og følgjeleg førast opp i vedlegg I 

til avgjerd 2010/221/EU: Segment 1: Sheephaven Bay, segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay, 

segment 4: Streamstown Bay, segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay, segment 6: Poulnashaary Bay og segment 

A: Tralee Bay Hatchery. 

16) Ettersom fråsegna frå Irland viser at alle dei fem resterande segmenta som er førte opp i vedlegg III til avgjerd 

2010/221/EU, er sjukdomsfrie, skal det overvakingsprogrammet for OsHV-1μVar som skal vise at segmenta er 

sjukdomsfrie i samsvar med det nemnde vedlegget, ikkje lenger gjelde for dei irske segmenta som er oppførte. Posten 

for Irland i vedlegg III bør difor gå ut. 

17) Ved artikkel 3 nr. 2 i avgjerd 2010/221/EU vert det tidsrommet der medlemsstatane kan nytte visse nasjonale tiltak i 

samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF, avgrensa fram til 31. desember 2015. For å unngå avbrot i iverksetjinga 

av desse tiltaka, bør dei framlagde endringane nyttast frå 1. januar 2016. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I artikkel 3 nr. 2 i avgjerd 2010/221/EU vert datoen «31. desember 2015» bytt ut med «1. juli 2021». 

Artikkel 2 

Vedlegg I og III til avgjerd 2010/221/EU vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2016. 

Artikkel 4 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 5. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I avgjerd 2010/221/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1)  Vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som er rekna som frie for dei sjukdommane som er oppførte i tabellen, 

og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å hindre innførsel av desse sjukdommane i samsvar med 

artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av området som er omfatta av godkjende 

nasjonale tiltak 

Vårviremi hjå karpe 

(SVC) 

Danmark DK Heile territoriet 

Irland IE Heile territoriet 

Ungarn HU Heile territoriet 

Finland FI Heile territoriet 

Sverige SE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Heile territoriet til Det sameinte kongeriket 

Territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Bakteriell nyresjuke 

(BKD) 

Irland IE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Nord-Irland 

Territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Infeksiøs pankreas-

nekrose (IPN) 

Finland FI Fastlandssonene til territoriet 

Sverige SE Fastlandssonene til territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Isle of Man 

Infeksjonar med 

Gyrodactylus salaris 

(GS) 

Irland IE Heile territoriet 

Finland FI Nedbørfelta til Tenojoki og Näätämöjoki; nedbørfelta til 

Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki vert rekna som 

buffersoner 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Heile territoriet til Det sameinte kongeriket 

Territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man 
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Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av området som er omfatta av godkjende 

nasjonale tiltak 

Østersherpesvirus  

1 μνar (OsHV-1 μνar) 

Irland IE Segment 1: Sheephaven Bay 

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Segment 4: Streamstown Bay 

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Segment 6: Poulnasharry Bay 

Segment A: Tralee Bay Hatchery 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Storbritannia, bortsett frå River Roach, River 

Crouch, Blackwater Estuary og River Colne i Essex, 

nordkysten av Kent, Poole Harbour i Dorset og River 

Teign i Devon 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Dundrum Bay, 

Killough Bay, Lough Foyle, Carlington Lough og 

Strangford Lough 

Territoriet til Guernsey 

Infeksjon med 

salmonid alfavirus 

(SAV) 

Finland FI Fastlandssonene til territoriet» 

2)  Vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU skal lyde: 

«VEDLEGG III 

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som har program for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar  

(OsHV-1 μνar), og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å nedkjempe denne sjukdommen i samsvar med 

artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av området med godkjende nasjonale tiltak 

(medlemsstatar, soner og segment)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/355 

av 11. mars 2016 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med 

hensyn til de særlige kravene til gelatin, kollagen og høyt foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 10 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. Nevnte forordning fastsetter særlig at driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak skal sikre oppfyllelse av særlige krav til råstoffer til produksjon av gelatin og kollagen beregnet på konsum. 

2) Det er nødvendig å sikre at råstoffene til produksjon av gelatin og kollagen til konsum kommer fra kilder som oppfyller 

folke- og dyrehelsekravene fastsatt i Unionens regelverk. 

3) Unionen er sterkt avhengig av import av råstoffer til produksjonen av gelatin og kollagen. Foretak som framstiller slike 

råstoffer benytter særlige behandlinger for å utelukke risikoer for menneskers og dyrs helse knyttet til disse råstoffene. 

Disse behandlingene bør derfor tillates før omsetning på unionsmarkedet. 

4) Kravene til produksjonsprosessen for kollagen bør tilpasses for å muliggjøre praktiske endringer i tilfeller der en endring 

ikke medfører et annet nivå for vern av folkehelsen. 

5) Analysemetodene for kontroll av verdiene for restmengder i gelatin og kollagen bør tilpasses i samsvar med de mest 

hensiktsmessige og senest validerte metodene. 

6) For å sikre at visse høyt foredlede produkter er trygge, at EU-bestemmelsene håndheves og for å sikre rettferdig 

konkurranse med hensyn til råstoffer fra Unionen og fra tredjestater, bør vilkårene harmoniseres og særlige krav 

fastsettes for framstillingen av visse høyt foredlede produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Import av 

andre produkter av animalsk opprinnelse som ikke omfattes av særlige krav i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 853/2004, er fortsatt tillatt i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013(2). 

7) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres. 

8) 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 67 av 12.3.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 

av 23.11.2017, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013 av 31. oktober 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 292 av 1.11.2013, s. 10). 

2018/EØS/79/03 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I skal nr. 4 lyde: 

«4. a) Råstoffer som ikke er blitt behandlet på noen annen måte enn ved kjøling, frysing eller hurtigfrysing for å sikre 

holdbarheten, skal komme fra anlegg som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF)  

nr. 852/2004 eller med denne forordning. 

b)  Følgende behandlede råstoffer kan benyttes: 

i)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under 

dens kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Knusing til biter på ca. 15 mm og avfetting i varmt vann ved en temperatur på minst 70 °C i minst  

30 minutter, minst 80 °C i minst 15 minutter eller minst 90 °C i minst 10 minutter, separering og 

deretter vasking og tørking i minst 20 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på 

minst 350 °C, eller i 15 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på over 700 °C. 

— Soltørking i minst 42 døgn ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time før tørking. 

ii)  Huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe og huder og skinn av viltlevende 

vilt som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under dens 

kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Behandling med base for å bestemme en pH > 12 i hele materialet og deretter salting i minst sju døgn. 

— Tørking i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 ºC. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 5 i hele materialet i minst én time. 

— Behandling med base slik at pH > 12 i minst åtte timer, 

iii)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe, skinn av fisk og 

huder og skinn av viltlevende vilt som har gjennomgått en annen behandling enn dem angitt i punkt i) eller 

ii), og som kommer fra foretak som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 

eller med denne forordning. 

Ved anvendelse av de to første strekpunktene i bokstav b) ii) skal varigheten av behandlingene omfatte tiden som 

medgår til transport. 

De behandlede råstoffene nevnt i bokstav b) i) og ii) skal stamme fra 

— tamme produksjonsdrøvtyggere, svin og fjørfe som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet 

til konsum etter kontroll ante mortem og post mortem, eller 
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— nedlagt viltlevende vilt hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll post mortem.» 

b)  I kapittel II skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Etter veterinærkontrollene som fastsatt i direktiv 97/78/EF og uten at vilkårene fastsatt i direktivets artikkel 8 nr. 4 

berøres, skal råstoffer til produksjon av gelatin for konsum, som det kreves hygienesertifikat for, transporteres 

direkte til anlegget på bestemmelsesstedet. 

Alle forholdsregler, herunder sikker disponering av animalske biprodukter, avfall og ubrukt materiale eller 

overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr.» 

c)  Kapittel IV skal lyde: 

«KAPITTEL IV: KRAV TIL FERDIGE PRODUKTER 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at gelatinen oppfyller grenseverdiene for restmengder som angitt i 

tabellen nedenfor: 

Restmengder Grenseverdi 

As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 

Zn 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 10 ppm» 

2) I avsnitt XV gjøres følgende endringer: 

a)  I innledningen skal nr. 1 lyde: 

«1. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som framstiller kollagen, skal sikre at kravene i dette avsnitt oppfylles. 

Uten at andre bestemmelser berøres, skal produkter avledet av kollagen være framstilt av kollagen som oppfyller 

kravene i dette avsnitt.» 

b)  I kapittel I skal nr. 4 lyde: 

«4. a)  Råstoffer som ikke er blitt behandlet på noen annen måte enn ved kjøling, frysing eller hurtigfrysing for å sikre 

holdbarheten, skal komme fra anlegg som er registrert eller godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 

eller i samsvar med denne forordning. 
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b)  Følgende behandlede råstoffer kan benyttes: 

i)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er under 

dens kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Knusing til biter på ca. 15 mm og avfetting i varmt vann ved en temperatur på minst 70 °C i minst  

30 minutter, minst 80 °C i minst 15 minutter, eller minst 90 °C i minst 10 minutter, separering og 

deretter vasking og tørking i minst 20 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på 

minst 350 °C, eller i 15 minutter i en strøm av varmluft med en utgangstemperatur på over 700 °C. 

— Soltørking i minst 42 døgn ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time før 

tørking. 

ii)  Huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe og huder og skinn av 

viltlevende vilt som kommer fra foretak som er oppført på en liste av vedkommende myndighet og er 

under dens kontroll, og som har gjennomgått én av følgende behandlinger: 

— Behandling med base for å bestemme en pH > 12 i hele materialet og deretter salting i minst sju 

døgn. 

— Tørking i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 ºC. 

— Syrebehandling slik at pH-verdien har vært holdt under 5 i hele materialet i minst én time. 

— Behandling med base slik at pH > 12 i minst åtte timer. 

iii)  Bein som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF)  

nr. 999/2001, huder og skinn av produksjonsdrøvtyggere, skinn av svin, skinn av fjørfe, skinn av fisk og 

huder og skinn av viltlevende vilt som har gjennomgått en annen behandling enn dem angitt i punkt i) 

eller ii), og som kommer fra foretak som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF)  

nr. 852/2004 eller i samsvar med denne forordning. 

Ved anvendelse av de første to strekpunktene i bokstav b) ii) skal varigheten av behandlingene omfatte tiden som 

medgår til transport. 

De behandlede råstoffene nevnt i bokstav b) skal stamme fra 

— tamme produksjonsdrøvtyggere, svin og fjørfe som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet 

til konsum etter kontroll ante mortem og post mortem, eller 

— nedlagt viltlevende vilt hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll post mortem.» 

c)  I kapittel II skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Etter veterinærkontrollene som fastsatt i direktiv 97/78/EF, og uten at vilkårene fastsatt i direktivets artikkel 8 nr. 4 

berøres, skal råstoffer til produksjon av gelatin for konsum, som det kreves hygienesertifikat for, transporteres 

direkte til anlegget på bestemmelsesstedet. 

Alle forholdsregler, herunder sikker disponering av animalske biprodukter, avfall og ubrukt materiale eller 

overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr.» 
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d)  I kapittel III skal nr. 1 lyde: 

«1.  Produksjonsprosessen for kollagen skal sikre at 

a)  alt beinmateriale fra drøvtyggere som kommer fra dyr som er født, oppdrettet eller slaktet i stater eller regioner 

med en kontrollert eller ikke fastsatt BSE-risiko i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 999/2001, skal 

gjennomgå en prosess som sikrer at alt beinmateriale finknuses og avfettes med varmt vann og behandles med 

fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og pH-verdi < 1,5) i et tidsrom på minst to dager. 

Denne behandlingen skal etterfølges av en justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller alkalisk stoff 

etterfulgt av følgende: 

i)  Enten én eller flere skyllinger og minst én av følgende prosesser: 

— Filtrering. 

— Maling. 

— Ekstrudering. 

ii)  Eller en tilsvarende, godkjent prosess. 

b)  Andre råstoffer enn dem nevnt i bokstav a) skal gjennomgå en behandling som omfatter vask, justering av  

pH-verdien ved hjelp av syre eller base etterfulgt av følgende: 

i)  Enten én eller flere skyllinger og minst én av følgende prosesser: 

— Filtrering. 

— Maling. 

— Ekstrudering. 

ii)  Eller en tilsvarende, godkjent prosess.» 

e)  Kapittel IV skal lyde: 

«KAPITTEL IV KRAV TIL FERDIGE PRODUKTER 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at kollagen oppfyller grenseverdiene for restmengder som angitt i 

tabellen nedenfor. 

Restmengder Grenseverdi 

As 1 ppm 

Pb 5 ppm 

Cd 0,5 ppm 

Hg 0,15 ppm 

Cr 10 ppm 

Cu 30 ppm 
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Restmengder Grenseverdi 

Zn 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 50 ppm 

SO2 (Den europeiske farmakopé, siste utgave) 10 ppm» 

3) Nytt avsnitt XVI skal lyde: 

«AVSNITT XVI: HØYT FOREDLET KONDROITINSULFAT, HYALURONSYRE, ANDRE HYDROLYSERTE BRUSKPRODUK-

TER, KITOSAN, GLUKOSAMIN, LØYPE, FISKELIM OG AMINOSYRER 

1.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som framstiller følgende høyt foredlede produkter av animalsk opprinnelse: 

a)  Kondroitinsulfat. 

b)  Hyaluronsyre. 

c)  Andre hydrolyserte bruskprodukter. 

d)  Kitosan. 

e)  Glukosamin. 

f)  Løype. 

g)  Fiskelim. 

h)  Aminosyrer som er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 1333/2008(*). 

skal sikre at behandlingen av de råstoffene som benyttes, eliminerer alle risikoer for dyrs eller menneskers helse. 

2.  Råstoffer som benyttes til framstilling av høyt foredlede produkter som nevnt i nr. 1 skal komme fra 

a)  dyr, herunder fjærene, som er blitt slaktet i et slakteri, og hvis skrotter er funnet egnet til konsum etter kontroll ante 

mortem og post mortem, eller 

b)  fiskerivarer som er i samsvar med avsnitt VIII. 

Menneskehår skal ikke brukes som kilde for framstilling av aminosyrer. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler 

(EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16).» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2294 

av 9. desember 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til innføring av en 

ny funksjonsgruppe tilsetningsstoffer i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1831/2003 klassifiseres tilsetningsstoffer i fôrvarer etter kategori og videre etter funksjonsgruppe 

innenfor disse kategoriene i henhold til sine primære funksjoner eller egenskaper. 

2) Som et resultat av teknologisk og vitenskapelig utvikling kan noen tilsetningsstoffer forbedre hygieneforholdene til en 

fôrvare, særlig gjennom å redusere en spesifikk mikrobiologisk forurensning og begrense mulige negative virkninger av 

mikroorganismer på dyrs helse. 

3) I tillegg til å gjennomføre hygienekrav og god praksis i fôrkjeden kan driftsansvarlige i særlige tilfeller ha behov for å 

benytte hygieneforbedrende midler for å forbedre fôrvarens kvalitet, noe som gir ytterligere garantier for beskyttelse av 

dyrs og menneskers helse. Ettersom slike tilsetningsstoffer ikke kan plasseres i noen av funksjonsgruppene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, må det tilføyes en ny funksjonsgruppe i kategorien teknologiske tilsetningsstoffer. 

4) Forordning (EF) nr. 1831/2003 bør derfor endres. 

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 

I nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003 skal ny bokstav n) lyde: 

« n) hygieneforbedrende midler: stoffer eller, dersom det er relevant, mikroorganismer som positivt påvirker den 

hygieniske kvaliteten til fôrvarer ved å redusere en spesifikk mikrobiologisk forurensning.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 10.12.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 

av 23.11.2017, s. 7. 

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

2018/EØS/79/04 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/46 

av 18. januar 2016 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av oksadiksyl og spinetoram 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 16 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av oksadiksyl og spinetoram er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder oksadiksyl, er det i forordning (EF) nr. 396/2005, som endret ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 592/2012(2), fastsatt midlertidige grenseverdier for flere produkter grunnet persistensen til det aktive stoffet i jord. 

Kommisjonen oppfordret medlemsstatene til å dele overvåkingsdata om forekomsten av stoffet i de berørte produktene. 

De framlagte dataene viser at det i purre og i gruppen rot- og knollvekster ikke lenger forekommer restmengder på 

nivåer over de relevante bestemmelsesgrensene. De midlertidige grenseverdiene bør derfor senkes til disse grensene. 

Derimot forekommer det fortsatt rester av oksadiksyl i persille, stilkselleri og i gruppen salat og salatplanter. 

Overvåkingsdata viser at en midlertidig grenseverdi på 0,05 mg/kg er et passende tiltak mot forekomst av oksadiksyl i 

disse produktene. Disse midlertidige grenseverdiene bør derfor senkes til 0,05 mg/kg. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3) Når det gjelder spinetoram, ble grenseverdien fastsatt av Codex Alimentarius-kommisjonen (CXL) for andre pattedyr 

enn havpattedyr oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 ved kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2010(3). Kommisjons-

forordning (EU) nr. 212/2013(4) erstattet vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005. Den erstattet særlig posten for 

«kjøtt fra pattedyr» med posten «muskler fra pattedyr» (kode 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 og 

1017010). På det tidspunkt var ikke grenseverdiene tilpasset de endrede kategoriene. Ettersom stoffet er løselig i fett og 

det forventes å forekomme restmengder i fettmatriser, bør grenseverdiene tilpasses for gruppene fettvev og muskler fra 

pattedyr. 

4) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

5) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

6) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som er produsert før endringene av grenseverdiene som gjennomføres ved denne 

forordning, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 19.1.2016, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 9. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2012 av 4. juli 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, heksytiasoks, isoprotiolan, metaldehyd, 

oksadiksyl og fosmet i eller på visse produkter (EUT L 176 av 6.7.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2010 av 27. mai 2010 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av visse pesticider i eller på visse produkter (EUT L 129 av 28.5.2010, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2013 av 11. mars 2013 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005 med hensyn til tilføyelser og endringer i produkter som omfattes av nevnte vedlegg 

2018/EØS/79/05 
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7) 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. 

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 

Vedlegg 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 8. februar 2016. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 18. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnene for oksadiksyl og spinetoram lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

O
k

sa
d

ik
sy

l 

S
p

in
et

o
ra

m
 

(X
D

E
-1

7
5

) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)  

0110000 Sitrusfrukter  0,2 

0110010 Grapefrukter   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter  0,05(*) 

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  0,2 

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser  0,2 

0140020 Kirsebær (søte)  0,05(*) 

0140030 Ferskener  0,3 

0140040 Plommer  0,05(*) 

0140990 Andre  0,05(*) 

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer  0,5 

0151010  Borddruer   

0151020  Vindruer   

0152000 b) jordbær  0,2 

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010  Bjørnebær  0,05(*) 

0153020  Blåbringebær  0,05(*) 

0153030  Bringebær (røde og gule)  0,8 

0153990  Andre  0,05(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010  Blåbær  0,2 

0154020  Tranebær  0,05(*) 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips  0,05(*) 

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,05(*) 

0154050  Nyper  0,05(*) 

0154060  Morbær (svart og hvit)  0,05(*) 

0154070  Azarolhagtorn  0,05(*) 

0154080  Hyllebær  0,05(*) 

0154990  Andre  0,05(*) 

0160000 Forskjellige frukter med  0,05(*) 

0161000 a) spiselig skall   

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat   

0161050  Stjernefrukt   

0161060  Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070  Jambolan   

0161990  Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,05(*) 

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   
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(1) (2) (3) (4) 

0213070  Rotpersille   

0213080  Hagereddiker   

0213090  Havrerot   

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000 Løk 0,01(*)  

0220010 Hvitløk  0,05(*) 

0220020 Kepaløk  0,05(*) 

0220030 Sjalottløk  0,05(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk  0,8 

0220990 Andre  0,05(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0231000 a) søtvierfamilien  0,5 

0231010  Tomater   

0231020  Grønnsakpaprika   

0231030  Auberginer/eggplanter   

0231040  Okra   

0231990  Andre   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,2 

0232010  Slangeagurker   

0232020  Sylteagurker   

0232030  Mandelgresskar   

0232990  Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,05(*) 

0233010  Meloner   

0233020  Kjempegresskar   

0233030  Vannmeloner   

0233990  Andre   

0234000 d) sukkermais  0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,05(*) 

0241000 a) blomsterkål   

0241010  Brokkoli   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

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 0,05 (+)  

0251010  Vårsalat  0,05(*) 

0251020  Salat  10 

0251030  Bredbladet endiv  0,05(*) 

0251040  Karse og andre spirer og skudd  0,05(*) 

0251050  Vårkarse  0,05(*) 

0251060  Salatsennep/rucola  0,05(*) 

0251070  Sareptasennep  0,05(*) 

0251080  Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  0,05(*) 

0251990  Andre  0,05(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,05(*) 

0252010  Spinat   

0252020  Portulakk   

0252030  Mangold/bladbete   

0252990  Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,05(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,05(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,05(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,05(*) 

0256010  Kjørvel 0,01(*)  

0256020  Gressløk 0,01(*)  

0256030  Snittselleri 0,01(*)  

0256040  Persille 0,05 (+)  

0256050  Salvie 0,01(*)  

0256060  Rosmarin 0,01(*)  

0256070  Timian 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) 

0256080  Basilikum og spiselige blomster 0,01(*)  

0256090  Laurbærblad 0,01(*)  

0256100  Estragon 0,01(*)  

0256990  Andre 0,01(*)  

0260000 Belgfrukter 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg)  0,1 

0260020 Bønner (uten belg)  0,05(*) 

0260030 Erter (med belg)  0,1 

0260040 Erter (uten belg)  0,05(*) 

0260050 Linser  0,05(*) 

0260990 Andre  0,05(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker  0,05(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,05 (+)  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokk 0,01(*)  

0270060 Purre 0,01(*)  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,05(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   
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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(*) 0,05(*) 

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 0,02(*) 0,1(*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010  Kamille   

0631020  Jamaicahibisk/roselle   
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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 0,02(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 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(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit   
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0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,02(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,02(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,02(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,02(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,02(*) 0,1(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,02(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,01(*)  

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010  Muskler  0,01(*) 

1011020  Fettvev  0,2 

1011030  Lever  0,01(*) 

1011040  Nyrer  0,01(*) 

1011050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1011990  Andre  0,01(*) 
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1012000 b) storfe   

1012010  Muskler  0,01(*) 

1012020  Fettvev  0,2 

1012030  Lever  0,01(*) 

1012040  Nyrer  0,01(*) 

1012050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1012990  Andre  0,01(*) 

1013000 c) sau   

1013010  Muskler  0,01(*) 

1013020  Fettvev  0,2 

1013030  Lever  0,01(*) 

1013040  Nyrer  0,01(*) 

1013050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1013990  Andre  0,01(*) 

1014000 d) geit   

1014010  Muskler  0,01(*) 

1014020  Fettvev  0,2 

1014030  Lever  0,01(*) 

1014040  Nyrer  0,01(*) 

1014050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1014990  Andre  0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010  Muskler  0,01(*) 

1015020  Fettvev  0,2 

1015030  Lever  0,01(*) 

1015040  Nyrer  0,01(*) 

1015050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1015990  Andre  0,01(*) 

1016000 f) fjørfe   

1016010  Muskler  0,01 

1016020  Fettvev  0,01(*) 

1016030  Lever  0,01(*) 

1016040  Nyrer  0,01(*) 

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1016990  Andre  0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010  Muskler  0,01(*) 

1017020  Fettvev  0,2 
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1017030  Lever  0,01(*) 

1017040  Nyrer  0,01(*) 

1017050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1017990  Andre  0,01(*) 

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(*) 

(*) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(a) Angir bestemmelsesgrensen 

Oksadiksyl 

(+)  Nye overvåkingsdata viser at det forekommer rester av oksadiksyl i salat og salatplanter. Den midlertidige grenseverdien bør derfor 

fastsettes til 0,05 mg/kg i påvente av ytterligere overvåkingsdata. Når grenseverdiene vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene dersom disse framlegges innen 19. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 
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(+)  Nye overvåkingsdata viser at det forekommer rester av oksadiksyl i persille. Den midlertidige grenseverdien bør derfor fastsettes til 

0,05 mg/kg i påvente av ytterligere overvåkingsdata. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 19. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256040  Persille 

(+)  Nye overvåkingsdata viser at det forekommer rester av oksadiksyl i stilkselleri. Den midlertidige grenseverdien bør derfor fastsettes til 

0,05 mg/kg i påvente av ytterligere overvåkingsdata. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 19. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270030  Stilkselleri 

(+)  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 

Spinetoram (XDE-175) 

(+)  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) 2016/53 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til grenseverdier for rester av dietofenkarb, mesotrion, metosulam og  

pirimifos-metyl 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 dietofenkarb og metosulam er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av mesotrion og pirimifos-metyl er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte 

forordning. 

2) Når det gjelder dietofenkarb, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndig-

heten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 396/2005(2). Når det gjelder grenseverdier for pærer, vindruer, tomater og auberginer, 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 slangeagurker, mandelgresskar, muskler, fett, lever og nyrer fra storfe, muskler, fett, 

lever og nyrer fra sau, muskler, fett, lever og nyrer fra geit samt melk fra storfe, sau og geit, konkluderte Myndigheten 

med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. Ettersom det ikke 

foreligger data til å fastsette grenseverdier for produkter av animalsk opprinnelse, bør også grenseverdien for epler som 

brukes til dyrefôr, settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

3) Når det gjelder mesotrion, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med  

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Den foreslo å 

endre restmengdedefinisjonen og anbefalte å senke grenseverdiene for babymais, linfrø, valmuefrø, rapsfrø og mais. Når 

det gjelder grenseverdien for sukkerrør, 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 grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende 

nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av 

denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdien for tang og tare, 

konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, 

må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdien for dette produktet bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

4) Når det gjelder metosulam, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Den anbefalte å senke grenseverdiene for byggkorn, mais, havrekorn, 

rugkorn og hvetekorn. Når det gjelder kjernefrukter, steinfrukter, borddruer, vindruer, jordbær, bær fra halvbusker, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 20.1.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 9. 

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

(2) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(2):4030. 

(3) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3976. 

(4) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3983. 

2018/EØS/79/06 



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/35 

 

andre små frukter og bær, poteter og babymais, 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. 

5) Når det gjelder pirimifos-metyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Den konstaterte at 

det foreligger en risiko for forbrukerne på lang sikt ved alle grenseverdier. Grenseverdiene for bokhvete, mais, ris og rug 

bør derfor senkes. Når det gjelder grenseverdiene for bygg, hirse, havre, sorghum, hvete, muskler, fett, lever og nyrer fra 

svin, muskler, fett, lever og nyrer fra storfe, muskler, fett, lever og nyrer fra sau, muskler, fett, lever og nyrer fra geit, 

muskler, fett og lever fra fjørfe, melk fra storfe, sau og geit samt fugleegg, 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. 

Når det gjelder grenseverdiene for mandler, hasselnøtter, pistasienøtter, valnøtter, tørkede belgfrukter og palmenøtter, 

konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, 

må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelses-

grensen. Når det gjelder grenseverdiene for linfrø, peanøtter, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, 

sennepsfrø, bomullsfrø, gresskarfrø, saflortistel, agurkurt, oljedodre, hampefrø og ricinus, konkluderte Myndigheten 

med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det er risiko for krysskontaminering bør grenseverdiene for disse produktene samt bokhvete, mais, 

ris og rug settes til nivået angitt av Myndigheten. 

6) 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. 

7) 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 utvikling gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

8) 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. 

9) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

11) 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. 

12) 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. 

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

fôr — 

  

(1) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3974. 
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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 9. august 2016. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 9. august 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2016. 

 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 mesotrion og pirimifos-metyl skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 

M
es

o
tr

io
n
 

P
ir

im
if

o
s-

m
et

y
l 

(F
) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukter   

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   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

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   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 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   
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(1) (2) (3) (4) 

0213070  Rotpersille   

0213080  Hagereddiker   

0213090  Havrerot   

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 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   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål   

0241010  Brokkoli   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   
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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(*) 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(*) 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 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 

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   

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 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(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokk   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

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 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  

0401000 Oljeholdige frø  0,5 

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  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN 0,01(*)  

0500010 Bygg  5 (+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,5 

0500030 Mais  0,5 

0500040 Hirse  5 (+) 

0500050 Havre  5 (+) 

0500060 Ris  0,5 

0500070 Rug  0,5 

0500080 Sorghum  5 (+) 

0500090 Hvete  5 (+) 

0500990 Andre  0,5 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   
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(1) (2) (3) (4) 

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(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 3 

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(*) 0,5 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   
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(1) (2) (3) (4) 

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 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) svin   

1011010  Muskler  (+) 

1011020  Fettvev  (+) 
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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  (+) 

1016040  Nyrer   

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990  Andre   
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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(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe  (+) 

1020020 Sau  (+) 

1020030 Geit  (+) 

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*)(+) 

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. 

(F) = Løselig i fett. 

Mesotrion 

(+)  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 restanalyseforsøk som undersøker 

restmengden av mesotrion og dets metabolitt AMBA (fri og konjugert), mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen 

ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til 

at opplysningene mangler. 

0900020 Sukkerrør 

Pirimifos-metyl (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, toksikologiske data om 

hydroksypyrimidinmetabolitter og hydrolyseundersøkelser som simulerer pasteurisering og sterilisering, mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, 

og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500080 Sorghum 

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 hydroksy-

pyrimidinmetabolitter mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 20. januar 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 

1016010 Muskler 
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1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre» 

 

b)  Følgende kolonner for dietofenkarb og metosulam tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
D

ie
to

fe
n

k
ar

b
 

M
et

o
su
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m

 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter   

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   
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0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 Kjernefrukter  (+) 

0130010 Epler 0,01(*)  

0130020 Pærer 0,8 (+)  

0130030 Kveder 0,01(*)  

0130040 Mispel 0,01(*)  

0130050 Japansk mispel 0,01(*)  

0130990 Andre 0,01(*)  

0140000 Steinfrukter 0,01(*) (+) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer  (+) 

0151010  Borddruer 0,01(*)  

0151020  Vindruer 0,9 (+)  

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   
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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   

0163100  Durian   

0163110  Surannona/guanabana   

0163990  Andre   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) poteter  (+) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010  Kassava   

0212020  Søtpoteter   

0212030  Jams   



Nr. 79/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

(1) (2) (3) (4) 

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  Hagereddiker   

0213090  Havrerot   

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010  Tomater 0,7 (+)  

0231020  Grønnsakpaprika 0,01(*)  

0231030  Auberginer/eggplanter 0,7 (+)  

0231040  Okra 0,01(*)  

0231990  Andre 0,01(*)  

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   
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0234000 d) sukkermais 0,01(*) (+) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 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(*) 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(*) 0,01(*) 

0252010  Spinat   

0252020  Portulakk   

0252030  Mangold/bladbete   

0252990  Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 
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0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 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(*) 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(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokk   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

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(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 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   

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(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   
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0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 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(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   
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0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 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(*) 0,05(*) 

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   
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0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra 0,01(*) 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   
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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 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

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. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.  
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Dietofenkarb 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 20. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130020 Pærer 

0151020 Vindruer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, 

og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

(+)  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 

Metosulam 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, restanalyseforsøk, 

stoffskifte i vekster og GAP-parametrer mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153000 c) bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 
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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 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og lagringsforhold ved 

restanalyseforsøkene mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 20. januar 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 lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, 

og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0234000 d) sukkermais 

(+)  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 gjøres følgende endringer: 

a)  I del A utgår kolonnene for dietofenkarb og metosulam. 

b)  I del B utgår kolonnene for mesotrion og pirimifos-metyl. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av klorpyrifos i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av klorpyrifos er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) I samsvar med artikkel 21 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(2) anmodet Kommisjonen Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», om å utføre en toksikologisk 

gjennomgang av klorpyrifos. Myndighetens konklusjon ble offentliggjort 22. april 2014(3). 

3) I samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodet Kommisjonen Myndigheten om å gi en grunngitt 

uttalelse om gjeldende grenseverdier for klorpyrifos på grunnlag av de nye toksikologiske referanseverdiene. 

Myndigheten framla denne uttalelsen 12. juni 2015(4). 

4) Myndigheten konkluderte med at gjeldende grenseverdier for mandariner, epler, pærer, ferskener, borddruer, bjørnebær, 

bringebær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, kiwier, ananas, poteter, tomter, grønnsakpaprika, auberginer, 

meloner, vannmeloner, hodekål, kinakål, artisjokker, purre og sukkerbete kan gi grunn til bekymring med hensyn til 

forbrukervernet. Myndigheten anbefalte derfor å senke de gjeldende grenseverdiene for disse produktene. Den indikerte 

at bruken på bjørnebær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, kiwier, ananas, poteter, meloner, vannmeloner, kinakål 

og purre ikke lenger støttes, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet om grenseverdier 

for disse produktene ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

5) 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 14 av 21.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 9. 

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

(2) 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). 

(3) EFSA, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos. EFSA 

Journal 2014;12(4):3640, 34 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3640. 

(4) EFSA, 2015. Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active 

substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2015;13(6):4142, 41 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4142. 

2018/EØS/79/07 
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6) 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. 

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) 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 

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

Den får anvendelse fra 10. august 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2016. 

 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 klorpyrifos lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
lo

rp
y

ri
fo

s 
(F

) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukter 0,3 

0110020 Appelsiner 0,3 

0110030 Sitroner 0,2 

0110040 Lime 0,3 

0110050 Mandariner 1,5 

0110990 Andre 0,3 

0120000 Nøtter 0,05(*) 

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 0,01(*) 

0130020 Pærer 0,01(*) 

0130030 Kveder 0,5 

0130040 Mispel (**) 

0130050 Japansk mispel (**) 

0130990 Andre 0,5 
  



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/65 

 

(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,05 

0140020 Kirsebær (søte) 0,3 

0140030 Ferskener 0,01(*) 

0140040 Plommer 0,2 

0140990 Andre 0,05(*) 

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010  Borddruer 0,01(*) 

0151020  Vindruer 0,5 

0152000 b) jordbær 0,2 

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010  Bjørnebær 0,01(*) 

0153020  Blåbringebær 0,05(*) 

0153030  Bringebær (røde og gule) 0,01(*) 

0153990  Andre 0,05(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010  Blåbær 0,05(*) 

0154020  Tranebær 0,05(*) 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 0,01(*) 

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,01(*) 

0154050  Nyper (**) 

0154060  Morbær (svart og hvit) (**) 

0154070  Azarolhagtorn (**) 

0154080  Hyllebær (**) 

0154990  Andre 0,05(*) 

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall 0,05(*) 

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  

0162010  Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,01(*) 

0162020  Litchi/litchiplommer 0,05(*) 

0162030  Pasjonsfrukter/maracuja 0,05(*) 

0162040  Fikenkaktus/kaktusfrukter (**) 

0162050  Stjerneepler (**) 

0162060  Amerikansk kaki/Virginia-kaki (**) 

0162990  Andre 0,05(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010  Avokadoer 0,05(*) 

0163020  Bananer 3 

0163030  Mango 0,05(*) 

0163040  Papaya 0,05(*) 

0163050  Granatepler 0,05(*) 

0163060  Cherimoya (**) 

0163070  Guava (**) 

0163080  Ananas 0,01(*) 

0163090  Brødfrukter (**) 

0163100  Durian (**) 

0163110  Surannona/guanabana (**) 

0163990  Andre 0,05(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,05(*) 

0212010  Kassava  

0212020  Søtpoteter  

0212030  Jams  

0212040  Arrowrot (**) 

0212990  Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010  Rødbeter 0,05(*) 

0213020  Gulrøtter 0,1 

0213030  Knollselleri 0,05(*) 

0213040  Pepperrot 0,05(*) 

0213050  Jordskokk 0,05(*) 

0213060  Pastinakk 0,05(*) 
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0213070  Rotpersille 0,05(*) 

0213080  Hagereddiker 0,2 

0213090  Havrerot 0,05(*) 

0213100  Kålrot 0,05(*) 

0213110  Neper 0,05(*) 

0213990  Andre 0,05(*) 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 0,05(*) 

0220020 Kepaløk 0,2 

0220030 Sjalottløk 0,05(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 0,05(*) 

0220990 Andre 0,05(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010  Tomater 0,01(*) 

0231020  Grønnsakpaprika 0,01(*) 

0231030  Auberginer/eggplanter 0,4 

0231040  Okra 0,5 

0231990  Andre 0,5 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,05(*) 

0232010  Slangeagurker  

0232020  Sylteagurker  

0232030  Mandelgresskar  

0232990  Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010  Meloner 0,01(*) 

0233020  Kjempegresskar 0,05(*) 

0233030  Vannmeloner 0,01(*) 

0233990  Andre 0,05(*) 

0234000 d) sukkermais 0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål 0,05(*) 

0241010  Brokkoli  

0241020  Blomkål  

0241990  Andre  
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0242000 b) hodekål  

0242010  Rosenkål 0,05(*) 

0242020  Hodekål 0,01(*) 

0242990  Andre 0,05(*) 

0243000 c) bladkål  

0243010  Kinakål/pe-tsai 0,01(*) 

0243020  Grønnkål 0,05(*) 

0243990  Andre 0,05(*) 

0244000 d) knutekål 0,05(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 0,05(*) 

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 (herunder 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 (**) 
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0256060  Rosmarin (**) 

0256070  Timian (**) 

0256080  Basilikum og spiselige blomster (**) 

0256090  Laurbærblad (**) 

0256100  Estragon (**) 

0256990  Andre  

0260000 Belgfrukter 0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges 0,05(*) 

0270020 Kardon 0,05(*) 

0270030 Stilkselleri 0,05(*) 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,05(*) 

0270050 Artisjokk 0,01(*) 

0270060 Purre 0,01(*) 

0270070 Rabarbra 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd (**) 

0270090 Palmehjerter (**) 

0270990 Andre 0,05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer (**) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 

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  

0500010 Bygg 0,2 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,05(*) 

0500030 Mais 0,05 

0500040 Hirse 0,05(*) 

0500050 Havre 0,05(*) 

0500060 Ris 0,05(*) 

0500070 Rug 0,05(*) 

0500080 Sorghum 0,05(*) 

0500090 Hvete 0,05(*) 

0500990 Andre 0,05(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 0,1(*) 

0620000 Kaffebønner (**) 
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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 0,1(*) 

0800000 KRYDDER (**) 

0810000 Frøkrydder (**) 

0810010 Anis/anisfrø (**) 

0810020 Svartkarve (**) 

0810030 Stilkselleri (**) 

0810040 Koriander (**) 

0810050 Spisskummen (**) 

0810060 Dill (**) 

0810070 Fennikel (**) 

0810080 Bukkehornkløver (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) 

0810990 Andre (**) 
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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 (**) 

0900000 SUKKERPLANTER (**) 

0900010 Sukkerbeterøtter (**) 

0900020 Sukkerrør (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) 

0900990 Andre (**) 
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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 (**) 

1015030  Lever (**) 

1015040  Nyrer (**) 

1015050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) (**) 

1015990  Andre (**) 
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1016000 f) fjørfe 0,05(*) 

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 (**) 

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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2)  I del B i vedlegg III skal kolonnen for klorpyrifos lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
lo

rp
y

ri
fo

s 
(F

) 

(1) (2) (3) 

0130040 Mispel 0,5 

0130050 Japansk mispel 0,5 

0154050 Nyper 0,05(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,05(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,05(*) 

0154080 Hyllebær 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,05(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,05(*) 

0161070 Jambolan 0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,05(*) 

0163060 Cherimoya 0,05(*) 

0163070 Guava 0,05(*) 

0163090 Brødfrukter 0,05(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 0,05(*) 

0251070 Sareptasennep 0,05(*) 

0252020 Portulakk 0,05(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 

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 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer  

0401110 Saflorfrø 0,05(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,05(*) 
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0401130 Oljedodrefrø 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner 0,2 

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster 0,5 

0631010 Kamille 0,5 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,5 

0631030 Rose 0,5 

0631040 Jasmin 0,5 

0631050 Lind 0,5 

0631990 Andre 0,5 

0632000 b) blader og urter 0,5 

0632010  Jordbær 0,5 

0632020  Rooibos 0,5 

0632030  Maté 0,5 

0632990  Andre 0,5 

0633000 c) røtter 0,5 

0633010  Vendelrot 0,5 

0633020  Ginseng 0,5 

0633990  Andre 0,5 

0639000 d) andre deler av planten 0,1(*) 

0640000 Kakaobønner 0,1(*) 

0650000 Johannesbrød 0,1(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 5 

0810010 Anis/anisfrø 5 

0810020 Svartkarve 5 

0810030 Stilkselleri 5 

0810040 Koriander 5 

0810050 Spisskummen 5 

0810060 Dill 5 

0810070 Fennikel 5 

0810080 Bukkehornkløver 5 

0810090 Muskatnøtt 5 

0810990 Andre 5 
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0820000 Fruktkrydder 1 

0820010 Allehånde 1 

0820020 Sichuanpepper 1 

0820030 Karve 1 

0820040 Kardemomme 1 

0820050 Einebær 1 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 1 

0820070 Vanilje 1 

0820080 Tamarind 1 

0820990 Andre 1 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 

0830010 Kanel 0,1(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 1 

0840020 Ingefær 1 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 1 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 1 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,05 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 
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1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1030020 And 0,01(*) 

1030030 Gås 0,01(*) 

1030040 Vaktel 0,01(*) 

1030990 Andre 0,01(*) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

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. 

Klorpyrifos (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) 2016/67 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til grenseverdier for rester av ametoktradin, klortalonil, difenylamin, flonikamid, 

fluazinam, fluoksastrobin, halauksifenmetyl, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid og 

trifloksystrobin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av klortalonil, propamokarb, tiakloprid og trifloksystrobin er fastsatt i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av ametoktradin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin og protiokonazol er 

fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Grenseverdier for rester av difenylamin er fastsatt i vedlegg V og i del 

A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder halauksifenmetyl, ble det ikke fastsatt særlige grenseverdier, og 

stoffet ble 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 salvie og basilikum av et 

plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet ametoktradin, 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 flonikamid, er det inngitt en slik søknad for grønnsakpaprika, rosenkål, erter (uten belg), bomullsfrø, 

bygg, havre og rug. Når det gjelder fluazinam, er det inngitt en slik søknad for tomater. Når det gjelder fluoksastrobin og 

protiokonazol er det inngitt slike søknader for sjalottløk. Når det gjelder propamokarb, er det inngitt en slik søknad for 

purre. Når det gjelder tiakloprid, er det inngitt en slik søknad for jordskokk. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av klortalonil på 

tranebær. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte stoff på slike vekster i USA fører til restmengder som 

overstiger grenseverdien i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en høyere grenseverdi er nødvendig for å unngå 

handelshindringer for import av vekstene. 

5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene, og 

evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 22.1.2016, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 9. 

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

2018/EØS/79/08 
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6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for restmengder(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til 

Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder propamokarb, anbefaler Myndigheten at det fastsettes en ny grenseverdi for purre på 30 mg/kg, som ble 

utledet ved å runde opp verdien på 20 mg/kg beregnet med OECDs grenseverdikalkulator. Ved å benytte en 

tilberedningsfaktor på 0,88, utledet for bladgrønnsaker til bruk på purre, vil ikke den foreslåtte grenseverdien føre til at 

akutt referansedose overskrides, og dermed er det trygt for forbrukerne. Gitt de innvendinger som er reist av 

medlemsstatene, bør grenseverdien imidlertid settes til 20 mg/kg. Denne verdien dekker i tilstrekkelig grad bruken på 

purre. 

8) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle datakrav var oppfylt, og at endringene av 

grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en 

vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Myndigheten konkluderte også med at 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 vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at 

akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

9) Når det gjelder difenylamin, er det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 772/2013(2) fastsatt midlertidige grenseverdier 

for epler og pærer. Overvåkingsdata viser at det fortsatt forekommer uunngåelig krysskontaminering som rammer 

ubehandlede epler og pærer. For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak tilstrekkelig tid til å fullstendig fjerne 

restene av difenylamin i lagringsanlegg bør de midlertidige grenseverdiene beholdes. Grenseverdiene vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

10) Codex Alimentarius-kommisjonen(3) fastsatte 5. juli 2013 en CXL-grenseverdi for trifloksystrobin på oliven til 

produksjon av olivenolje. CXL-grenseverdien er trygg for forbrukerne i Unionen(4) og bør derfor oppføres i forordning 

(EF) nr. 396/2005 som en grenseverdi. 

11) Når det gjelder tiakloprid, ble flere grenseverdier endret ved forordning (EU) nr. 2015/1200(5). I forordningen ble 

grenseverdiene for tiakloprid i jordskokk og trifloksystrobin i oliven til produksjon av olivenolje senket til relevante 

bestemmelsesgrenser fra og med 12. februar 2016. Av hensyn til rettssikkerheten bør grenseverdiene fastsatt i denne 

forordning, få anvendelse fra samme dato. 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil. EFSA Journal 2015;13(6):4153 (22 s.). 

Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries. EFSA Journal 2015;13(7):4193 (21 s.). 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops. EFSA Journal 2015;13(5):4103 (26 s.). 

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes. EFSA Journal 2015;13(6):4154 (23 s.). 

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots. EFSA Journal 2015;13(6):4143 (19 s.). 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks.  

EFSA Journal 2015;13(4):4084 (20 s.). 

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots. EFSA Journal 2015;13(5):4105 (20 s.). 

Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2015;13(7):4191 (18 s.). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 772/2013 av 8. august 2013 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av difenylamin i eller på visse produkter (EUT L 217 av 13.8.2013, s. 1). 

(3) Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av pesticider finnes på: http://www.codexalimentarius.org/download/report/ 

799/REP13_PRe.pdf 

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Appendices II and III. 36th Session. Roma, Italia, 1.-5. juli 

2013. 

(4) Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 

2013;11(7):3312 (210 s.) doi:10.2903/j.efsa.2013.3312. 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1200 av 22. juli 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenheksamid, kresoksimmetyl, tiakloprid og trifloksystrobin i eller 

på visse produkter (EUT L 195 av 23.7.2015, s. 1). 
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12) Når det gjelder halauksifenmetyl, framla Myndigheten en konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av 

pesticider med det aktive stoffet(1). Mot denne bakgrunn anbefalte Myndigheten å fastsette grenseverdier som omfatter 

representativ bruk i henhold til god landbrukspraksis i Unionen. Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions 

referanselaboratorier om passende bestemmelsesgrenser. 

13) 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. 

14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

15) 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. 

Artikkel 2 

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

Når det gjelder grenseverdien for tiakloprid i jordskokk og grenseverdien for trifloksystrobin i oliven til produksjon av 

olivenolje, får den får imidlertid anvendelse fra 12. februar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl). EFSA 

Journal 2014;12(12):3913 (93 s.). 
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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)  Kolonnene for klortalonil, propamokarb, tiakloprid og trifloksystrobin 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) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,5 

0110010 Grapefrukter     

0110020 Appelsiner     

0110030 Sitroner     

0110040 Lime     

0110050 Mandariner     

0110990 Andre     

0120000 Nøtter 0,01(*)  0,02(*) 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 2(+)   0,7 

0130010 Epler   0,3  

0130020 Pærer   0,3  

0130030 Kveder   0,7  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0130040 Mispel   0,7  

0130050 Japansk mispel   0,7  

0130990 Andre   0,01(*)  

0140000 Steinfrukter   0,5 3 

0140010 Aprikoser 1(+)    

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*)    

0140030 Ferskener 1(+)    

0140040 Plommer 0,01(*)    

0140990 Andre 0,01(*)    

0150000 Bær og små frukter     

0151000 a) druer 3(+)  0,01(*) 3 

0151010  Borddruer     

0151020  Vindruer     

0152000 b) jordbær 4(+)  1 1 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*)   3 

0153010  Bjørnebær   1  

0153020  Blåbringebær   1  

0153030  Bringebær (røde og gule)   6  

0153990  Andre   0,01(*)  

0154000 d) andre små frukter og bær   1  

0154010  Blåbær 0,01(*)   2 

0154020  Tranebær 5   0,01(*) 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 0,01(*)   1,5(*) 

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 15(+)   1,5(+) 

0154050  Nyper 0,01(*)   0,01(*) 

0154060  Morbær (svart og hvit) 0,01(*)   0,01(*) 

0154070  Azarolhagtorn 0,01(*)   0,01(*) 

0154080  Hyllebær 0,01(*)   2 

0154990  Andre 0,01(*)   0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med     

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)    

0161010  Dadler   0,01(*) 0,01(*) 

0161020  Fikener   0,5 0,01(*) 

0161030  Bordoliven   4 0,3 

0161040  Kumquat   0,01(*) 0,01(*) 

0161050  Stjernefrukt   0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0161060  Kaki/kakiplomme/persimmon   0,01(*) 0,01(*) 

0161070  Jambolan   0,01(*) 0,01(*) 

0161990  Andre   0,01(*) 0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)    

0162010  Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   0,2 0,01(*) 

0162020  Litchi/litchiplommer   0,01(*) 0,01(*) 

0162030  Pasjonsfrukter/maracuja   0,01(*) 4(+) 

0162040  Fikenkaktus/kaktusfrukter   0,01(*) 0,01(*) 

0162050  Stjerneepler   0,01(*) 0,01(*) 

0162060  Amerikansk kaki/Virginia-kaki   0,01(*) 0,01(*) 

0162990  Andre   0,01(*) 0,01(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store     

0163010  Avokadoer 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163020  Bananer 15(+)  0,01(*) 0,05 

0163030  Mango 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163040  Papaya 15(+)  0,5 0,6 

0163050  Granatepler 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163060  Cherimoya 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163070  Guava 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163080  Ananas 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163090  Brødfrukter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163100  Durian 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163110  Surannona/guanabana 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0163990  Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

0210000 Rot- og knollvekster     

0211000 a) poteter 0,01(*)(+) 0,3 0,02 0,02 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0212010  Kassava     

0212020  Søtpoteter     

0212030  Jams     

0212040  Arrowrot     

0212990  Andre     

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete     

0213010  Rødbeter 0,01(*) 0,01(*) 0,05 0,02 

0213020  Gulrøtter 0,3(+) 0,01(*) 0,05 0,1 
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0213030  Knollselleri 1(+) 0,01(*) 0,05 0,02 

0213040  Pepperrot 0,3(+) 0,01(*) 0,05 0,08 

0213050  Jordskokk 0,01(*) 0,01(*) 0,05 0,01(*) 

0213060  Pastinakk 0,3(+) 0,01(*) 0,05 0,04 

0213070  Rotpersille 0,3(+) 0,01(*) 0,05 0,08 

0213080  Hagereddiker 0,01(*) 3 0,05 0,08 

0213090  Havrerot 0,3(+) 0,01(*) 0,05 0,04 

0213100  Kålrot 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,04 

0213110  Neper 0,3(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,04 

0213990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220000 Løk (+)    

0220010 Hvitløk 0,01(*) 2 0,01(*) 0,01(*) 

0220020 Kepaløk 0,01(*) 2 0,01(*) 0,01(*) 

0220030 Sjalottløk 0,01(*) 2 0,01(*) 0,01(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 10 30 0,15 0,1 

0220990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker     

0231000 a) søtvierfamilien     

0231010  Tomater 6(+) 4 0,5 0,7 

0231020  Grønnsakpaprika 0,01(*) 3 1 0,4(+) 

0231030  Auberginer/eggplanter 6(+) 4 0,7 0,7 

0231040  Okra 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 5(+) 5 0,5 0,3 

0232010  Slangeagurker    (+) 

0232020  Sylteagurker    (+) 

0232030  Mandelgresskar   (+)  

0232990  Andre     

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 1(+) 5  0,3 

0233010  Meloner   0,2  

0233020  Kjempegresskar   0,01(*)  

0233030  Vannmeloner   0,2  

0233990  Andre   0,01(*)  

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 
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0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)     

0241000 a) blomsterkål   0,3(+) 0,5 

0241010  Brokkoli 0,01(*) 3   

0241020  Blomkål 2(+) 10(+)   

0241990  Andre 0,01(*) 0,01(*)   

0242000 b) hodekål   0,3  

0242010  Rosenkål 3(+) 2  0,6 

0242020  Hodekål 0,6(+) 0,7  0,5 

0242990  Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0243000 c) bladkål 0,01(*)   3(+) 

0243010  Kinakål/pe-tsai  20 1  

0243020  Grønnkål  20 0,4  

0243990  Andre  0,01(*) 0,01(*)  

0244000 d) knutekål 0,01(*) 0,3 0,04 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster     

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*)    

0251010  Vårsalat  20(+) 8 0,01(*) 

0251020  Salat  40 1 15 

0251030  Bredbladet endiv  20(+) 0,15(+) 15(+) 

0251040  Karse og andre spirer og skudd  20(+) 0,01(*) 0,01(*) 

0251050  Vårkarse  20(+) 0,7(+) 0,01(*) 

0251060  Salatsennep/rucola  30 2(+) 0,01(*) 

0251070  Sareptasennep  20(+) 0,01(*) 0,01(*) 

0251080  Spede bladvekster (herunder Brassica-arter)  20(+) 2(+) 15 

0251990  Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)   0,01(*) 

0252010  Spinat  40 0,15(+)  

0252020  Portulakk  0,01(*) 0,01(*)  

0252030  Mangold/bladbete  0,01(*) 0,15(+)  

0252990  Andre  0,01(*) 0,01(*)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 15 0,01(*) 0,01(*) 
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0256000 f) urter og spiselige blomster  30(+) 5 15(+) 

0256010  Kjørvel 0,02(*)    

0256020  Gressløk 0,02(*)    

0256030  Snittselleri 5(+)    

0256040  Persille 5(+)    

0256050  Salvie 0,02(*)    

0256060  Rosmarin 0,02(*)    

0256070  Timian 0,02(*)    

0256080  Basilikum og spiselige blomster 0,02(*)    

0256090  Laurbærblad 0,02(*)    

0256100  Estragon 0,02(*)    

0256990  Andre 0,02(*)    

0260000 Belgfrukter     

0260010 Bønner (med belg) 5(+) 0,1 0,4(+) 1(+) 

0260020 Bønner (uten belg) 3(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0260030 Erter (med belg) 5(+) 0,01(*) 0,2 0,01(*) 

0260040 Erter (uten belg) 1(+) 0,01(*) 0,2 0,01(*) 

0260050 Linser 0,6(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*)(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker     

0270010 Asparges 0,01(*)(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0270020 Kardon 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 10(+) 0,01(*) 0,7 1 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,01(*) 0,01(*) 0,7 0,01(*) 

0270050 Artisjokk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,3 

0270060 Purre 8(+) 20 0,1 0,7 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 0,01(*) 0,02 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp 0,5(+)    

0280020 Viltvoksende sopp 0,01(*)    

0280990 Mose og lav 0,01(*)    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER (+) 0,01(*)  0,01(*) 

0300010 Bønner 3  0,08(+)  

0300020 Linser 0,2  0,01(*)  

0300030 Erter 1  0,08(+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,2  0,01(*)  

0300990 Andre 0,01(*)  0,01(*)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*)   

0401000 Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,1(+)  0,02(*) 0,02 

0401030 Valmuefrø 0,01(*)  0,3 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,01(*)  0,6(+) 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)  0,6(+) 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)  0,15 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01  0,02(*) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   4 0,3 

0402020 Oljepalmefrø   0,02(*) 0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter   0,02(*) 0,01(*) 

0402040 Kapok   0,02(*) 0,01(*) 

0402990 Andre   0,02(*) 0,01(*) 

0500000 KORN  0,01(*)   

0500010 Bygg 0,4(+)  0,9 0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*)  0,01(*)(+) 0,02 

0500040 Hirse 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 
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0500050 Havre 0,4(+)  0,9 0,4(+) 

0500060 Ris 0,01(*)  0,02 5 

0500070 Rug 0,1(+)  0,06 0,3 

0500080 Sorghum 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,1(+)  0,1 0,3 

0500990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 

0610000 Te   10(+)  

0620000 Kaffebønner   0,05(*)  

0630000 Urtete fra     

0631000 a) blomster   0,05(*)  

0631010  Kamille     

0631020  Jamaicahibisk/roselle     

0631030  Rose     

0631040  Jasmin     

0631050  Lind     

0631990  Andre     

0632000 b) blader og urter   50(+)  

0632010  Jordbær     

0632020  Rooibos     

0632030  Maté     

0632990  Andre     

0633000 c) røtter   0,02(+)  

0633010  Vendelrot     

0633020  Ginseng     

0633990  Andre     

0639000 d) andre deler av planten   0,05(*)  

0640000 Kakaobønner   0,05(*)  

0650000 Johannesbrød   0,05(*)  

0700000 HUMLE 60(+) 0,05(*) 0,05(*) 40 
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0800000 KRYDDER     

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,08(+) 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(*) 0,05(*) 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(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel     

0830990 Andre     

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre     



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/91 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre     

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*)   

0900010 Sukkerbeterøtter   0,02 0,02 

0900020 Sukkerrør   0,01(*) 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter   0,05 0,01(*) 

0900990 Andre   0,01(*) 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     

1010000 Vev fra     

1011000 a) svin (+)   0,04 

1011010  Muskler 0,02 0,01(+) 0,1 (+) 

1011020  Fettvev 0,07 0,01(+) 0,01(*) (+) 

1011030  Lever 0,2 0,1(+) 0,5 (+) 

1011040  Nyrer 0,2 0,02(+) 0,5 (+) 

1011050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,1 0,5  

1011990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1012000 b) storfe     

1012010  Muskler 0,15 0,01(+) 0,1 0,04(+) 

1012020  Fettvev 0,1 0,01(+) 0,04 0,06(+) 

1012030  Lever 0,2 0,2(+) 0,5 0,07(+) 

1012040  Nyrer 0,7 0,05(+) 0,5 0,04(+) 

1012050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,2 0,5 0,07 

1012990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1013000 c) sau     

1013010  Muskler 0,15 0,01(+) 0,1 0,04(+) 

1013020  Fettvev 0,1 0,01(+) 0,04 0,06(+) 
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1013030  Lever 0,2 0,2(+) 0,5 0,07(+) 

1013040  Nyrer 0,7 0,05(+) 0,5 0,04(+) 

1013050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,2 0,5 0,07 

1013990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1014000 d) geit     

1014010  Muskler 0,15 0,01(+) 0,1 0,04(+) 

1014020  Fettvev 0,1 0,01(+) 0,04 0,06(+) 

1014030  Lever 0,2 0,2(+) 0,5 0,07(+) 

1014040  Nyrer 0,7 0,05(+) 0,5 0,04(+) 

1014050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,2 0,5 0,07 

1014990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien     

1015010  Muskler 0,15 0,01 0,1 0,04 

1015020  Fettvev 0,1 0,01 0,04 0,06 

1015030  Lever 0,2 0,2 0,5 0,07 

1015040  Nyrer 0,7 0,05 0,5 0,04 

1015050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,2 0,5 0,07 

1015990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)(+)   0,04 

1016010  Muskler  0,02(+) 0,02 (+) 

1016020  Fettvev  0,01(+) 0,01(*) (+) 

1016030  Lever  0,05(+) 0,02 (+) 

1016040  Nyrer  0,01(*) 0,01(*)  

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,05 0,02  

1016990  Andre  0,01(*) 0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr     

1017010  Muskler 0,15 0,01 0,1 0,04 

1017020  Fettvev 0,1 0,01 0,04 0,06 

1017030  Lever 0,2 0,2 0,5 0,07 

1017040  Nyrer 0,7 0,05 0,5 0,04 

1017050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,2 0,5 0,07 

1017990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 
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1020000 Melk 0,1 0,01(+) 0,05 0,02(*) 

1020010 Storfe    (+) 

1020020 Sau    (+) 

1020030 Geit    (+) 

1020040 Hest     

1020990 Andre     

1030000 Fugleegg 0,01(*)(+) 0,05(+) 0,02(*) 0,04(+) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

(*) 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. 

Klortalonil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Klortalonil – koder fra 1000000 til 1070000 unntatt 1040000: 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701) 

(+)  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  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det 

ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om 

bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 
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0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det 

ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om 

bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a)  druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b)  Jordbær 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor- 

4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, 

undersøkelser om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0163020 Bananer 

0163040 Papaya 

0211000 a)  poteter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot 

(+)  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  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det 

ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om 

bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213110 Neper 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksy-

ftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser 

om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0220000 Løk 

0220010 Hvitløk 
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0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0220990 Andre 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

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 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

(+)  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  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det 

ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om 

bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0242020 Hodekål 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksy-

ftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser 

om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

(+)  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  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det 

ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om 

bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260040 Erter (uten belg) 
  



Nr. 79/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksy-

ftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser 

om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommi-

sjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0260050 Linser 

0260990 Andre 

0270010 Asparges 

0270030 Stilkselleri 

(+)  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  

29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), ettersom det 

ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og data om 

bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270060 Purre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksy-

ftalonitril (SDS-3701), ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser 

om lagringsstabilitet og data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0280010 Dyrket sopp 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0300990 Andre 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+)  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 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. I tillegg har Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet påpekt at det ikke er tatt hensyn til metabolitten 2,5,6-triklor-4-hydroksyftalonitril (SDS-3701), 

ettersom det ikke finnes en validert håndhevingsmetode, et fullstendig sett av restanalyseforsøk, undersøkelser om lagringsstabilitet og 

data om bearbeiding av SDS-3701 for alle planteprodukter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos svin og det totale 

radioaktive restinnholdet (TRR) i fjørfeprodukter mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1016000 f)  fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Propamokarb (summen av propamokarb og dets salter, uttrykt som propamokarb) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: kode 1000000 unntatt 1016000, 

1030000 og 1040000: N-oksidpropamokarb – kode 1016000 og 1030000: N-desmetylpropamokarb 

(+)  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  

22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241020 Blomkål 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 

0256000 f)  urter og spiselige blomster 
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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 

(+)  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 22. mars 2016, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse 

for verpehøner mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse 

for verpehøner mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Tiakloprid 

(+)  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  

23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232030 Mandelgresskar 

0241000 a) blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0251030 Bredbladet endiv 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251080 Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 

0252010 Spinat 

0252030 Mangold/bladbete 
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0260010 Bønner (med belg) 

0300010 Bønner 

0300030 Erter 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om stoffskifte i vekster med frøbehandling 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500030 Mais 

(+)  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 23. juli 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

0632000 b)  blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0633000 c)  Røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0633990 Andre 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Stilkselleri 

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 
  



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/101 

 

Trifloksystrobin (A) (F) (R) 

(A)  Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for CGA321113 ikke er kommersielt tilgjengelig. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på 

markedet innen 23. juli 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at referansestandarden mangler. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Trifloksystrobin – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-  

{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113) 

(+)  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  

23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

0231020 Grønnsakpaprika 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0243000 c)  Bladkål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre 

0251030 Bredbladet endiv 

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 

0260010 Bønner (med belg) 

0500050 Havre 
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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 

(+)  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 23. juli 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 

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 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre» 
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b)  Følgende kolonne for halauksifenmetyl tilføyes: 

«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) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,02(*) 

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,05(*) 

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  
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(1) (2) (3) 

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter 0,02(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter 0,02(*) 

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 0,02(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010  Dadler  

0161020  Fikener  
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(1) (2) (3) 

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  

0210000 Rot- og knollvekster 0,02(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010  Kassava  

0212020  Søtpoteter  

0212030  Jams  
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(1) (2) (3) 

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  Hagereddiker  

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 0,02(*) 

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  



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/107 

 

(1) (2) (3) 

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 0,02(*) 

0251010  Vårsalat  

0251020  Salat  

0251030  Bredbladet endiv  

0251040  Karse og andre spirer og skudd  

0251050  Vårkarse  

0251060  Salatsennep/rucola  

0251070  Sareptasennep  

0251080  Spede bladvekster (herunder Brassica-arter)  

0251990  Andre  
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(1) (2) (3) 

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 0,05(*) 

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 0,02(*) 

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 Artisjokk  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  
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(1) (2) (3) 

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 

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  
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(1) (2) (3) 

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,02(*) 

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 0,1(*) 

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  

0633000 c) røtter  

0633010  Vendelrot  

0633020  Ginseng  

0633990  Andre  
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(1) (2) (3) 

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,1(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Stilkselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 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 0,1(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 
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(1) (2) (3) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 

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 0,02(*) 

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  
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010  Muskler  

1017020  Fettvev  

1017030  Lever  

1017040  Nyrer  

1017050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990  Andre  

1020000 Melk 0,02(*) 

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 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 

(*) 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. 

Halauksifenmetyl (summen av halauksifenmetyl og X11393729 (halauksifen), uttrykt som halauksifenmetyl) 

(+)  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 ametoktradin, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin og protiokonazol 

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) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     0,05(*) 0,02(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,05(*) 0,1 0,05(*)   

0110010 Grapefrukter       

0110020 Appelsiner       

0110030 Sitroner       

0110040 Lime       

0110050 Mandariner       

0110990 Andre       

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)   

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(*)  0,2    

0130010 Epler  0,1(+)  0,3   

0130020 Pærer  0,1(+)  0,05(*)   

0130030 Kveder  0,05(*)  0,05(*)   
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0130040 Mispel  0,05(*)  0,05(*)   

0130050 Japansk mispel  0,05(*)  0,05(*)   

0130990 Andre  0,05(*)  0,05(*)   

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 0,05(*)  0,05(*)   

0140010 Aprikoser   0,3    

0140020 Kirsebær (søte)   0,3    

0140030 Ferskener   0,3    

0140040 Plommer   0,2    

0140990 Andre   0,05    

0150000 Bær og små frukter  0,05(*) 0,05(*)    

0151000 a) druer 6      

0151010  Borddruer    0,05(*)   

0151020  Vindruer    3   

0152000 b) jordbær 0,01(*)   0,05(*)   

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*)   0,05(*)   

0153010  Bjørnebær       

0153020  Blåbringebær       

0153030  Bringebær (røde og gule)       

0153990  Andre       

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)   0,05(*)   

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(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)   

0161000 a) spiselig skall       

0161010  Dadler       

0161020  Fikener       
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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  0,05(*)     

0210000 Rot- og knollvekster    0,05(*) 0,05(*)  

0211000 a) poteter 0,05  0,1   0,02(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,05  0,05(*)   0,02(*) 

0212010  Kassava       

0212020  Søtpoteter       

0212030  Jams       
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0212040  Arrowrot       

0212990  Andre       

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,01(*)  0,05(*)    

0213010  Rødbeter      0,1 

0213020  Gulrøtter      0,1 

0213030  Knollselleri      0,02(*) 

0213040  Pepperrot      0,1 

0213050  Jordskokk      0,02(*) 

0213060  Pastinakk      0,1 

0213070  Rotpersille      0,1 

0213080  Hagereddiker      0,02(*) 

0213090  Havrerot      0,1 

0213100  Kålrot      0,1 

0213110  Neper      0,1 

0213990  Andre      0,02(*) 

0220000 Løk   0,05(*) 0,05(*)   

0220010 Hvitløk 1,5    0,05(*) 0,02(*) 

0220020 Kepaløk 1,5    0,05(*) 0,02(*) 

0220030 Sjalottløk 1,5    0,04 0,05 

0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*)    0,05(*) 0,02(*) 

0220990 Andre 0,01(*)    0,05(*) 0,02(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker     0,05(*) 0,02(*) 

0231000 a) søtvierfamilien       

0231010  Tomater 2  0,3 0,3   

0231020  Grønnsakpaprika 2  0,3 0,05(*)   

0231030  Auberginer/eggplanter 1,5  0,3 0,05(*)   

0231040  Okra 1,5  0,05(*) 0,05(*)   

0231990  Andre 1,5  0,05(*) 0,05(*)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall    0,05(*)   

0232010  Slangeagurker 2  0,5    

0232020  Sylteagurker 3  0,5    

0232030  Mandelgresskar 3  0,5    

0232990  Andre 3  0,05(*)    
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0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 3   0,05(*)   

0233010  Meloner   0,3    

0233020  Kjempegresskar   0,3    

0233030  Vannmeloner   0,3    

0233990  Andre   0,05(*)    

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*)   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

   0,05(*) 0,05(*)  

0241000 a) blomsterkål   0,05(*)    

0241010  Brokkoli 6     0,03 

0241020  Blomkål 0,01(*)     0,03 

0241990  Andre 0,01(*)     0,02(*) 

0242000 b) hodekål       

0242010  Rosenkål 0,01(*)  0,6   0,1 

0242020  Hodekål 15  0,05(*)   0,1 

0242990  Andre 0,01(*)  0,05(*)   0,02(*) 

0243000 c) bladkål   0,05(*)   0,02(*) 

0243010  Kinakål/pe-tsai 60      

0243020  Grønnkål 0,01(*)      

0243990  Andre 0,01(*)      

0244000 d) knutekål 0,01(*)  0,05(*)   0,02(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0251000 a) salat og salatplanter       

0251010  Vårsalat 50      

0251020  Salat 40      

0251030  Bredbladet endiv 40      

0251040  Karse og andre spirer og skudd 40      

0251050  Vårkarse 40      

0251060  Salatsennep/rucola 40      

0251070  Sareptasennep 40      

0251080  Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 40      

0251990  Andre 0,01(*)      
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0252000 b) spinat og lignende blader 60      

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       

0256010  Kjørvel 0,01(*)      

0256020  Gressløk 0,01(*)      

0256030  Snittselleri 0,01(*)      

0256040  Persille 0,01(*)      

0256050  Salvie 20      

0256060  Rosmarin 0,01(*)      

0256070  Timian 0,01(*)      

0256080  Basilikum og spiselige blomster 20      

0256090  Laurbærblad 0,01(*)      

0256100  Estragon 0,01(*)      

0256990  Andre 0,01(*)      

0260000 Belgfrukter 0,01(*)   0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)   0,05(*)    

0260020 Bønner (uten belg)   0,05(*)    

0260030 Erter (med belg)   0,05(*)    

0260040 Erter (uten belg)   0,7    

0260050 Linser   0,05(*)    

0260990 Andre   0,05(*)    

0270000 Stengelgrønnsaker   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

0270010 Asparges 0,01(*)     0,02(*) 

0270020 Kardon 0,01(*)     0,02(*) 

0270030 Stilkselleri 20     0,02(*) 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 20     0,02(*) 

0270050 Artisjokk 0,01(*)     0,02(*) 

0270060 Purre 5     0,05 

0270070 Rabarbra 0,01(*)     0,02(*) 
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0270080 Bambusskudd 0,01(*)     0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*)     0,02(*) 

0270990 Andre 0,01(*)     0,02(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 1 

0300010 Bønner       

0300020 Linser       

0300030 Erter       

0300040 Lupiner/lupinbønner       

0300990 Andre       

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*)  

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø   0,05(*)   0,15 

0401020 Peanøtter/jordnøtter   0,05(*)   0,05 

0401030 Valmuefrø   0,05(*)   0,15 

0401040 Sesamfrø   0,05(*)   0,05 

0401050 Solsikkefrø   0,05(*)   0,05 

0401060 Rapsfrø   0,05(*)   0,15 

0401070 Soyabønner   0,05(*)   0,05 

0401080 Sennepsfrø   0,05(*)   0,15 

0401090 Bomullsfrø   0,2   0,05 

0401100 Gresskarfrø   0,05(*)   0,05 

0401110 Saflorfrø   0,05(*)   0,05 

0401120 Agurkurtfrø   0,05(*)   0,05 

0401130 Oljedodrefrø   0,05(*)   0,05 

0401140 Hampefrø   0,05(*)   0,05 

0401150 Ricinus   0,05(*)   0,05 

0401990 Andre   0,05(*)   0,05 

0402000 Oljeholdige frukter   0,05(*)   0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       

0402020 Oljepalmefrø       



Nr. 79/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0402030 Oljepalmefrukter       

0402040 Kapok       

0402990 Andre       

0500000 KORN 0,01(*) 0,05(*)  0,05(*)   

0500010 Bygg   0,4  0,5 0,3 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0500030 Mais   0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0500040 Hirse   0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0500050 Havre   0,4  0,5 0,05 

0500060 Ris   0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0500070 Rug   2  0,5 0,1 

0500080 Sorghum   0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0500090 Hvete   2  0,05(*) 0,1 

0500990 Andre   0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,1(*) 0,02(*) 

0610000 Te    0,05(*)   

0620000 Kaffebønner    0,05(*)   

0630000 Urtete fra       

0631000 a) blomster    0,05(*)   

0631010  Kamille       

0631020  Jamaicahibisk/roselle       

0631030  Rose       

0631040  Jasmin       

0631050  Lind       

0631990  Andre       

0632000 b) blader og urter    0,05(*)   

0632010  Jordbær       

0632020  Rooibos       

0632030  Maté       

0632990  Andre       

0633000 c) røtter       

0633010  Vendelrot    0,05(*)   

0633020  Ginseng    3   

0633990  Andre    0,05(*)   
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0639000 d) andre deler av planten    0,05(*)   

0640000 Kakaobønner    0,05(*)   

0650000 Johannesbrød    0,05(*)   

0700000 HUMLE 100 0,05(*) 2 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0800000 KRYDDER  0,05(*)     

0810000 Frøkrydder 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0810010 Anis/anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Stilkselleri       

0810040 Koriander       

0810050 Spisskummen       

0810060 Dill       

0810070 Fennikel       

0810080 Bukkehornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre       

0820000 Fruktkrydder 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

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(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre       

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler       

0840010 Lakris 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 
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0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre       

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre       

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter      0,3 

0900020 Sukkerrør      0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter      0,02(*) 

0900990 Andre      0,02(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

 0,05(*)  0,05(*)   

1010000 Vev fra 0,03(*)      

1011000 a) svin       

1011010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1011020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 

1011030  Lever   0,03  0,1 0,5 

1011040  Nyrer   0,03  0,1 0,5 

1011050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,5 

1011990  Andre   0,03(*)  0,05 0,01(*) 

1012000 b) storfe       

1012010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1012020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 

1012030  Lever   0,03  0,05 0,5 

1012040  Nyrer   0,03  0,1 0,5 

1012050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,5 

1012990  Andre   0,03(*)  0,05 0,05 

1013000 c) sau       

1013010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1013020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1013030  Lever   0,03  0,05 0,5 

1013040  Nyrer   0,03  0,1 0,5 

1013050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,5 

1013990  Andre   0,03(*)  0,05 0,01(*) 

1014000 d) geit       

1014010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1014020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 

1014030  Lever   0,03  0,05 0,5 

1014040  Nyrer   0,03  0,1 0,5 

1014050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,5 

1014990  Andre   0,03(*)  0,05 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien       

1015010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1015020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 

1015030  Lever   0,03  0,05 0,5 

1015040  Nyrer   0,03  0,1 0,5 

1015050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,5 

1015990  Andre   0,03(*)  0,05 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe       

1016010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1016020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 

1016030  Lever   0,03  0,05 0,05 

1016040  Nyrer   0,03  0,1 0,05 

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,01(*) 

1016990  Andre   0,03(*)  0,05 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       

1017010  Muskler   0,03  0,05 0,05 

1017020  Fettvev   0,02(*)  0,05 0,05 

1017030  Lever   0,03  0,05 0,5 

1017040  Nyrer   0,03  0,1 0,5 

1017050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,03  0,05 0,5 

1017990  Andre   0,03(*)  0,05 0,01(*) 

1020000 Melk 0,03(*)  0,02(*)  0,2 0,01 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre       

1030000 Fugleegg 0,03(*)  0,05  0,01(*) 0,05 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre       

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*)  0,05  0,01(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,03(*)  0,05  0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,03(*)  0,05  0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,03(*)  0,05  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. 

(F) = Løselig i fett. 

Ametoktradin (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Ametoktradin – kode 1000000 unntatt 1040000: Ametoktradin, metabolitt 4-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) smørsyre 

(M650F01) og metabolitt 6-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) heksansyre (M650F06), uttrykt som ametoktradin. 

(+)  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 

Difenylamin 

(+)  Overvåkingsdata viser at det fortsatt forekommer uunngåelig krysskontaminering som rammer ubehandlede epler og pærer. Når grenseverdiene 

blir vurdert på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest to år etter kunngjøringen av denne forordning. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+)  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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Flonikamid (summen av flonikamid, TNFG og TNFA) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Flonikamid — kode 1000000: Summen av flonikamid og TFNA-AM 

(+)  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 

Fluazinam (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 

Fluoksastrobin 

(+)  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 

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Protiokonazol – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av protiokonazol-destio og dets glukuronidkonjugat, uttrykt som protiokonazol-

destio. 

(+)  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 utgår kolonnen for difenylamin. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75 

av 21. januar 2016 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av fosetyl 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 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for fosetyl er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Definisjonen av restmengde som gjelder for overvåking av fosetyl, omfatter den opprinnelige forbindelsen fosetyl, 

nedbrytingsproduktet fosforsyrling og deres salter. Salter av fosforsyrling kalles fosfonater. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 991/2014(2) endret vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 ved å fastsette 

midlertidige grenseverdier for fosetyl for å hindre betydelige markedsforstyrrelser i handelen med visse produkter. De 

midlertidige grenseverdiene var basert på tilgjengelige overvåkingsdata og en erklæring(3) fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten» der Myndigheten konkluderte med at de 

midlertidige grenseverdiene forventes å gi forbrukerne tilstrekkelig vern. 

4) Visse midlertidige grenseverdier fastsatt ved forordning (EU) nr. 991/2014 gjelder bare til 31. desember 2015. Deretter 

gjelder den tidligere grenseverdien på 2 mg/kg, som tilsvarer bestemmelsesgrensen, ettersom det var forventet at de 

tiltak som skulle hindre forekomst av fosfonatrester i relevante vekster i framtidige vekstsesonger, ville ha effekt før 

31. desember 2015. Kommisjonen har imidlertid mottatt opplysninger fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

viser at denne perioden ikke er tilstrekkelig for at tiltakene skal ha effekt. Overvåkingsdata viser fortsatt forekomst av 

fosfonat på nivåer over 2 mg/kg i eller på nevnte produkter. 

5) Unionens handelspartnere har informert Kommisjonen om pågående arbeid og tidsplaner for å få på plass kontrollerte 

restanalyseforsøk, slik at det kan inngis en søknad om grenseverdier for produkter som tilhører gruppen nøtter i samsvar 

med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) For å unngå betydelige markedsforstyrrelser i handelen med de berørte produktene i gruppen nøtter, og ettersom det, 

basert på nåværende vitenskapelige data, ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør sluttdatoen for de midlertidige 

grenseverdiene for fosetyl endres. De midlertidige grenseverdiene bør få anvendelse inntil en søknad om grenseverdier i 

henhold til artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er evaluert og beslutning er truffet. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene om pågående, kontrollerte restanalyseforsøk og den planlagte inngivelse av en slik søknad 

forventes en beslutning om en slik søknad å tre i kraft senest 1. mars 2019. 

7) På grunnlag av Myndighetens erklæring, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, oppfyller 

endringen av grenseverdien som det er anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 23.1.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 9. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 991/2014 av 19. september 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av fosetyl i eller på visse produkter (EUT L 279 av 23.9.2014, s. 1). 

(3) European Food Safety Authority; Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for 

fosetyl-Al in certain crops. EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 s. 

2018/EØS/79/09 
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8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

9) Grenseverdier for flere produkter, inkludert visse produkter som tilhører gruppen nøtter, ble endret ved forordning (EU) 

nr. 991/2014, og 31. desember 2015 var sluttdatoen for anvendelsen av de midlertidige grenseverdiene. For nevnte 

produkter i gruppen nøtter fastsettes det ved denne forordning grenseverdier på samme nivå som i forordning (EU)  

nr. 991/2014 for enda en periode. Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning få anvendelse fra 1. januar 2016. 

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 III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnen for fosetyl 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) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 75 

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler 75(+) 

0120020 Paranøtter 2(*) 

0120030 Kasjunøtter 75(+) 

0120040 Kastanjer 2(*) 

0120050 Kokosnøtter 2(*) 

0120060 Hasselnøtter 75(+) 

0120070 Macadamianøtter 75(+) 

0120080 Pekannøtter 2(*) 

0120090 Pinjekjerner 2(*) 

0120100 Pistasienøtter 75(+) 

0120110 Valnøtter 75(+) 

0120990 Andre 2(*) 

0130000 Kjernefrukter 75 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter 2(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 100 

0151010  Borddruer  

0151020  Vindruer  

0152000 b) jordbær 75 

0153000 c) bær fra halvbusker 2(*) 

0153010  Bjørnebær  

0153020  Blåbringebær  

0153030  Bringebær (røde og gule)  

0153990  Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær 2(*) 

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 2(*) 

0161010  Dadler  

0161020  Fikener  

0161030  Bordoliven  

0161040  Kumquat  

0161050  Stjernefrukt  

0161060  Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070  Jambolan  

0161990  Andre  
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(1) (2) (3) 

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010  Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 150 

0162020  Litchi/litchiplommer 2(*) 

0162030  Pasjonsfrukter/maracuja 2(*) 

0162040  Fikenkaktus/kaktusfrukter 2(*) 

0162050  Stjerneepler 2(*) 

0162060  Amerikansk kaki/Virginia-kaki 2(*) 

0162990  Andre 2(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010  Avokadoer 50 

0163020  Bananer 2(*) 

0163030  Mango 2(*) 

0163040  Papaya 2(*) 

0163050  Granatepler 2(*) 

0163060  Cherimoya 2(*) 

0163070  Guava 2(*) 

0163080  Ananas 50 

0163090  Brødfrukter 2(*) 

0163100  Durian 2(*) 

0163110  Surannona/guanabana 2(*) 

0163990  Andre 2(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 30 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 2(*) 

0212010  Kassava  

0212020  Søtpoteter  

0212030  Jams  

0212040  Arrowrot  

0212990  Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010  Rødbeter 2(*) 

0213020  Gulrøtter 2(*) 

0213030  Knollselleri 2(*) 

0213040  Pepperrot 2(*) 

0213050  Jordskokk 2(*) 

0213060  Pastinakk 2(*) 

0213070  Rotpersille 2(*) 
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(1) (2) (3) 

0213080  Hagereddiker 25 

0213090  Havrerot 2(*) 

0213100  Kålrot 2(*) 

0213110  Neper 2(*) 

0213990  Andre 2(*) 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 2(*) 

0220020 Kepaløk 50 

0220030 Sjalottløk 2(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 30 

0220990 Andre 2(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010  Tomater 100 

0231020  Grønnsakpaprika 130 

0231030  Auberginer/eggplanter 100 

0231040  Okra 2(*) 

0231990  Andre 2(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 75 

0232010  Slangeagurker  

0232020  Sylteagurker  

0232030  Mandelgresskar  

0232990  Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 75 

0233010  Meloner  

0233020  Kjempegresskar  

0233030  Vannmeloner  

0233990  Andre  

0234000 d) sukkermais 5 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 5 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 10 

0241000 a) blomsterkål  

0241010  Brokkoli  

0241020  Blomkål  

0241990  Andre  
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(1) (2) (3) 

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 75 

0251010  Vårsalat  

0251020  Salat  

0251030  Bredbladet endiv  

0251040  Karse og andre spirer og skudd  

0251050  Vårkarse  

0251060  Salatsennep/rucola  

0251070  Sareptasennep  

0251080  Spede bladvekster (herunder Brassica-arter)  

0251990  Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010  Spinat 75 

0252020  Portulakk 2(*) 

0252030  Mangold/bladbete 15 

0252990  Andre 2(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 2(*) 

0254000 d) brønnkarse 2(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 75 

0256000 f) urter og spiselige blomster 75 

0256010  Kjørvel  

0256020  Gressløk  

0256030  Snittselleri  

0256040  Persille  

0256050  Salvie  

0256060  Rosmarin  

0256070  Timian  
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(1) (2) (3) 

0256080  Basilikum og spiselige blomster  

0256090  Laurbærblad  

0256100  Estragon  

0256990  Andre  

0260000 Belgfrukter 2(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges 2(*) 

0270020 Kardon 2(*) 

0270030 Stilkselleri 2(*) 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 2(*) 

0270050 Artisjokk 50 

0270060 Purre 30 

0270070 Rabarbra 2(*) 

0270080 Bambusskudd 2(*) 

0270090 Palmehjerter 2(*) 

0270990 Andre 2(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 2(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 2(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 2(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 2(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  
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(1) (2) (3) 

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 2(*) 

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 2(*) 

0620000 Kaffebønner 2(*) 

0630000 Urtete fra 500 

0631000 a) blomster  

0631010  Kamille  

0631020  Jamaicahibisk/roselle  

0631030  Rose  

0631040  Jasmin  

0631050  Lind  

0631990  Andre  
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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 2(*) 

0650000 Johannesbrød 2(*) 

0700000 HUMLE 1500 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 400 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Stilkselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 400 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 400 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 400 

0840020 Ingefær 400 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 400 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 400 

0850000 Krydder i form av knopper 400 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 400 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 400 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 2(*) 

0900020 Sukkerrør 2(*) 

0900030 Sikorirøtter 75 

0900990 Andre 2(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,5(*) 

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  
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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 0,1(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  
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1030000 Fugleegg 0,1(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,5(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,5(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,5(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,5(*) 

(*) 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. 

Fosetyl-Al (summen av fosetyl, fosfonsyre og deres salter, uttrykt som fosetyl) 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 1. mars 2019. Etter denne dato vil grenseverdien være 2(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

0120010 Mandler 

0120030 Kasjunøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

(+)  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) 2016/143 

av 18. januar 2016 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

COS-OGA, cerevisan, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp. cortex, eddik, fruktose, 

pepinomosaikkvirus (stamme CH2, isolat 1906) Verticillium albo-atrum (isolat WCS850) og Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum (stamme D747)(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er ikke fastsatt særlige grenseverdier for COS-OGA, cerevisan, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp. cortex, eddik, 

fruktose, pepinomosaikkvirus (stamme CH2, isolat 1906), Verticillium albo-atrum (isolat WCS850) og Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum (stamme D747). Ettersom nevnte stoffer ikke er oppført i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 396/2005, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse. 

2) Når det gjelder COS-OGA, konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)(2) med 

at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Når det gjelder cerevisan, konkluderte Myndigheten(3) med at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder pepinomosaikkvirus (stamme CH2, isolat 1906), konkluderte Myndigheten(4) med at stoffet bør 

oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Kalsiumhydroksid er godkjent som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009(5). I lys av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/762(6) mener Kommisjonen at stoffet 

bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Basisstoffet lecitiner er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. I lys av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 2015/1116(7) mener Kommisjonen at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 396/2005.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 4.2.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 11. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance COS-OGA. EFSA Journal 2014;12(10):3868, 39 s. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance cerevisane (cell walls of Saccharomyces cerevisiae strain LAS117). EFSA Journal 2014;12(6):3583, 39 s. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906. EFSA Journal 2015;13(1):3977, 25 s. 

(5) 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). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/762 av 12. mai 2015 om godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 120 av 13.5.2015, s. 6). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1116 av 9. juli 2015 om godkjenning av basisstoffet lecitiner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 182 av 10.7.2015, s. 26). 
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7) Salix spp. cortex er godkjent som basisstoff i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. I lys av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1107(1) mener Kommisjonen at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Eddik er godkjent som basisstoff i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. I lys av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1108(2) mener Kommisjonen at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Fruktose er godkjent som basisstoff i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. I lys av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1392(3) mener Kommisjonen at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

(10) Verticillium albo-atrum (isolat WCS850) ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF ved kommisjonsdirektiv 

2008/113/EF(4) og betraktes som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. Den naturlige eksponeringen for 

Verticillium albo-atrum (isolat WCS850) er vesentlig høyere enn eksponering knyttet til bruk av stoffet som 

plantevernmiddel. Myndigheten konkluderte(5) med at Verticillium albo-atrum (isolat WCS850) så vidt det er kjent ikke 

er sykdomsframkallende hos mennesker og ikke produserer betydelige toksiner eller sekundære metabolitter i 

produksjonsprosessen. Stoffet bør derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1316/2014(6) ble det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum (stamme D747) godkjent. Når det gjelder risikoen for forbrukerne ved inntak av stoffet, konkluderte(7) 

Myndigheten med at visse opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Evalueringsrapporten for nevnte stoff(8) oppga at stoffet ikke er sykdomsframkallende hos 

mennesker og ikke forventes å produsere toksiner som er relevante for menneskers helse. Stoffet bør derfor oppføres i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: «COS-OGA», «cerevisan», 

«kalsiumhydroksid», «lecitiner», «Salix spp. cortex», «eddik», «fruktose», «pepinomosaikkvirus (stamme CH2, isolat 1906)», 

«Verticillium albo-atrum (isolat WCS850)» og «Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (stamme D747)». 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1107 av 8. juli 2015 om godkjenning av basisstoffet lecitiner 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 181 av 9.7.2015, s. 72). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 av 8. juli 2015 om godkjenning av basisstoffet eddik 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 181 av 9.7.2015, s. 75). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1392 av 13. august 2015 om godkjenning av basisstoffet fruktose 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 215 av 14.8.2015, s. 34). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2008/113/EF av 8. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

mikroorganismer som aktive stoffer (EUT L 330 av 9.12.2008, s. 6). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Verticillium albo-atrum (strain WCS850). EFSA Journal 2013;11(1):3059. [22 s.] 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1316/2014 av 11. desember 2014 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning 

av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for 

medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 1). 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747. EFSA Journal 2014;12(4):3624, 29 s. 

(8) Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum strain D747 [finalised in the Standing Committee on 

Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 10 October 2014] SANCO/11391/2014 — rev. 1, 10. oktober 2014. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 18. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71 

av 26. januar 2016 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til grenseverdier for rester av 1-metylsyklopropen, flonikamid, flutriafol, 

indolyleddiksyre, indolylsmørsyre, petoksamid, pirimikarb, protiokonazol og teflubenzuron 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 1-metylsyklopropen og petoksamid er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av flonikamid, flutriafol, pirimikarb, protiokonazol og 

teflubenzuron er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder indolyleddiksyre og indolylsmørsyre, 

er det ikke fastsatt noen grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoffer 

ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav 

b) i forordningen anvendelse. 

2) Når det gjelder 1-metylsyklopropen, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den anbefalte å beholde gjeldende grenseverdier. 

3) Når det gjelder flonikamid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den anbefalte å senke grenseverdiene for poteter, muskler av svin og 

fugleegg. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier 

for sitrusfrukter, kirsebær, plommer, tomater, auberginer, mandelgresskar, frukter av gresskarfamilien med uspiselig 

skall, rug, hvete og humle, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 27.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 13. 

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

(2) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for  

1-methylcyclopropene according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3746. 

(3) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

flonicamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(6):3740. 

2018/EØS/79/11 
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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 aprikoser, bygg og havre, 

konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, 

må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder flutriafol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med  

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den anbefalte å senke grenseverdiene for kirsebær, salatsikori, 

peanøtter, byggkorn, rugkorn, hvetekorn og sukkerbete (røtter). For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for kjernefrukter, vindruer, jordbær, rødbeter, tomater, meloner, 

vannmeloner, riskorn, lever av svin, storfe, sau og geit, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og 

de som ar 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 

babymais, bladbete (mangold), erter (friske uten belg), linser (friske), asparges, tørkede belgfrukter, maiskorn og 

havrekorn, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Når det gjelder indolyleddiksyre, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. Ved kommisjonsvedtak 2008/941/EF(2) ble det fastsatt at indolyl-

eddiksyre ikke skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3). Ettersom bruk av indolyleddiksyre ikke lenger 

er godkjent i Unionen og det ikke er meldt om godkjent bruk i tredjestater, samt med hensyn til de naturlige nivåene av 

indolyleddiksyre i planter, bør grenseverdiene settes til et nivå som ikke overskrides av naturlige nivåer, men som 

fortsatt er trygt for forbrukerne. 

6) Når det gjelder indolylsmørsyre, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. Ettersom bruk av indolylsmørsyre bare er godkjent for bruk i ikke-

spiselige vekster i Unionen og det ikke er meldt om godkjent bruk i tredjestater, samt med hensyn til de naturlige 

nivåene av indolylsmørsyre i planter, bør grenseverdiene settes til et nivå som ikke overskrides av naturlige nivåer, men 

som fortsatt er trygt for forbrukerne. 

7) Når det gjelder petoksamid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Den anbefalte å 

beholde gjeldende grenseverdier. 

8) Når det gjelder pirimikarb, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). Den foreslo å 

endre definisjonen av restmengde for produkter av vegetabilsk opprinnelse, fjørfe og fugleegg. Den anbefalte å senke 

grenseverdiene for mandler, kastanjer, hasselnøtter, valnøtter, mispel, japansk mispel, jordbær, hyllebær, poteter, 

kassava, søtpoteter, jams, arrowrot, rødbeter, gulrøtter, knollselleri, pepperrot, jordskokk, pastinakk, rotpersille, 

reddiker, havrerot, kålrabi, neper, hvitløk, kepaløk, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, okra, babymais, hodekål, 

salat, spinat, kjørvel, gressløk, snittselleri, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum, laurbærblader, estragon, erter 

  

(1) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

flutriafol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3687. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/941/EF av 8. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

godkjenninger tilbakekalles for plantevernmidler som inneholder disse stoffene (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 91). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

pethoxamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3749. 

(5) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

pirimicarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3688. 
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(friske uten belg), asparges, fennikel, bønner (tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), lupiner (tørkede), valmuefrø, 

solsikkefrø, oljedodre, byggkorn, bokhvetekorn, maiskorn, hirsekorn, havrekorn, rugkorn, sorghumkorn, hvetekorn, 

sukkerbete (rot), sikorirøtter, fjørfe (kjøtt, fett og lever) og fugleegg. For andre produkter anbefalte den å heve eller 

beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for epler, pærer, kveder, kirsebær, ferskener, bjørnebær, 

blåbringebær, bringebær, meloner, vannmeloner, rosenkål, grønnkål, bredbladet endiv, bladbete (mangold), salatsikori, 

bønner (friske med belg), erter (friske med belg), kardon, stilkselleri, linfrø, rapsfrø, sennepsfrø, agurkurt, urtete 

(tørkede blomster, blader og røtter) og alle produkter av animalsk opprinnelse unntatt fjørfeprodukter og fugleegg, 

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. Når det gjelder grenseverdier for bord- og vindruer og krydder fra frukter og bær, anga 

Myndigheten at det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å utlede grenseverdier, at det ikke forelå CXL-

grenseverdier, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for 

nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18  

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder grenseverdier for knutekål, bønner (friske uten belg), 

linser (friske) og krydder (fra frø), anga Myndigheten også at det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å utlede 

grenseverdier. CXL-grenseverdier er imidlertid tilgjengelige, og de utgjør ingen risiko for forbrukerne. I disse tilfellene 

bør grenseverdiene fastsettes til CXL-grenseverdiene. Myndigheten anga også at de gjeldende grenseverdiene for 

blomkål, brokkoli, kinakål, grønnkål og purre kan gi grunn til bekymring med hensyn til forbrukervernet. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør fastsettes til nivået som Myndigheten har angitt, som er utledet av gjeldende 

CXL-grenseverdier, og for hvilke det ikke er påvist noen risiko for forbrukerne, som angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) 

i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Når det gjelder protiokonazol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Den foreslo å 

endre definisjonen av restmengde både for produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse. For andre produkter 

anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for rødbeter, gulrøtter, 

pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, kålrabi, neper, kepaløk, brokkoli, blomkål. rosenkål, hodekål, purre, bønner 

(tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), lupiner (tørkede), linfrø, peanøtter, valmuefrø, rapsfrø, sennepsfrø, oljedodre, 

byggkorn, havrekorn, rugkorn, hvetekorn og alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte den med at noen 

opplysninger manglet, og at det 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 påpekte at de gjeldende grenseverdiene for rester av protiokonazol i sukkerbete kan gi grunn til bekymring 

med hensyn til forbrukervernet. Grenseverdiene for dette produktet bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. I forbindelse med en 

vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på sjalottløk av protiokonazol, er det i samsvar med artikkel 6 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. Myndigheten 

vurderte søknaden og evalueringsrapporten og anbefalte å heve den gjeldende grenseverdien i sin grunngitte uttalelse(2). 

Den 11. juli 2015 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen en ny CXL-grenseverdi for tranebær, mais, poteter, 

soyabønner (tørkede) og babymais(3). Nevnte CXL-grenseverdier bør derfor oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 

som grenseverdier. Nevnte CXL-grenseverdier er trygge for forbrukere i Unionen(4). 

10) Når det gjelder teflubenzuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den anbefalte å senke grenseverdiene for plommer og poteter. For 

andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene for epler, 

tomater, rosenkål, hodekål og alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte den med at noen opplysninger 

  

(1) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

prothioconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3689. 

(2) EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for 

prothioconazole in shallots. EFSA Journal 2015;13(5):4105. 

(3) Report of the 38th session of the Joint FAO/WHO food standards programme — Codex Alimentarius Commission, Geneva, Switzerland, 

6-11 July 2015 (http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports/en/?sortingDate=012015). 

(4) Scientific support for preparing an EU position for the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 

2015;13(7):4208. 

(5) EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 

teflubenzuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(4):3664. 
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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 

grenseverdiene for hodekål, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til CXL-nivået, som er trygt for 

forbrukere i Unionen. 

11) Når det gjelder produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse som det ikke foreligger godkjenninger, 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier for, 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. 

12) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte laboratoriene med at den tekniske utvikling gjør det nødvendig 

å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 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. 

13) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

15) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

16) Før de endrede grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene og de berørte partene få en rimelig frist 

til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene for restmengder. 

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 V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene i og på produkter som er oppført på listen nedenfor, får forordning (EF) nr. 396/2005, med 

den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt anvendelse på produkter som ble lovlig framstilt før  

16. august 2016: 

1)  1-metylsyklopropen, flonikamid, flutriafol, indolyleddiksyre, indolylsmørsyre, petoksamid og teflubenzuron: alle produkter, 

2)  pirimikarb: alle produkter unntatt blomkål, brokkoli, kinakål, grønnkål og purre, 

3)  protiokonazol: alle produkter unntatt sukkerbete. 
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Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 16. august 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2016. 

 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)  Kolonnene for 1-metylsyklopropen og petoksamid skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

1
-m

et
y
ls

y
k

lo
p

ro
p

en
 

P
et

o
k

sa
m

id
 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter   

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   
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(1) (2) (3) (4) 

0140000 Steinfrukter 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   

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 0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall   

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat   

0161050  Stjernefrukt   

0161060  Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070  Jambolan   

0161990  Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 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  Hagereddiker   
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(1) (2) (3) (4) 

0213090  Havrerot   

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 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   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål   

0241010  Brokkoli   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   
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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(*) 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(*) 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 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 

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   

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 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(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokk   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

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 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   
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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(*) 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(*) 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   
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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(*) 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   

0820000 Fruktkrydder 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(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   
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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 0,01(*) 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   
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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   
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1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

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 som fastsatt i del B i vedlegg III, 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. 

1-metylsyklopropen 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om undersøkelser med radioaktivt merkede 

stoffer og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i  første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0163020 Bananer 

(+)  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 

Petoksamid 

(+)  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 kolonner for flonikamid, flutriafol, pirimikarb, protiokonazol og teflubenzuron tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      

0110000 Sitrusfrukter 0,15(+) 0,01(*) 3 0,01(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukter      

0110020 Appelsiner      

0110030 Sitroner      

0110040 Lime      

0110050 Mandariner      

0110990 Andre      

0120000 Nøtter 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 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 0,3 0,4(+)  0,01(*) 1 

0130010 Epler   0,5(+)  (+) 

0130020 Pærer   0,5(+)   

0130030 Kveder   1,5(+)   

0130040 Mispel   1   

0130050 Japansk mispel   1   

0130990 Andre   0,01(*)   
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0140000 Steinfrukter    0,01(*)  

0140010 Aprikoser 0,03(*) 0,01(*) 3  0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,4(+) 1 5(+)  0,01(*) 

0140030 Ferskener 0,4 0,6 1,5(+)  0,01(*) 

0140040 Plommer 0,3(+) 0,4 3  0,1(*) 

0140990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter 0,03(*)    0,01(*) 

0151000 a) druer   0,01(*) 0,01(*)  

0151010  Borddruer  0,8    

0151020  Vindruer  1,5(+)    

0152000 b) jordbær  0,5(+) 1,5 0,01(*)  

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*) 4(+) 0,01(*)  

0153010  Bjørnebær      

0153020  Blåbringebær      

0153030  Bringebær (røde og gule)      

0153990  Andre      

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 1   

0154010  Blåbær    0,01(*)  

0154020  Tranebær    0,15  

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips    0,01(*)  

0154040  Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    0,01(*)  

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 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

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  0,3    

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   0,05   

0211000 a) poteter 0,09 0,01(*)  0,02(*) 0,05 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0212010  Kassava      

0212020  Søtpoteter      

0212030  Jams      

0212040  Arrowrot      

0212990  Andre      

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,03(*)    0,01(*) 

0213010  Rødbeter  0,06(+)  0,1(+)  

0213020  Gulrøtter  0,01(*)  0,1(+)  

0213030  Knollselleri  0,01(*)  0,01(*)  

0213040  Pepperrot  0,01(*)  0,1(+)  

0213050  Jordskokk  0,01(*)  0,01(*)  

0213060  Pastinakk  0,01(*)  0,1(+)  

0213070  Rotpersille  0,01(*)  0,1(+)  

0213080  Hagereddiker  0,01(*)  0,01(*)  
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0213090  Havrerot  0,01(*)  0,1(+)  

0213100  Kålrot  0,01(*)  0,1(+)  

0213110  Neper  0,01(*)  0,1(+)  

0213990  Andre  0,01(*)  0,01(*)  

0220000 Løk 0,03(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0220010 Hvitløk   0,1 0,01(*)  

0220020 Kepaløk   0,1 0,05(+)  

0220030 Sjalottløk   0,01(*) 0,05(+)  

0220040 Pipeløk/vårløk   0,01(*) 0,01(*)  

0220990 Andre   0,01(*) 0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker      

0231000 a) søtvierfamilien   0,5 0,01(*) 1,5 

0231010  Tomater 0,5(+) 0,6(+)   (+) 

0231020  Grønnsakpaprika 0,3 1    

0231030  Auberginer/eggplanter 0,5(+) 0,01(*)    

0231040  Okra 0,03(*) 0,01(*)    

0231990  Andre 0,03(*) 0,01(*)    

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 0,01(*) 1 0,01(*)  

0232010  Slangeagurker     0,5 

0232020  Sylteagurker     1,5 

0232030  Mandelgresskar (+)    0,5 

0232990  Andre     0,5 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4(+)   0,01(*) 0,01(*) 

0233010  Meloner  0,2(+) 0,4(+)   

0233020  Kjempegresskar  0,01(*) 1   

0233030  Vannmeloner  0,2(+) 0,5(+)   

0233990  Andre  0,01(*) 0,01(*)   

0234000 d) sukkermais 0,03(*) 0,01(*) 0,05 0,02 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*)    

0241000 a) blomsterkål 0,03(*)  0,5 0,05(+) 0,01(*) 

0241010  Brokkoli      

0241020  Blomkål      

0241990  Andre      
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0242000 b) hodekål      

0242010  Rosenkål 0,6  0,6(+) 0,1(+) 0,5(+) 

0242020  Hodekål 0,03(*)  0,5 0,09(+) 0,2(+) 

0242990  Andre 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0243000 c) bladkål 0,03(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0243010  Kinakål/pe-tsai   0,5   

0243020  Grønnkål   0,3(+)   

0243990  Andre   0,01(*)   

0244000 d) knutekål 0,03(*)  0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster      

0251000 a) salat og salatplanter 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0251010  Vårsalat   15   

0251020  Salat   1,5   

0251030  Bredbladet endiv   1(+)   

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   0,01(*)   

0252000 b) spinat og lignende blader 0,03(*) 0,01(*) 0,06 0,01(*) 0,01(*) 

0252010  Spinat      

0252020  Portulakk   (+)   

0252030  Mangold/bladbete   (+)   

0252990  Andre      

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,03(*) 0,01(*) 0,05(+) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,06(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0256010  Kjørvel   0,8   

0256020  Gressløk   0,8   

0256030  Snittselleri   3   

0256040  Persille   3   

0256050  Salvie   0,8   
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0256060  Rosmarin   0,8   

0256070  Timian   0,8   

0256080  Basilikum og spiselige blomster   0,8   

0256090  Laurbærblad   0,8   

0256100  Estragon   0,8   

0256990  Andre   0,02(*)   

0260000 Belgfrukter  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,03(*)  1,5(+)   

0260020 Bønner (uten belg) 0,03(*)  0,7   

0260030 Erter (med belg) 0,03(*)  1,5(+)   

0260040 Erter (uten belg) 0,7  0,7   

0260050 Linser 0,03(*)  0,7   

0260990 Andre 0,03(*)  0,01(*)   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,03(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0270010 Asparges   0,01(*) 0,01(*)  

0270020 Kardon   0,2(+) 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri   0,15(+) 0,01(*)  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   2 0,01(*)  

0270050 Artisjokk   5 0,01(*)  

0270060 Purre   0,01(*) 0,06(+)  

0270070 Rabarbra   2 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd   0,01(*) 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter   0,01(*) 0,01(*)  

0270990 Andre   0,01(*) 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp      

0280020 Viltvoksende sopp      

0280990 Mose og lav      

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,03(*) 0,01(*) 0,2  0,01(*) 

0300010 Bønner    0,05(+)  

0300020 Linser    1(+)  

0300030 Erter    1(+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner    1(+)  

0300990 Andre    0,01(*)  
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER     0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,06(*) 0,02(*) 0,05(+) 0,09(+)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,06(*) 0,15 0,02(*) 0,02(*)(+)  

0401030 Valmuefrø 0,06(*) 0,02(*) 0,05 0,09(+)  

0401040 Sesamfrø 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,06(*) 0,02(*) 0,1 0,02(*)  

0401060 Rapsfrø 0,06(*) 0,5 0,05(+) 0,15(+)  

0401070 Soyabønner 0,06(*) 0,4 0,02(*) 0,2  

0401080 Sennepsfrø 0,06(*) 0,5 0,05(+) 0,09(+)  

0401090 Bomullsfrø 0,2 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0401100 Gresskarfrø 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0401110 Saflorfrø 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0401120 Agurkurtfrø 0,06(*) 0,02(*) 0,1(+) 0,02(*)  

0401130 Oljedodrefrø 0,06(*) 0,5 0,05 0,04(+)  

0401140 Hampefrø 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0401150 Ricinus 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0401990 Andre 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,06(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Oljepalmefrø      

0402030 Oljepalmefrukter      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 KORN   0,05  0,01(*) 

0500010 Bygg 0,4 0,15  0,2(+)  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0500030 Mais 0,03(*) 0,01(*)  0,1  

0500040 Hirse 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0500050 Havre 0,4 0,01(*)  0,05(+)  

0500060 Ris 0,03(*) 1,5(+)  0,01(*)  

0500070 Rug 2(+) 0,15  0,05(+)  

0500080 Sorghum 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0500090 Hvete 2(+) 0,15  0,1(+)  

0500990 Andre 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  
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0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*)   0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te  0,05(*) 0,05(*)   

0620000 Kaffebønner  0,15 0,05(*)   

0630000 Urtete fra  0,05(*)    

0631000 a) blomster   10(+)   

0631010  Kamille      

0631020  Jamaicahibisk/roselle      

0631030  Rose      

0631040  Jasmin      

0631050  Lind      

0631990  Andre      

0632000 b) blader og urter   10(+)   

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(*) 0,05(*)   

0650000 Johannesbrød  0,05(*) 0,05(*)   

0700000 HUMLE 3(+) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER      

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,05(*) 5 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Selleri      

0810040 Koriander      

0810050 Spisskummen      

0810060 Dill      
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0810070 Fennikel      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 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 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel      

0830990 Andre      

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler      

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 SUKKERPLANTER 0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  0,06    

0900020 Sukkerrør  0,01(*)    
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0900030 Sikorirøtter  0,01(*)    

0900990 Andre  0,01(*)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     (+) 

1010000 Vev fra     0,05 

1011000 a) svin   0,05(+)   

1011010  Muskler 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1011020  Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1011030  Lever 0,03 0,1(+)  0,5(+)  

1011040  Nyrer 0,03 0,01(*)  0,5(+)  

1011050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,03 0,01(*)  0,5(+)  

1011990  Andre 0,03 0,01(*)  0,5(+)  

1012000 b) storfe   0,05(+)   

1012010  Muskler 0,03 0,01(*)  0,1(*)  

1012020  Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1012030  Lever 0,04 0,3(+)  0,5(+)  

1012040  Nyrer 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1012050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1012990  Andre 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1013000 c) sau   0,05(+)   

1013010  Muskler 0,03 0,01(*)  0,01(*)  

1013020  Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1013030  Lever 0,04 0,3(+)  0,5(+)  

1013040  Nyrer 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1013050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1013990  Andre 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1014000 d) geit   0,05(+)   

1014010  Muskler 0,03 0,01(*)  0,01(*)  

1014020  Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1014030  Lever 0,04 0,3(+)  0,5(+)  

1014040  Nyrer 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1014050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1014990  Andre 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1015000 e) dyr av hestefamilien   0,05(+)   

1015010  Muskler 0,03 0,01(*)  0,01(*)  

1015020  Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  



Nr. 79/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1015030  Lever 0,04 0,3(+)  0,5(+)  

1015040  Nyrer 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1015050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1015990  Andre 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1016000 f) fjørfe  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1016010  Muskler 0,03     

1016020  Fettvev 0,03     

1016030  Lever 0,03     

1016040  Nyrer 0,02(*)     

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,03     

1016990  Andre 0,03     

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   0,05(+)   

1017010  Muskler 0,03 0,01(*)  0,01(*)  

1017020  Fettvev 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1017030  Lever 0,04 0,3(+)  0,5(+)  

1017040  Nyrer 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1017050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1017990  Andre 0,04 0,01(*)  0,5(+)  

1020000 Melk 0,02(*) 0,01(*) 0,05(+) 0,01(*) 0,05 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 Fugleegg 0,04 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,05 0,01(*) 0,05 
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1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,05 0,01(*) 0,05 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 0,05 0,01(*) 0,05 

(*) 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. 

Flonikamid: summen av flonikamid, TFNA og TFNG uttrykt som flonikamid (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Flonikamid – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av flonikamid og TFNA-AM, uttrykt som flonikamid 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukter 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

(+)  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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140040 Plommer 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232030 Mandelgresskar 

0233000 c)  gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyseundersøkelser i bearbeidede varer 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 
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(+)  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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 

Flutriafol 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede varer mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0151020 Vindruer 

0152000 b)  Jordbær 

(+)  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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede 

varer mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

(+)  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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010 Meloner 

0233030 Vannmeloner 

0500060 Ris 

(+)  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 lagringsvilkår for stikkprøver fra 

fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår for 

stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1013030 Lever 

1014030 Lever 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra 

fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030 Lever 

 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår for 

stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

Pirimikarb (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Pirimikarb — kode 1000000, unntatt kode 1016000, 1030000 og 1040000: Summen av pirimikarb og desmetyl-pirimikarb, uttrykt som 

pirimikarb 

(+)  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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0153000 c)  bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0153990 Andre 

0233010 Meloner 

0233030 Vannmeloner 

0242010 Rosenkål 

0243020 Grønnkål 

0251030 Bredbladet endiv 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0255000 e)  sikori/julesalat 

0260010 Bønner (med belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0270020 Kardon 
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0270030 Stilkselleri 

0401010 Linfrø 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

(+)  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 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 

(+)  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 metabolisme hos storfe mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 a)  svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b)  storfe 
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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 

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 
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Protiokonazol: protiokonazol-destio (summen av isomerer) (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og data om lagringsstabilitet som 

er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220020 Kepaløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og data om lagringsstabilitet som er 

i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0220030 Sjalottløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og data om lagringsstabilitet som 

er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0241000 a)  blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0270060 Purre 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0401010 Linfrø 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401030 Valmuefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

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 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk på gress (stor del av husdyrs fôr) 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

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 

Teflubenzuron (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyseundersøkelser i bearbeidede varer 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0231010 Tomater 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolismeundersøkelser for bladvekster mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 
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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 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for produkter av animalsk 

opprinnelse og undersøkelser om metabolisme hos drøvtyggere og fjørfe mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, 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 
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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 

1030990 Andre 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 

 



Nr. 79/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for 1-metylsyklopropen, flonikamid, flutriafol, petoksamid, pirimikarb, protiokonazol og 

teflubenzuron. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for indolyleddiksyre og indolylsmørsyre: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 

for(a) 

In
d
o

ly
le

d
d
ik

sy
re

 

In
d
o

ly
ls

m
ø

rs
y

re
 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,1(*) 0,1(*) 

0110000 Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukter   

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   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

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   
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(1) (2) (3) (4) 

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 0,1(*) 0,1(*) 

0210000 Rot- og knollvekster   

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  Hagereddiker   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

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   
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(1) (2) (3) (4) 

0256070  Timian   

0256080  Basilikum og spiselige blomster   

0256090  Laurbærblad   

0256100  Estragon   

0256990  Andre   

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 Artisjokk   

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 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,1(*) 0,1(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,1(*) 0,1(*) 

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 0,1(*) 0,1(*) 

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 0,1(*) 0,1(*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   
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(1) (2) (3) (4) 

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 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 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 0,1(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   
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(1) (2) (3) (4) 

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,1(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER 0,1(*) 0,1(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,1(*) 0,1(*) 

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010  Muskler   

1011020  Fettvev   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

1016040  Nyrer   

1016050  Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990  Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

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. 

Indolyleddiksyre 

(+)  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 

Indolylsmørsyre 

(+)  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) 2015/1005 

av 25. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 18. mars 2010 en uttalelse om bly i næringsmidler(3). CONTAM-

gruppen pekte på utviklingsnevrotoksisitet hos småbarn og kardiovaskulære virkninger og nyretoksisitet hos voksne 

som mulige kritiske skadevirkninger av bly som risikovurderingen kan baseres på. Den påpekte videre at beskyttelse av 

barn og kvinner i fertil alder mot den mulige risikoen for virkninger på den nevrologiske utviklingen er tilstrekkelig til å 

beskytte alle befolkningsgrupper mot de øvrige skadevirkningene av bly. Eksponeringen for bly gjennom kosten bør 

derfor reduseres ved å senke de nåværende grenseverdiene og fastsette ytterligere grenseverdier for bly i relevante varer. 

3) Det finnes allerede grenseverdier for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. For å sikre en videre reduksjon av 

spedbarns og småbarns eksponering gjennom kosten bør de nåværende grenseverdiene senkes og nye grenseverdier 

fastsettes for bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle 

medisinske formål for spedbarn og småbarn samt drikker som denne sårbare forbrukergruppen konsumerer mye av. 

4) Nye forekomstdata viser at noen av de nåværende unntakene fra standardgrenseverdiene ikke lenger er nødvendige, 

ettersom standardgrenseverdiene kan overholdes ved å følge god praksis, eller fordi grenseverdiene kan senkes. Det er 

derfor ikke lenger behov for særskilte grenseverdier for kål utenom bladkål, eller for friske belgvekster og de fleste bær 

og små frukter, mens de nåværende grenseverdiene bør senkes for blekksprut, de fleste fruktbærende grønnsaker, de 

fleste typer fruktjuice samt vin og aromatisert vin. 

5) Når det gjelder havrerot, er det vanskelig å overholde de nåværende grenseverdiene. Ettersom forbruket av denne varen 

er lavt og innvirkningen på menneskers eksponering er ubetydelig, bør grenseverdiene for bly i havrerot økes. 

6) Sporadiske funn av høyt blyinnhold i honning har ført til at medlemsstatene har iverksatt håndhevingstiltak ved 

forskjellige blynivåer. Forskjeller i regler som vedtas av medlemsstatene, kan hemme det felles marked, og det bør 

derfor fastsettes en grenseverdi for bly i honning. 

7) Ettersom konsum av te og urtete kan bidra vesentlig til eksponering gjennom kosten, bør det fastsettes en grenseverdi 

for disse varene. I mangel av data om tørkede teblader og tørkede deler av andre planter til tilberedning av urtete som 

gjør det mulig å fastsette en slik grenseverdi, bør det imidlertid samles inn forekomstdata med henblikk på en eventuell 

framtidig fastsettelse av en særskilt grenseverdi. 

8) Ettersom regelverket for bearbeidede kornbaserte næringsmidler, barnemat for spedbarn og småbarn og næringsmidler 

til spesielle medisinske formål er erstattet, må det gjøres endringer i visse sluttnoter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 26.6.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 15. 

(1) EUT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

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

(3) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on Lead in Food». 

EFSA Journal 2010; 8(4):1570. 

2018/EØS/79/12 
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9) Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene som 

fastsettes ved denne forordning. Grenseverdiene for bly bør derfor få anvendelse på et senere tidspunkt. 

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 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

De grenseverdiene for bly som er fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som endret ved denne forordning, skal 

gjelde fra 1. januar 2016. Næringsmidler som ikke overholder disse grenseverdiene, og som lovlig er brakt i omsetning før  

1. januar 2016, kan fortsatt markedsføres etter dette, fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Punkt 3.1 (Bly) skal lyde: 

«3.1 Bly  

3.1.1 Rå melk(6), varmebehandlet melk og melk til produksjon av melke-

baserte produkter 

0,020 

3.1.2 Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger  

 markedsført i pulverform(8)(29) 0,050 

 markedsført i flytende form(8)(29) 0,010 

3.1.3 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og 

småbarn(3)(29) unntatt dem som er nevnt i 3.1.5 

0,050 

3.1.4 Næringsmidler til spesielle medisinske formål(9) som er særlig 

beregnet på spedbarn og småbarn 

 

 markedsført i pulverform(29) 0,050 

 markedsført i flytende form(29) 0,010 

3.1.5 Drikker for spedbarn og småbarn som er merket og selges som slike, 

unntatt dem som er nevnt i 3.1.2 og 3.1.4 

 

 markedsført i flytende form eller for rekonstituering etter produ-

sentens anvisninger, herunder fruktjuice(4) 

0,030 

 beregnet på å tilberedes ved uttrekking eller avkoking(29) 1,50 

3.1.6 Kjøtt (unntatt slakteavfall) fra storfe, sau, svin og fjørfe(6) 0,10 

3.1.7 Slakteavfall fra storfe, sau, svin og fjørfe(6) 0,50 

3.1.8 Muskelkjøtt fra fisk(24)(25) 0,30 

3.1.9 Blekksprut(52) 0,30 

3.1.10 Krepsdyr(26)(44) 0,50 

3.1.11 Muslinger(26) 1,50 

3.1.12 Korn og belgfrukter 0,20 

3.1.13 Grønnsaker unntatt bladkål, havrerot, bladgrønnsaker og friske urter, 

sopp, tang og tare og fruktbærende grønnsaker(27)(53) 

0,10 

3.1.14 Bladkål, havrerot, bladgrønnsaker unntatt friske urter og følgende 

sopper: Agaricus bisporus (sjampinjong), Pleurotus ostreatus 

(østerssopp), Lentinula edodes (shitake)(27) 

0,30 
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3.1.15 Fruktbærende grønnsaker  

 sukkermais(27) 0,10 

 andre enn sukkermais(27) 0,05 

3.1.16 Frukt unntatt tranebær, solbær og rips, hyllebær og frukt av 

jordbærtre(27) 

0,10 

3.1.17 Tranebær, solbær og rips, hyllebær og frukt av jordbærtre(27) 0,20 

3.1.18 Fettstoffer og oljer, herunder melkefett 0,10 

3.1.19 Fruktjuice, konsentrert fruktjuice etter rekonstituering og fruktnektar  

 utelukkende fra bær og andre små frukter(14) 0,05 

 fra annen frukt enn bær og andre små frukter(14) 0,03 

3.1.20 Vin (innbefattet musserende vin, ikke innbefattet sterkvin), eplesider, 

pæresider og fruktvin(11) 

 

 produkter framstilt fra frukthøsten i 2001 til frukthøsten i 2015 0,20 

 produkter framstilt fra og med frukthøsten i 2016 0,15 

3.1.21 Aromatisert vin, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte 

cocktailer av vinprodukter(13) 

 

 produkter framstilt fra frukthøsten i 2001 til frukthøsten i 2015 0,20 

 produkter framstilt fra og med frukthøsten i 2016 0,15 

3.1.22 Kosttilskudd(39) 3,0 

3.1.23 Honning 0,10» 

2)  Sluttnote 3 skal lyde: 

«(3)  Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 

12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale 

kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 

1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35).» 

3)  Sluttnote 8 og 9 utgår. Henvisninger til sluttnote 8 og 9 erstattes med henvisninger til sluttnote 3. 

4)  Sluttnote 11 skal lyde: 

«(11)  Vin og musserende vin som definert i 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).»  
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5)  Sluttnote 13 skal lyde: 

«(13)  Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 251/2014 av 

26. februar 2014 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1601/899 (EUT L 84 av 

13.2.2008, s. 14). 

 Grenseverdien for OTA som gjelder for disse drikkene, avhenger av andelen av vin og/eller druemost i det ferdige 

produktet.» 

6)  Sluttnote 16 skal lyde: 

«(16)  Spedbarn og småbarn som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om 

næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for 

vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF 

og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og 

(EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35).» 

7)  Sluttnote 28 utgår. 

8)  Sluttnote 44 skal lyde: 

«(44)  Muskelkjøtt fra lemmer og bakkropp. Denne definisjonen utelukker hodebryststykket på krepsdyr. For krabber og 

krabbelignende krepsdyr (Brachyura og Anomura): muskelkjøtt fra lemmer.» 

9)  Ny sluttnote 52 og 53 skal lyde: 

«(52)  Grenseverdien gjelder dyret slik det selges, uten innvoller. 

(53)  For poteter gjelder grenseverdien skrelte poteter.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1006 

av 25. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for uorganisk arsen i 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 12. oktober 2009 en uttalelse om arsen i næringsmidler(3). I denne 

uttalelsen konkluderte CONTAM-gruppen med at det midlertidige tolerable ukentlige inntaket (PTWI) på 15 μg/kg 

kroppsvekt som er fastsatt av Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA), ikke 

lenger er hensiktsmessig, ettersom data hadde vist at uorganisk arsen forårsaker lungekreft og blærekreft i tillegg til 

hudkreft, og det var rapportert om en rekke skadevirkninger ved lavere eksponering enn den som JFCA hadde 

undersøkt. 

3) CONTAM-gruppen fastsatte en rekke referansedoseverdier for den nedre konfidensgrensen (BMDL01) mellom 0,3 og  

8 μg/kg kroppsvekt per dag for lunge-, hud- og blærekreft samt hudskader. I den vitenskapelige uttalelsen ble det 

konkludert med at den estimerte eksponeringen for uorganisk arsen gjennom kosten hos personer med gjennomsnittlig 

og høyt konsum i Europa ligger innenfor de fastsatte BMDL01-verdiene, at det derfor er liten eller ingen ekspone-

ringsmargin, og at en risiko for visse forbrukere ikke kan utelukkes. 

4) Det framgår av den vitenskapelige uttalelsen at personer med høyt forbruk av ris i Europa, f.eks. visse etniske grupper, 

samt barn under tre år er de som er mest eksponert for uorganisk arsen gjennom kosten. Eksponeringen for uorganisk 

arsen gjennom kosten hos barn under tre år, herunder fra risbaserte næringsmidler, estimeres generelt til å være to til tre 

ganger så høyt som hos voksne. 

5) Ettersom analysen av uorganisk arsen i ris og risbaserte produkter er pålitelig, bør det fastsettes grenseverdier for 

uorganisk arsen i ris og risbaserte produkter. Det bør foreslås forskjellige grenseverdier ut fra arseninnholdet. 

6) De vitenskapelige opplysningene om behovet for en særskilt grenseverdi for forvellet («parboiled») slipt ris er av svært 

ny dato. Medlemsstatene bør derfor innhente ytterligere data om innholdet av uorganisk arsen i denne varen før  

1. januar 2018, for å bekrefte behovet for en særskilt grenseverdi og for å vurdere denne grenseverdien på nytt. 

7) Forekomstdataene viser at risvafler, vaffelkjeks av ris, riskjeks og riskaker kan ha høyt innhold av uorganisk arsen, og 

disse varene kan utgjøre en viktig del av spedbarns og småbarns eksponering gjennom kosten. Derfor bør det fastsettes 

en særskilt grenseverdi for disse varene. 

8) Ris er en viktig ingrediens i en lang rekke næringsmidler for spedbarn og småbarn. Derfor bør det fastsettes en særskilt 

grenseverdi for denne varen når den brukes som ingrediens ved framstilling av slike næringsmidler. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 26.6.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 15. 

(1) EUT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

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

(3) «Scientific Opinion on Arsenic in Food». EFSA Journal 2009; 7(10):1351. 

2018/EØS/79/13 
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9) Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene som 

fastsettes ved denne forordning. Grenseverdiene for arsen bør derfor få anvendelse på et senere tidspunkt. 

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 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Grenseverdiene for arsen i punkt 3.5 (Arsen (uorganisk)) i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006, som endret ved denne 

forordning, skal gjelde fra 1. januar 2016. 

Næringsmidler som ikke overholder disse grenseverdiene, og som lovlig er brakt i omsetning før anvendelsesdatoen kan fortsatt 

markedsføres etter dette, fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Følgende punkt innsettes etter punkt 3.4, Tinn (uorganisk): 

«3.5 Arsen (uorganisk)(50)(51)  

3.5.1 Slipt ris, ikke forvellet (polert eller hvit ris) 0,20 

3.5.2 Forvellet («parboiled») og avskallet ris 0,25 

3.5.3 Risvafler, vaffelkjeks av ris, riskjeks og riskaker 0,30 

3.5.4 Ris beregnet på framstilling av næringsmidler for spedbarn og 

småbarn(3) 

0,10» 

2)  Ny sluttnote 50 og 51 skal lyde: 

«(50)  Summen av As(III) og As(V) 

(51)  Ris, avskallet ris, slipt ris og forvellet ris som definert i Codex-standard 198–1995.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/54 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med 

hensyn til oppføring av gamma-glutamyl-valyl-glysin på EU-listen over aromastoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Den 21. mars 2013 ble det inngitt en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å bruke gamma-glutamyl-valyl-glysin  

[FL-nr. 17.038] som aromastoff. Søknaden ble meddelt Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter 

kalt «Myndigheten») med anmodning om dens uttalelse. Søknaden ble også gjort tilgjengelig for medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Myndigheten vurderte tryggheten ved gamma-glutamyl-valyl-glysin [FL-nr. 17.038] når det brukes som aromastoff(4), 

og konkluderte med at bruk av stoffet ikke medfører noen sikkerhetsrisiko ved beregnet inntak som aromastoff. 

6) EU-listen nevnt i forordning (EF) nr. 1334/2008 skal bare regulere bruken av aromastoffer som tilsettes næringsmidler 

for å gi eller endre lukt og/eller smak. Stoffet [FL-nr. 17.038] kan også tilsettes næringsmidler for andre formål enn 

smakstilsetning, og slik bruk er underlagt andre regler. I denne forordning fastsettes vilkår for bruk som utelukkende 

gjelder når [FL-nr. 17.038] brukes som aromastoff. 

7) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 20.1.2016, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2014; 12(4):3625. 

2018/EØS/79/14 
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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 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 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 19. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A avsnitt 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 tilføyes følgende post for [FL-nr. 17.038] på slutten av tabellen: 

«17.038 gamma-glutamyl-valyl-

glysin 

338837-70-6  2123 Mindre enn 0,7 % 5-okso-L-prolyl-L-valyl-

glysin (PCA-Val-Gly) og L-alfa-glutamyl-L-

valyl-glysin, mindre enn 2,0 % L-gamma-

glutamyl-L-valyl-L-valyl-glysin, toluen ikke 

påviselig (påvisningsgrense: 10 mg/kg) 

Begrensninger for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 50 mg/kg 

I kategori 2 og 5 – ikke mer enn 60 mg/kg 

I kategori 6.3 frokostkorn – ikke mer enn  

160 mg/kg 

I kategori 7,2 – ikke mer enn 60 mg/kg 

I kategori 8 – ikke mer enn 45 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 160 mg/kg 

I kategori 14,1 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 15 – ikke mer enn 160 mg/kg 

 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/55 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med 

hensyn til visse aromastoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det opprettet en EU-liste over aromaer og kildematerialer til bruk i 

næringsmidler og vilkår for bruk av disse. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Del A i EU-listen inneholder både vurderte aromastoffer, som ikke er tildelt fotnoter, og aromastoffer under vurdering, 

som er identifisert med fotnotehenvisning 1–4 på listen. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har fullført vurderingen av fem stoffer som er oppført 

som aromastoffer til vurdering. EFSA vurderte disse aromastoffene i følgende aromastoffgruppevurderinger: evaluering 

FGE.12rev5(4) (stoffene med FL-nr. 07.041 og 07.224), FGE.63rev2(5) (stoffene med FL-nr. 07.099 og 07.101) og 

evaluering FGE.312(6) (med FL-nr. 16.126). EFSA konkluderte med at disse aromastoffene ikke innebærer noen 

sikkerhetsrisiko i de mengdene som inntas gjennom kosten 

6) Som et ledd i sin vurdering har EFSA kommet med merknader om spesifikasjonene for visse av disse stoffene. 

Merknadene gjelder navn, renhet eller sammensetning for stoffene med FL-nr. 07.041, 07.224 og 07.099. Disse 

merknadene bør innføres i listen. 

7) EU-listen nevnt i forordning (EF) nr. 1334/2008 skal bare regulere bruken av aromastoffer som tilsettes næringsmidler 

for å gi eller endre lukt og/eller smak. Stoffet med FL-nr. 16.126 kan også tilsettes næringsmidler for andre formål enn 

smakstilsetning, og slik bruk er underlagt andre regler. I denne forordning fastsettes vilkår for bruk som utelukkende 

gjelder når stoffet brukes som aromastoff. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 20.1.2016, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 17. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2014; 11(12):3911. 

(5) EFSA Journal 2014; 11(4):3188. 

(6) EFSA Journal 2013; 11(10):3404. 

2018/EØS/79/15 
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8) De aromastoffene som ble vurdert i disse vurderingene, bør derfor oppføres som vurderte stoffer ved at 

fotnotehenvisning 1 og 2 fjernes fra de relevante postene i EU-listen. 

9) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

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 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 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 19. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Posten for FL-nr. 07.041 skal lyde: 

«07.041 beta-isometylionon 79-89-0  650 Blanding av E/Z-isomerer (50–

70 % (E) og 30–50 % (Z)) 

  EFSA» 

2)  Posten for FL-nr. 07.099 skal lyde: 

«07.099 6-metylhepta-3,5-dien-2-on 1604-28-0 1134 11143 Blanding av E/Z-

stereoisomerer: 60–90 % (E) 

  EFSA» 

3)  Posten for FL-nr. 07.101 skal lyde: 

«07.101 4-metylpent-3-en-2-on 141-79-7 1131 11853    EFSA» 

4)  Posten for FL-nr. 07.224 skal lyde: 

«07.224 trans-1-(2,6,6-trimetyl-1-

sykloheksen-1-yl)but-2-en-1-

on 

23726-91-2   Minst 90 %, sekundære 

bestanddeler 2–4 % alfa-

damaskon og 2–4 % delta-

damaskon 

  EFSA» 

5)  Posten for FL-nr. 16.126 skal lyde: 

«16.126 3-[(4-amino-2,2-dioksido-1H-

2,1,3-benzotiadiazin-5-

yl)oksy]-2,2-dimetyl-N-

propylpropanamid 

1093200-92-0 2082   Begrensninger for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 3 mg/kg 

I kategori 3 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 5 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 5,3 – ikke mer enn 30 mg/kg 

I kategori 5,4 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 6,3 – ikke mer enn 15 mg/kg 

I kategori 7 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 10 mg/kg 

I kategori 14,1 – ikke mer enn 5 mg/kg 

I kategori 16, unntatt produkter som omfattes av 

kategori 1, 3 og 4 – ikke mer enn 5 mg/kg 

 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/56 

av 19. januar 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i smørbart fett(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 18. april 2013 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som en 

antioksidant i smørbart fett, dvs. næringsmidler som omfattes av næringsmiddelkategori 02.2.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. Søknaden er gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008. 

4) Ifølge søknaden er bruken av ekstrakter av rosmarin (E 392) nødvendig for å opprettholde kvaliteten og stabiliteten på 

smørbart fett med et fettinnhold på under 80 %, der innholdet av flerumettede fettsyrer er på over 15 vektprosent av det 

samlede fettsyreinnholdet og/eller innholdet av fiskeolje eller algeolje er på over 2 vektprosent av det samlede 

fettsyreinnholdet, ved å beskytte dem mot forringelse forårsaket av oksidasjon. 

5) Den 7. mars 2008 avga Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en uttalelse(3) om bruk 

av ekstrakter av rosmarin som et tilsetningsstoff i næringsmidler. På grunnlag av sikkerhetsmarginene som er fastsatt 

ved hjelp av NOAEL-verdiene(4) fra ulike undersøkelser, der NOAEL-verdiene vanligvis var de høyest testede 

dosenivåene, og ved hjelp av forsiktige anslag om eksponering gjennom kosten, ble det fastslått at den bruken av 

ekstrakter av rosmarin som ble beskrevet i den vitenskapelige uttalelsen, ikke ville utgjøre en sikkerhetsrisiko ved 

foreslåtte bruksområder og -nivåer. Bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i smørbart fett var ikke med i uttalelsen. 

6) Myndigheten avga 7. mai 2015 en uttalelse(5) om utvidelse av bruken av ekstrakter av rosmarin (E 392) til smørbart fett. 

Vurderingen tok hensyn til konsum av fettemulsjoner med et fettinnhold på under 80 %. Myndigheten konkluderte at 

den foreslåtte utvidede bruken ikke ville endre den anslåtte eksponeringen for tilsetningsstoffet sammenlignet med 

bruksmåtene som allerede er tillatt, og at konklusjonene i uttalelsen av 7. mars 2008 forblir gyldige. 

7) Bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som en antioksidant i smørbart fett med et fettinnhold på under 80 % i 

næringsmiddelkategori 02.2.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor godkjennes. 

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 20.1.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 17. 

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

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

(3) EFSA Journal (2008) 721, 1–29. 

(4) NOAEL (dose uten observert skadevirkning) – dose eller konsentrasjon av et testet stoff der ingen skadevirkning er påvist. 

(5) EFSA Journal 2015; 13(5):4090. 

2018/EØS/79/16 
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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 II til forordning (EF) nr. 1333/2008 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 19. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer i næringsmiddelkategori 02.2.2 «Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning 

(EF) nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner»: 

a)  Følgende post innsettes etter posten for tilsetningsstoffet E 385: 

 «E 392 Ekstrakter av rosmarin 100 (41)(46) Bare smørbart fett med et fettinnhold på under 80 %» 

b)  Følgende fotnoter tilføyes etter fotnote (4): 

  «(41) Uttrykt i forhold til fettmengden. 

  (46): Summen av karnosol og karnosinsyre.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/263 

av 25. februar 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 Eddik(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), 94/36/EF(4) og 95/2/EF(5), og etter 

en vurdering av om de er i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er 

oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i. 

4) Kategori 12 i del D i EU-listen omfatter salt, krydder, supper, sauser, salater og proteinprodukter samt underkategori 

12.3 — eddik. Del E i EU-listen inneholder følgende godkjente tilsetningsstoffer i næringsmiddelkategori 12.3: Gruppe 

I-tilsetningsstoffer, karamell (E 150a-d) og svoveldioksid — sulfitter (E 220–E 228) bare i gjæringseddik. 

5) Eddiksyre (også brukt som et tilsetningsstoff E 260) fortynnet med vann (4-30 volumprosent) kan brukes som 

næringsmiddel eller tilsetningsstoff i næringsmidler på samme måte som eddik av landbruksopprinnelse. 

6) I noen medlemsstater kan bare eddik som er framstilt ved gjæring av landbruksprodukter, betegnes som «eddik». I andre 

medlemsstater markedsføres imidlertid både produkter som er framstilt ved fortynning av eddiksyre med vann og eddik 

framstilt ved gjæring av landbruksprodukter under betegnelsen «eddik». 

7) Det framgikk av drøftinger med medlemsstatene i arbeidsgruppen av regjeringseksperter om tilsetningsstoffer at det 

finnes samme tekniske behov for tilsetningsstoffer i næringsmidler for fortynnet eddiksyre og for eddik av 

landbruksopprinnelse. Tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 «Eddik» bør derfor endres for å angi at den omfatter 

fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volumprosent) egnet for konsum for å sikre gjennomsiktighet og 

rettssikkerhet i forbindelse med bruken av tilsetningsstoffer i nevnte næringsmiddel. 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») gir i Comprehensive European Food 

Consumption Database(6) informasjon om næringsmiddelforbruket i Den europeiske Union. Statistikken inneholder de 

data om næringsmiddelkonsum av eddik av landbruksopprinnelse som tas i betraktning når Myndigheten foretar en 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 26.2.2016, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 19. 

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

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

(6) http://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database 

2018/EØS/79/17 
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vurdering av eksponeringen. Ettersom fortynnet eddiksyre brukes på samme måte som eddik av landbruksopprinnelse, 

forventes det ikke at den foreslåtte endringen med hensyn til tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 vil få noen 

innvirkning på eksponeringen for de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i nevnte kategori. 

9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle oppdateringen ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom oppføringen av 

fortynnet eddiksyre i næringsmiddelkategori 12.3 i del D og E av EU-listen over tilsetningsstoffer er en oppdatering som 

ikke kan påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

10) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres  

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25 februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del D og E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal posten for næringsmiddelkategori 12.3 lyde: 

«12.3 Eddik og fortynnet eddiksyre (fortynnet med vann til 4-30 volumprosent)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/441 

av 23. mars 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i sennep(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 23. januar 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i 

sennep. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

4) Steviolglykosider er kalorifrie søtlige bestanddeler som kan brukes til å erstatte sukrose i framstillingen av sennep og 

slik gjøre det mulig å forlenge sennepens holdbarhetstid og mikrobiologiske stabilitet (en reduksjon av sukkerinnholdet 

hindrer gjæringsprosessen, der sukker er et substrat) samtidig som de etterspurte organoleptiske egenskapene til 

produktet bevares. Dersom steviolglykosider tillates i sennep, vil det være mulig å utvide utvalget av dette produktet ved 

hjelp av et produkt som inneholder et annet søtstoff enn dem som har vært brukt hittil, og som har litt andre 

aromaegenskaper. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert tryggheten ved steviolglykosider, 

ekstrahert fra bladene til Stevia rebaudiana Bertoni-planten, som søtstoff, og avga sin uttalelse 14. april 2010(3). 

Myndigheten fastsatte et akseptabelt daglig inntak (ADI) for steviolglykosider, uttrykt som steviolekvivalenter, på 

4 mg/kg kroppsvekt per dag. 

6) Dersom dette søtstoffet godkjennes i sennep med 120 mg/kg (som steviolekvivalenter), vil det føre til en økning i 

inntaket av E 960 innenfor følgende grenser: mellom 0 og 0,133 % av ADI ved gjennomsnittlig forbruk og mellom 0 og 

1,143 % av ADI ved høyt forbruk. Dette anses for å være en ytterligere ubetydelig eksponering av forbrukeren og utgjør 

ingen helserisiko. 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den oppdaterer EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når en slik oppdatering ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom en godkjenning av bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtningsmiddel i sennep utgjør en oppdatering av listen som ikke er tilbøyelig til å 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

8) Bruken av steviolglykosider (E 960) som søtningsmiddel i sennep (næringsmiddelkategori 12.4) med en grenseverdi på 

120 mg/kg bør derfor godkjennes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 20. 

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

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

(3) EFSA Journal 2010;8(4):1537. 
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9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 23 mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I næringsmiddelkategori 12.4 «Sennep», innsettes følgende post etter posten for E 959: 

 «E 960 Steviolglykosider 120 (60)»  

2)  Følgende fotnote tilføyes: 

«60):  Uttrykt som steviolekvivalenter.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/178 

av 10. februar 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3 og artikkel 25 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det fastsatt en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent 

for bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) er det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen er 

innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromaer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet ikke er ferdige med å vurdere eller har bedt om ytterligere vitenskapelige opplysninger om for å 

kunne fullføre vurderingen. For fire av disse stoffene, dvs. vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetat (FL-nr. 09.821),  

2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL-nr. 14.079) og 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra vegetabilsk olje  

(FL-nr. 14.168), har de som var ansvarlige for å bringe disse aromastoffene i omsetning, trukket tilbake søknaden. Disse 

aromastoffene bør derfor fjernes fra EU-listen. 

5) Når det gjelder metyl-2-merkaptopropionat (FL-nr. 12.266), har den ansvarlige for å bringe dette stoffet i omsetning 

meddelt at bruken av stoffet ikke lenger støttes. Dette aromastoffet bør derfor fjernes fra EU-listen. 

6) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

7) For å sikre en smidig overgang i markedet er det i artikkel 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsatt 

overgangstiltak for næringsmidler som inneholder aromastoffer, og som lovlig var brakt i omsetning eller merket før 

22. oktober 2014. Det bør derfor fastsettes en tilsvarende overgangsperiode for næringsmidler som inneholder de fem 

stoffene for å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg kravene i denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 11.2.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 22. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og kilde-

materialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162). 
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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 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Næringsmidler som inneholder aromastoffet vetiverol (FL-nr. 02.214), vetiverylacetat (FL-nr. 09.821), metyl-2-merkapto-

propionat (FL-nr. 12.266), 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin (FL-nr. 14.079) og 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra 

vegetabilsk olje (FL-nr. 14.168), og som lovlig er brakt i omsetning eller merket innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen 

for denne forordning, men som ikke er i samsvar med del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan bringes i 

omsetning fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende poster: 

«02.214 vetiverol 89-88-3 1866 10321  2 EFSA 

09.821 vetiverylacetat 117-98-6 1867 11887  2 EFSA 

12.266 metyl-2-merkaptopropionat 53907-46-3     EFSA 

14.079 2-acetyl-1,4,5,6-tetrahydropyridin 27300-27-2    2 EFSA 

14.168 2-propionylpyrrolin, 1 % i triglyserider fra vegetabilsk olje 133447-37-7 1605   2 EFSA» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/129 

av 1. februar 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet renset, halvfast ekstrakt av Humulus 

lupulus L. som inneholder ca. 48 % betasyrer (som kaliumsalter)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Renset, halvfast ekstrakt av Humulus lupulus L. som inneholder ca. 48 % betasyrer (som kaliumsalter), er ennå ikke 

oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for restmengder i honning av renset, halvfast ekstrakt av Humulus lupulus  

L. som inneholder ca. 48 % betasyrer (som kaliumsalter), er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt 

«Kontoret»). 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt at det med hensyn til vern av 

menneskers helse ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi for restmengder i honning av renset, halvfast ekstrakt av 

Humulus lupulus L. som inneholder ca. 48 % betasyrer (som kaliumsalter). 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Kontoret overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Ettersom restmengder i honning ikke gjennomgår stoffskifteprosessene som de kan gjennomgå i andre næringsmidler av 

animalsk opprinnelse, konkluderte Kontoret med at det ikke er hensiktsmessig å ekstrapolere anbefalingen om en 

grenseverdi for restmengder av renset, halvfast ekstrakt av Humulus lupulus L. som inneholder ca. 48 % betasyrer (som 

kaliumsalter). 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 2.2.2016, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 24. 

(1) EUT L 152 av 16.6. 2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyreart Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i 

samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Renset, halvfast ekstrakt 

av Humulus lupulus L. 

som inneholder ca. 48 % 

betasyrer (som 

kaliumsalter) 

IKKE 

RELEVANT 

Bier Grenseverdi 

ikke påkrevd 

Honning INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler 

mot ektoparasitter.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/460 

av 30. mars 2016 

om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 

om persistente organiske forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), særlig artikkel 7 nr. 4 bokstav a), artikkel 7 nr. 5 og artikkel 14 

nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 850/2004 innarbeides de forpliktelsene som følger av Stockholm-konvensjonen om persistente 

organiske forbindelser (heretter kalt «Konvensjonen»), som ble godkjent på Fellesskapets vegne ved rådsbeslutning 

2006/507/EF(2), og av protokollen om persistente organiske forurensende stoffer til Konvensjonen av 1979 om 

langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (heretter kalt «Protokollen»), som ble godkjent på Fellesskapets 

vegne ved rådsbeslutning 2004/259/EF(3), i unionsretten. 

2) På det sjette møtet til Konvensjonens partskonferanse 28. april til 10. mai 2013 ble det besluttet å oppføre 

heksabromsyklododekan (heretter kalt HBCDD) i vedlegg A (fjerning) til Konvensjonen. Fjerning av HBCDD i 

henhold til Konvensjonen ble imidlertid besluttet med forbehold om et særlig unntak, som er bruk av HBCCD i 

ekspandert polystyren og ekstrudert polystyren i bygninger, og produksjon av HBCDD for dette formål. 

3) Under hensyn til endringen av Konvensjonen er det nødvendig å endre vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 

ved å tilføye HBCDD til vedleggene og angi de tilsvarende konsentrasjonsgrensene for å sikre at avfall som inneholder 

HBCDD, håndteres i samsvar med Konvensjonens bestemmelser. HBCDD bør oppføres i vedlegg IV og V til 

forordning (EF) nr. 850/2004. 

4) De foreslåtte konsentrasjonsgrensene i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 er fastsatt ved bruk av samme 

metode som ble brukt ved fastsettelsen av grenseverdiene i tidligere endringer av vedlegg IV og V(4). De foreslåtte 

konsentrasjonsgrensene anses som de mest hensiktsmessige for å sikre et høyt vernenivå for menneskers helse og 

miljøet med tanke på destruering eller irreversibel omforming av HBCDD. For å ta hensyn til den tekniske utvikling, 

særlig gjennomgåelsen av de tekniske retningslinjene(5) til Baselkonvensjonen om kontroll av grensekryssende transport 

av farlig avfall og dets disponering, bør konsentrasjonsgrensen i vedlegg IV gjennomgås av Kommisjonen innen tre år 

fra ikrafttredelsen av denne forordning, med henblikk på å senke grensen. 

5) For å gi foretak og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye kravene bør denne forordning få 

anvendelse først seks måneder etter kunngjøringsdatoen. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/98/EF(6). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 31.3.2016, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 26. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s 7. 

(2) Rådsbeslutning 2006/507/EF av 14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til protokollen om persistente 

organiske forurensende stoffer til Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (EUT L 81 av 

19.2.2004, s. 35). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 av 18. juli 2006 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 

om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 217 av 8.8.2006, s. 1), rådsforordning (EF) nr. 172/2007 av 16. februar 2007 om 

endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 55 

av 23.2.2007, s. 1), kommisjonsforordning (EU) nr. 756/2010 av 24. august 2010 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 223 av 25.8.2010, s. 20) og kommisjons-

forordning (EU) nr. 1342/2014 av 17. desember 2014 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer (EUT L 363 av 18.12.2014, s. 67). 

(5) Beslutning BC-12/3. 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

2018/EØS/79/21 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 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. 

Den får anvendelse fra 30. september 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 30. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 skal ny rad lyde: 

Liste over stoffer som omfattes av bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Konsentrasjonsgrense angitt i artikkel 7 nr. 4 

bokstav a) 

Heksabromsyklododekan(*) 25637-99-4 

3194-55-6 

134237-50-6 

134237-51-7 

134237-52-8 

247-148-4 

221-695-9 

1 000 mg/kg, med forbehold for Kommisjonens 

gjennomgåelse innen 20.4.2019 

(*) Med heksabromsyklododekan menes heksabromsyklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromsyklododekan og dens viktigste diastereoisomerer: 

alfa-heksabromsyklododekan, beta-heksabromsyklododekan og gamma-heksabromsyklododekan.» 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 skal tabellen i del 2 lyde: 

«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 
Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i vedlegg IV(1) Metode 

10 AVFALL FRA 
VARMEBEHAND-
LINGSPROSESSER 

Alkaner, C10-C13, klor (kortkjedede klorerte parafiner) 
(SCCP-er) 10 000 mg/kg; 

Aldrin: 5 000 mg/kg 

Klordan: 5 000 mg/kg; 

Klordekon: 5 000 mg/kg; 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan) 5000 mg/kg; 

Dieldrin: 5000 mg/kg; 

Endosulfan: 5000 mg/kg; 

Endrin: 5000 mg/kg; 

Heptaklor: 5000 mg/kg; 

Heksabrombifenyl: 5000 mg/kg; 

heksabromsyklododekan(3): 1 000 mg/kg; 

Heksaklorbenzen: 5000 mg/kg; 

Heksaklorbutadien: 1 000 mg/kg; 

Heksaklorsykloheksaner, herunder lindan: 5 000 mg/kg; 

Mirex: 5 000 mg/kg; 

Pentaklorbenzen: 5 000 mg/kg; 

Perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (PFOS) 
(C8F17SO2X) (X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid, 
og andre derivater, herunder polymerer): 50 mg/kg 

Polyklorerte bifenyler (PCB)(4): 50 mg/kg 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner:  
5 mg/kg 

Polyklorerte naftalener(*): 1 000 mg/kg 

Summen av konsentrasjonene av tetrabromdifenyleter 
(C12H6Br4O), pentabromdifenyleter (C12H5Br5O), 
heksabromdifenyleter (C12H4Br6O) og heptabrom-
difenyleter (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg 

Toksafen: 5 000 mg/kg. 

Varig lagring er tillatt bare 
dersom samtlige av følgende 
vilkår er oppfylt: 

1)  Lagringen skjer på et av 
følgende steder: 

– I sikre, dype, 
underjordiske, harde 
fjellformasjoner. 

– I saltgruver. 

– På fyllplasser for 
farlig avfall, forutsatt 
at avfallet er herdet 
eller delvis stabilisert 
når det er teknisk 
mulig, i henhold til 
kravene for klassifise-
ring av avfall i under-
kapittel 19 03 i vedtak 
2000/532/EF. 

2)  Bestemmelsene i råds-
direktiv 1999/31/EF(5) og 
rådsvedtak 2003/33/EF(6) 
er overholdt. 

3)  Det er bevist at den valgte 
metoden er den mest 
miljøvennlige. 

10 01 Avfall fra kraftverk og 
andre forbrenningsanlegg 
(unntatt kategori 19) 

10 01 14 *(2) Bunnaske, slagg og 
kjelstøv fra sam-
forbrenning som 
inneholder farlige stoffer 

10 01 16* Flygeaske fra sam-
forbrenning som 
inneholder farlige stoffer 

10 02 Avfall fra jern- og 
stålindustri 

10 02 07* Fast avfall fra behandling 
av avgasser som 
inneholder farlige stoffer 

10 03 Avfall fra varmebasert 
aluminiumsproduksjon 

10 03 04* Slagg fra primær-
produksjon 

10 03 08* Saltslagg fra sekundær-
produksjon 

10 03 09* Svart dross fra sekundær-
produksjon 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 
Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i vedlegg IV(1) Metode 

10 03 19* Støv fra rensing av 
røykgass som inneholder 
farlige stoffer 

  

10 03 21* Andre partikler og annet 
støv (herunder kulemølle-
støv) som inneholder 
farlige stoffer 

10 03 29* Avfall fra behandling av 
saltslagg og svart dross 
som inneholder farlige 
stoffer 

10 04 Avfall fra varmebasert 
blyproduksjon 

10 04 01* Slagg fra primær- og 
sekundærproduksjon 

10 04 02* Dross og avrakingsslagg 
fra primær- og sekundær-
produksjon 

10 04 04* Støv fra rensing av 
røykgass 

10 04 05* Andre partikler og støv 

10 04 06* Fast avfall fra behandling 
av avgasser 

10 05 Avfall fra varmebasert 
produksjon av sink 

10 05 03* Støv fra rensing av 
røykgass 

10 05 05* Fast avfall fra behandling 
av avgasser 

10 06 Avfall fra varmebasert 
kobberproduksjon 

10 06 03* Støv fra rensing av 
røykgass 

10 06 06* Fast avfall fra behandling 
av avgasser 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 
Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i vedlegg IV(1) Metode 

10 08 Avfall fra varmebasert 
produksjon av andre ikke-
jernholdige metaller 

  

10 08 08* Saltslagg fra primær- og 
sekundærproduksjon 

10 08 15* Støv fra rensing av 
røykgass som inneholder 
farlige stoffer 

10 09 Avfall fra ferrometall-
støping 

10 09 09* Støv fra rensing av 
røykgass som inneholder 
farlige stoffer 

16 AVFALL SOM IKKE ER 
SPESIFISERT ANDRE 
STEDER PÅ LISTEN 

16 11 Brukte fôringer og ildfaste 
materialer 

16 11 01* Karbonbaserte fôringer og 
ildfaste materialer fra 
metallurgiske prosesser 
som inneholder farlige 
stoffer 

16 11 03* Andre fôringer og ildfaste 
materialer fra metallur-
giske prosesser som 
inneholder farlige stoffer 

17 AVFALL FRA BYGGE- 
OG RIVINGSARBEID 
(HERUNDER UTGRAVD 
MASSE FRA FORUREN-
SEDE BYGGEPLASSER) 

17 01 Betong, murstein, takstein 
og keramikk 

17 01 06* Blandinger eller frasorterte 
fraksjoner av betong, 
murstein, takstein og 
keramikk som inneholder 
farlige stoffer 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 
Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i vedlegg IV(1) Metode 

17 05 Jord (herunder overskudds-
masse fra forurensede 
byggeplasser), stein og 
mudringsslam 

  

17 05 03* Jord og stein som 
inneholder farlige stoffer 

17 09 Annet avfall fra bygge- og 
rivingsarbeid 

17 09 02* Avfall fra bygge- og 
rivingsarbeid som 
inneholder PCB, unntatt 
utstyr som inneholder PCB 

17 09 03* Annet avfall fra bygge- og 
rivingsarbeid (herunder 
blandet avfall) som 
inneholder farlige stoffer 

19 AVFALL FRA 
AVFALLSHÅNDTE-
RINGSANLEGG OG 
EKSTERNE AVLØPS-
RENSEANLEGG OG 
FRA FRAMSTILLING 
AV DRIKKEVANN OG 
VANN TIL INDU-
STRIELL BRUK 

19 01 Avfall fra forbrenning eller 
pyrolyse av avfall 

19 01 07* Fast avfall fra behandling 
av avgasser 

19 01 11* Bunnaske og slagg som 
inneholder farlige stoffer 

19 01 13* Flygeaske som inneholder 
farlige stoffer 

19 01 15* Kjelstøv som inneholder 
farlige stoffer 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 
Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i vedlegg IV(1) Metode 

19 04 Forglasset avfall og avfall 
fra forglassing 

  

19 04 02* Flygeaske og annet avfall 
fra behandling av røykgass 

  

19 04 03* Ikke-forglasset fast fase   

(1) Grenseverdiene får anvendelse bare på fyllplasser for farlig avfall og får ikke anvendelse på varige underjordiske lagringsanlegg for farlig avfall, 

herunder saltgruver. 

(2) Avfall merket med en asterisk(*) anses som farlig avfall i henhold til direktiv 2008/98/EF og omfattes av direktivets bestemmelser. 

(3) Med heksabromsyklododekan menes heksabromsyklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromsyklododekan og dens viktigste diastereoisomerer: alfa-

heksabromsyklododekan, beta-heksabromsyklododekan og gamma-heksabromsyklododekan. 

(4) Beregningsmetoden fastsatt i europeisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 får anvendelse. 

(5) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). 

(6) Rådsvedtak 2003/33/EF av 19. desember 2002 om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til 

artikkel 16 i og vedlegg II til direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 av 16.1.2003, s. 27). 

Konsentrasjonsgrensen for polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) skal beregnes ut fra følgende 

toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF): 

PCDD TEF 

2,3,7,8-TeCDD 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 

OCDD 0,0003 

PCDF TEF 

2,3,7,8-TeCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
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1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

OCDF 0,0003.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/314 

av 4. mars 2016 

om endring av vedlegg 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) Stoffet dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE) med INCI-betegnelsen etoksydiglykol, som brukes i kosmetiske 

produkter, er ennå ikke regulert i henhold til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

2) Frankrike har foretatt en risikovurdering av DEGEE og på grunnlag av denne besluttet(2) at stoffet er trygt for 

forbrukerne når det brukes i en konsentrasjon på høyst 1,5 % i alle kosmetiske produkter unntatt munnpleieprodukter. 

Beslutningen ble meddelt Kommisjonen og medlemsstatene i samsvar med artikkel 12 i rådsdirektiv 76/768/EØF(3). 

Som følge av dette fikk Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP) et mandat av Kommisjonen til å avgi en uttalelse 

om sikkerheten ved hver glykoleter som er underlagt begrensninger som følge av den franske beslutningen. 

3) SCCP, som i henhold til kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(4) er erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruker-

sikkerhet (SCCS), vedtok 19. desember 2006(5), 16. desember 2008(6), 21. september 2010(7) og 26. februar 2013(8) 

vitenskapelige uttalelser om DEGEE. 

4) SCCS konkluderte med at bruk av DEGEE i oksiderende hårfargingsmidler i en konsentrasjon på høyst 7 vektprosent, i 

ikke-oksiderende hårfargingsmidler i en konsentrasjon på høyst 5 vektprosent og i andre produkter som skylles av, i en 

konsentrasjon på høyst 10 vektprosent, ikke utgjør noen risiko for forbrukernes helse. SCCS konkluderte videre med at 

bruk av DEGEE ikke utgjør noen risiko for forbrukernes helse i en konsentrasjon på høyst 2,6 vektprosent i andre 

kosmetiske produkter som ikke er sprayer, og i følgende sprayprodukter: dufter, hårsprayer, antiperspiranter og 

deodoranter. Bruk av DEGEE i munnpleieprodukter og øyeprodukter har imidlertid ikke blitt vurdert av SCCS og kan 

derfor ikke regnes som trygt for forbrukerne. 

5) På bakgrunn av uttalelsene fra SCCS anser Kommisjonen at manglende regulering av DEGEE kan innebære en risiko 

for menneskers helse. 

6) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2016, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 27. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Ministère de la Santé et des Solidarités. Décision du 23 novembre 2005 soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la 

fabrication, le conditionnement, l'importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de 

la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol, Journal 

officiel, no 291 du 15 décembre 2005, http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html 

(3) Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (EFT L 262 av 

27.9.1976, s. 169). 

(4) Kommisjonsbeslutning av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og sakkyndige på området 

forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21). 

(5) SCCP/1044/06, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_082.pdf 

(6) SCCP/1200/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_161.pdf 

(7) SCCS/1316/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_039.pdf 

(8) SCCS/1507/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_119.pdf 

2018/EØS/79/22 
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7) Anvendelsen av de ovennevnte begrensningene bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i 

produktsammensetningen. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne forordning få en frist på tolv måneder 

til å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og til å trekke tilbake fra markedet produkter som ikke 

oppfyller kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 1 

Fra 25. mars 2017 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning og gjøres 

tilgjengelige på Unionens marked. 

Artikkel 1 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal ny post lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 
Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler 

Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet  

a b c d e f g h i 

«x 2-(2-etoksyetoksy)-

etanol 

Dietylenglykolmo-

noetyleter (DEGEE) 

Etoksydiglykol 111-90-0 203-919-7 a)  Oksidative hårfargingsmidler a)  7 % a) til e): 

Urenheter i form av 

etylenglykol i 

etoksydiglykol skal være 

≤ 0,1 %. 

Må ikke brukes i 

øyeprodukter eller 

munnpleieprodukter.» 

 

b)  Ikke-oksidative hårfargingsmidler b)  5 %  

c)  Andre produkter som skylles av 

enn hårfargingsmidler 

c)  10 %  

d)  Andre kosmetiske produkter som 

ikke er sprayer 

d)  2,6 %  

e)  Følgende sprayprodukter: dufter, 

hårsprayer, antiperspiranter og 

deodoranter 

e)  2,6 %  
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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(*) 

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) Ved kommisjonsvedtak 2000/147/EF(2) ble det vedtatt et system for klassifisering av byggevarers ytelse ved 

brannpåvirkning. Det var basert på en harmonisert løsning for vurdering av denne ytelsen og for klassifisering av 

resultatene av disse vurderingene. 

2) I vedtak 2000/147/EC er det fastsatt en rekke klasser for ytelse ved brannpåvirkning. Dessuten inneholder det klasse F, 

FFL, FL og Fca, som er oppført med «ingen ytelse angitt» («inga fastlagd yting»). 

3) I samsvar med artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 305/2011 menes med «klasse» en rekke nivåer, avgrenset ved en 

laveste og høyeste verdi for en byggevares ytelse. Klasser oppført med «ingen ytelse angitt» er ikke i samsvar med 

denne definisjonen og kan derfor ikke innarbeides i et klassifiseringssystem i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011. 

4) Bruken av «ingen ytelse angitt» i forbindelse med utarbeiding av ytelseserklæringen er fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav 

f) i forordning (EU) nr. 305/2011. 

5) For å gjøre det mulig for produsentene å erklære en lavere ytelse ved brannpåvirkning enn det som omfattes av klasse  

E, EFL, EL og Eca, er det nødvendig å endre klassifiseringskriteriene for klasse F, FFL, FL og Fca. 

6) Klasse F, FFL, FL og Fca som fastsatt i vedtak 2000/147/EF må derfor erstattes med nye klasser for varer som ikke når 

minst den ytelsen ved brannpåvirkning som omfattes av klasse E, EFL, EL og Eca. 

7) Vedtak 2000/147/EF er endret flere ganger, og det er nødvendig med ytterligere endringer. Av klarhets- og 

forenklingshensyn bør derfor nevnte vedtak oppheves og erstattes — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Når en byggevares tiltenkte bruk er slik at varen kan medvirke til utvikling og spredning av ild og røyk i eller utenfor det 

rommet eller området der brannen har oppstått, skal varens ytelse ved brannpåvirkning klassifiseres i samsvar med klassifise-

ringssystemet angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 15.3.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 28. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

(2) Kommisjonsvedtak 2000/147/EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av 

byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (EFT L 50 av 23.2.2000, s. 14). 

2018/EØS/79/23 
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Artikkel 2 

Vedtak 2000/147/EF oppheves. 

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Klasser for ytelse ved brannpåvirkning 

1.1.  I tabell 1–4 gjelder følgende symboler(1): 

1) «ΔΤ» – temperaturstigning 

2) «Δm» – massetap 

3) «tf» – flammeavgivningstid 

4) «PCS» – brutto brennverdi 

5) «LFS» – sideveis flammespredning 

6) «SMOGRA» – røykutviklingsfart 

1.2.  I tabell 1, 2 og 3 gjelder følgende symboler(1): 

1) «FIGRA» – brannutviklingsfart 

2) «THR» – samlet varmeavgivning 

3) «TSP» – samlet røykutvikling 

4) «Fs» – flammespredning 

1.3.  I tabell 4 gjelder følgende symboler og prøvingsparametrer: 

1) «HRRsm30, kW» – varmeavgivningsfart beregnet som et glidende gjennomsnitt over 30 sekunder 

2) «SPRsm60, m2/s» – røykutviklingsfart beregnet som et glidende gjennomsnitt over 60 sekunder 

3) «Største HRR, kW» – største HRRsm30 mellom starten og slutten av prøvingen, eksklusive medvirkning fra tennkilden 

4) «Største SPR, m2/s» – største SPRsm60 mellom starten og slutten av prøvingen 

5) «THR1200, MJ» — samlet varmeavgivning (HRRsm30) fra starten til slutten av prøvingen, eksklusive medvirkning fra 

tennkilden 

6) «TSP1200, m2» – samlet røykutvikling (HRRsm60) fra starten til slutten av prøvingen 

7) «FIGRA, W/s» – indeksen for brannutviklingsfart definert som den høyeste verdien av kvotienten mellom HRRsm30, 

eksklusive medvirkning fra tennkilden, og tiden. Terskelverdier: HRRsm30 = 3 kW og THR = 0,4 MJ 

8) «FS» — flammespredning (skadens lengde) 

9) «H» – flammespredning 

2.  I tabell 1–4 menes med: 

1) «materiale» et enkelt basisstoff eller en ensartet blanding av stoffer, 

2) «ensartet vare» en vare som består av ett enkelt materiale, og som har ensartet tetthet og sammensetning gjennom hele 

varen, 

3) «uensartet vare» en vare som ikke oppfyller kravene til en ensartet vare, og som består av en eller flere vesentlige 

og/eller uvesentlige komponenter, 

  

(1) Egenskapene defineres ut fra den relevante prøvingsmetoden. 
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4) «vesentlig komponent» et materiale som utgjør en betydelig del av en uensartet vare. Et lag som har en masse per 

flateenhet på ≥ 1,0 kg/m2 eller en tykkelse på ≥ 1,0 mm, anses som en vesentlig komponent, 

5) «uvesentlig komponent» et materiale som ikke utgjør en betydelig del av en uensartet vare. Et lag som har en masse 

per flateenhet på < 1,0 kg/m2 og en tykkelse på < 1,0 mm, anses som en uvesentlig komponent, 

6) «indre uvesentlig komponent» en uvesentlig komponent som på begge sider er dekket av minst én vesentlig 

komponent, 

7) «ytre uvesentlig komponent» en uvesentlig komponent som på en side ikke er dekket av en vesentlig komponent, 

To eller flere uvesentlige lag som grenser til hverandre, uten noen vesentlige komponenter mellom, skal anses som én 

uvesentlig komponent og skal derfor klassifiseres i samsvar med kriteriene for et lag som er en uvesentlig komponent. 

Tabell 1 

Klasser for byggevarers ytelse ved brannpåvirkning, unntatt gulvbelegg, lineære varmeisolerende varer for rør samt 

elektriske kabler 

Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

A1 EN ISO 1182(1) 

og 

ΔΤ ≤ 30 °C og 

Δm ≤ 50 % og 

tf = 0 (dvs. ingen vedvarende 

flammeavgivning) 

 

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(1) og 

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(2)(2a) og 

PCS ≤ 1,4 MJm– 2(3) og 

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(4) 

 

A2 EN ISO 1182(1) 

eller 

ΔΤ ≤ 50 °C og 

Δm ≤ 50 % og 

tf ≤ 20 s 

 

EN ISO 1716 

og 

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1(1) og 

PCS ≤ 4,0 MJm– 2(2) og 

PCS ≤ 4,0 MJm– 2(3) og 

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1(4) 

 

EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 Ws– 1 og 

LFS < prøvelegemets kant og 

THR600s ≤ 7,5 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

B EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 120 Ws– 1 og 

LFS < prøvelegemets kant og 

THR600s ≤ 7,5 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 30 s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s 
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Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

C EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 250 Ws– 1 og 

LFS < prøvelegemets kant og 

THR600s ≤ 15 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 30 s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s 

D EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 750 Ws– 1 Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 30 s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s 

E EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s Brennende dråper/partikler(7) 

F EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs > 150 mm innen 20 s  

(1) For ensartede varer og vesentlige komponenter i uensartede varer. 

(2) For alle ytre uvesentlige komponenter i uensartede varer. 

(2a) (2a) Alternativt alle ytre uvesentlige komponenter med PCS ≤ 2,0 MJm– 2, forutsatt at varen oppfyller følgende kriterier i EN 13823(SBI): 

FIGRA ≤ 20 Ws– 1 og LFS < prøvelegemets kant og THR600s ≤ 4,0 MJ og s1 og d0. 

(3) For alle indre uvesentlige komponenter i uensartede varer. 

(4) For varen som helhet. 

(5) s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s–2 og TSP600s ≤ 50 m2, s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s–2 og TSP600s ≤ 200 m2, s3 = ikke s1 eller s2. 

(6) d0 = ingen brennende dråper/partikler i EN 13823 (SBI) innen 600 s, d1 = ingen brennende dråper/partikler i mer enn 10 s i EN 13823 

(SBI) innen 600 s, d2 = ikke d0 eller d1, antenning av papiret i EN ISO 11925-2 medfører klassifisering i d2. 

(7) Ingen antenning av papiret = ingen ytterligere klassifisering, antenning av papiret = klassifisering i d2. 

(8) Ved flammeangrep på overflaten og, dersom det er relevant for varens tiltenkte bruk, flammeangrep på kanten. 

Tabell 2 

Klasser for gulvbeleggs ytelse ved brannpåvirkning 

Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

A1FL EN ISO 1182(1) 

og 

ΔΤ ≤ 30 °C og 

Δm ≤ 50 % og 

tf = 0 (dvs. ingen vedvarende 

flammeavgivning) 

 

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(1) og 

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(2) og 

PCS ≤ 1,4 MJm– 2(3) og 

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(4) 

 

A2FL EN ISO 1182(1) 

eller 

ΔΤ ≤ 50 °C og 

Δm ≤ 50 % og 

tf ≤ 20 s 

 

EN ISO 1716 

og 

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1(1) og 

PCS ≤ 4,0 MJm– 2(2) og 

PCS ≤ 4,0 MJm– 2(3) og 

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1(4) 

 

EN ISO 9239-1(5) Kritisk fluks(6) ≥ 8,0 kWm– 2 Røykutvikling(7) 
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Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

BFL EN ISO 9239-1(5) 

og 

Kritisk fluks(6) ≥ 8,0 kWm– 2 Røykutvikling(7) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s 

CFL EN ISO 9239-1(5) 

og 

Kritisk fluks(6) ≥ 4,5 kWm– 2 Røykutvikling(7) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s 

DFL EN ISO 9239-1(5) 

og 

Kritisk fluks(6) ≥ 3,0 kWm– 2 Røykutvikling(7) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s 

EFL EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s  

FFL EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs > 150 mm innen 20 s  

(1) For ensartede varer og vesentlige komponenter i uensartede varer. 

(2) For alle ytre uvesentlige komponenter i uensartede varer. 

(3) For alle indre uvesentlige komponenter i uensartede varer. 

(4) For varen som helhet. 

(5) Prøvingstid = 30 minutter. 

(6) Kritisk fluks defineres som den laveste av følgende to verdier: den strålingsfluksen som flammen slokner ved, eller strålingsfluksen etter 

en prøvingstid på 30 minutter (dvs. den fluksen som svarer til den største flammespredningen). 

(7) s1 = røyk ≤ 750 %.min, s2 = ikke s1. 

(8) Ved flammeangrep på overflaten og, dersom det er relevant for varens tiltenkte bruk, flammeangrep på kanten. 

Tabell 3 

Klasser for ytelse ved brannpåvirkning med hensyn til lineære varmeisolerende varer for rør 

Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

A1L EN ISO 1182(1) 

og 

ΔΤ ≤ 30 °C og 

Δm ≤ 50 % og 

tf = 0 (dvs. ingen vedvarende 

flammeavgivning) 

 

EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(1) og 

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(2) og 

PCS ≤ 1,4 MJm– 2(3) og 

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1(4) 



Nr. 79/234 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

 

Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

A2L EN ISO 1182(1) 

eller 

ΔΤ ≤ 50 °C og 

Δm ≤ 50 % og tf ≤ 20 s 

 

EN ISO 1716 

og 

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1(1) og 

PCS ≤ 4,0 MJm– 2(2) og 

PCS ≤ 4,0 MJm– 2(3) og 

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1(4) 

 

EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 Ws– 1 og 

LFS < prøvelegemets kant og 

THR600s ≤ 7,5 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

BL EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 270 Ws– 1 og 

LFS < prøvelegemets kant og 

THR600s ≤ 7,5 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 30 s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s 

CL EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 460 Ws– 1 og 

LFS < prøvelegemets kant og 

THR600s ≤ 15 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 30 s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s 

DL EN 13823 (SBI) 

og 

FIGRA ≤ 2100 Ws– 1 

THR600s ≤ 100 MJ 

Røykutvikling(5) og 

brennende dråper/partikler(6) 

EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 30 s 

Fs ≤ 150 mm innen 60 s 

EL EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs ≤ 150 mm innen 20 s Brennende dråper/partikler(7) 

FL EN ISO 11925-2(8): 

Eksponering = 15 s 

Fs > 150mm innen 20 s  

(1) For ensartede varer og vesentlige komponenter i uensartede varer. 

(2) For alle ytre uvesentlige komponenter i uensartede varer. 

(3) For alle indre uvesentlige komponenter i uensartede varer. 

(4) For varen som helhet. 

(5) s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s–2 og TSP600s ≤ 50m2, s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s–2 og TSP600s ≤ 200 m2, s3 = ikke s1 eller s2. 

(6) d0 = ingen brennende dråper/partikler i EN 13823 (SBI) innen 600 s, d1 = ingen brennende dråper/partikler i mer enn 10 s i EN 13823 

(SBI) innen 600 s, d2 = ikke d0 eller d1, antenning av papiret i EN ISO 11925-2 medfører klassifisering i d2. 

(7) Ingen antenning av papiret = ingen ytterligere klassifisering, antenning av papiret = klassifisering i d2. 

(8) Ved flammeangrep på overflaten og, dersom det er relevant for varens tiltenkte bruk, flammeangrep på kanten. 
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Tabell 4 

Klasser for elektriske kablers ytelse ved brannpåvirkning 

Klasse Prøvingsmetode(r) Klassifiseringskriterier Tilleggsklassifisering 

Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg(1)  

B1ca EN 50399 (30 kW flammekilde) 

og 

FS ≤ 1,75 m og 

THR1200s ≤ 10 MJ og 

Største HRR ≤ 20 kW og 

FIGRA ≤ 120 Ws– 1 

Røykutvikling(2)(5) og brennende 

dråper/partikler(3) og surhetsgrad 

(pH og konduktivitet)(4) 

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

B2ca EN 50399 (20,5 kW flammekilde) 

og 

FS ≤ 1,5 m og 

THR1200s ≤ 15 MJ og 

Største HRR ≤ 30 kW og 

FIGRA ≤ 150 Ws– 1 

Røykutvikling(2)(6) og brennende 

dråper/partikler(3) og surhetsgrad 

(pH og konduktivitet)(4) 

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

Cca EN 50399 (20,5 kW flammekilde) 

og 

FS ≤ 2,0 m og 

THR1200s ≤ 30 MJ og 

Største HRR ≤ 60 kW og 

FIGRA ≤ 300 Ws– 1 

Røykutvikling(2)(6) og brennende 

dråper/partikler(3) og surhetsgrad 

(pH og konduktivitet)(4) 

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

Dca EN 50399 (20,5 kW flammekilde) 

og 

THR1200s ≤ 70 MJ og 

Største HRR ≤ 400 kW og 

FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 

Røykutvikling(2)(6) og brennende 

dråper/partikler(3) og surhetsgrad 

(pH og konduktivitet)(4) 

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm 

Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm  

Fca EN 60332-1-2 H > 425 mm  

(1) For varen som helhet, bortsett fra materialer av metall, og for eventuelle ytre komponenter i varen (f.eks. kappe) 

(2) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 og største SPR ≤ 0,25 m2/s 

s1a = s1 og transmittans i samsvar med EN 61034-2 ≥ 80 % 

s1b = s1 og transmittans i samsvar med EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 % 

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 og største SPR ≤ 1,5 m2/s 

s3 = ikke s1 eller s2 

(3) d0 = ingen brennende dråper/partikler innen 1 200 s, d1 = ingen brennende dråper/partikler i mer enn 10 s innen 1 200 s  

d2 = ikke d0 or d1. 

(4) EN 60754-2: a1 = konduktivitet < 2,5 μS/mm og pH > 4,3, a2 = konduktivitet < 10 μS/mm og pH > 4,3, a3 = ikke a1 eller a2. 

(5) Røykklassen angitt for kabler i klasse B1ca skal fastsettes på grunnlag av prøvingen etter EN 50399 (30 kW flammekilde). 

(6) Røykklassen angitt for kabler i klasse B2ca, Cca og Dca skal fastsettes på grunnlag av prøvingen ette EN 50399 (20,5 kW flammekilde). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/60/EU 

av 15. mai 2014 

om tilbakelevering av kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats 

territorium, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Rådsdirektiv 93/7/EØF(2) er blitt betydelig endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 96/100/EF(3) og 

2001/38/EF(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør direktivet av klarhetshensyn omarbeides. 

2)  Det indre marked er et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital 

er sikret i samsvar med traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). I henhold til artikkel 36 i TEUV er de 

relevante bestemmelser om fritt varebytte ikke et hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller varer i 

transitt som er begrunnet ut fra hensynet til vernet av nasjonalskatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi. 

3)  I henhold til vilkårene og begrensningene fastsatt i artikkel 36 i TEUV beholder medlemsstatene retten til å definere sine 

nasjonalskatter og til å treffe de nødvendige tiltak for å verne dem. Unionen spiller imidlertid en verdifull rolle når det 

gjelder å oppmuntre til samarbeid mellom medlemsstatene med sikte på vern av kulturarv av betydning for Europa, som 

omfatter slike nasjonalskatter. 

4)  Ved direktiv 93/7/EØF ble det innført en ordning som gjør det mulig for medlemsstatene å sikre at kulturgjenstander 

som er klassifisert som nasjonalskatter i den betydning uttrykket har i artikkel 36 i TEUV, som tilhører de felles 

kategorier for kulturgjenstander omhandlet i vedlegget til nevnte direktiv, og som er blitt fjernet fra deres territorium i 

strid med nasjonale tiltak eller rådsforordning (EF) nr. 116/2009(5), tilbakeleveres til deres territorium. Nevnte direktiv 

omfatter også kulturgjenstander som er klassifisert som nasjonalskatter, og som er en integrert del av offentlige 

samlinger eller kirkelige institusjoners inventarfortegnelser, men som ikke omfattes av disse felles kategorier.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 28.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 30. 

(1) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(2) Rådsdirektiv 93/7/EØF av 15. mars 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium 

(EFT L 74 av 27.3.1993, s. 74). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/100/EF av 17. februar 1997 om endring av vedlegget til direktiv 93/7/EØF om tilbakelevering av 

kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium (EFT L 60 av 1.3.1997, s. 59). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/38/EF av 5. juni 2001 om endring av rådsdirektiv 93/7/EØF om tilbakelevering av 

kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium (EFT L 187 av 10.7.2001, s. 43). 

(5) Rådsforordning (EF) nr. 116/2009 av 18. desember 2008 om eksport av kulturgjenstander (EUT L 39 av 10.2.2009, s. 1). 

2018/EØS/79/24 
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5)  Ved direktiv 93/7/EØF ble det innført et forvaltningssamarbeid mellom medlemsstatene om deres nasjonalskatter, nært 

knyttet til deres samarbeid med Interpol og andre vedkommende organer om stjålne kunstverk, som særlig omfatter 

registrering av kulturgjenstander som er forsvunnet, stjålet eller fjernet ulovlig, og som er en del av deres nasjonalskatter 

og offentlige samlinger. 

6)  Framgangsmåten fastsatt i direktiv 93/7/EØF var et første skritt i retning av å opprette et samarbeid mellom 

medlemsstatene på dette området innenfor rammen av det indre marked, med det mål å oppnå en gjensidig 

anerkjennelse av gjeldende nasjonale lovgivninger. 

7)  Ved forordning (EF) nr. 116/2009 og direktiv 93/7/EØF ble det innført en EU-ordning for vern av medlemsstatenes 

kulturgjenstander. 

8)  Målet for direktiv 93/7/EØF var å sikre fysisk tilbakelevering av kulturgjenstander til den medlemsstat fra hvis 

territorium de er blitt fjernet ulovlig, uavhengig av eiendomsretten slike gjenstander omfattes av. Anvendelsen av nevnte 

direktiv har imidlertid vist at ordningen har visse begrensninger når det gjelder å sikre tilbakelevering av slike 

kulturgjenstander. I rapportene om anvendelsen av nevnte direktiv er det pekt på at det sjelden anvendes, noe som særlig 

skyldes direktivets begrensede virkeområde som følge av vilkårene fastsatt i vedlegget til direktivet, den korte fristen for 

å anlegge søksmål om tilbakelevering og kostnadene forbundet med dette. 

9)  Dette direktivs virkeområde bør utvides til å omfatte enhver kulturgjenstand som en medlemsstat i henhold til nasjonal 

lovgivning eller administrative framgangsmåter har klassifisert eller definert som en nasjonalskatt av kunstnerisk, 

historisk eller arkeologisk verdi i henhold til artikkel 36 i TEUV. Dette direktiv bør derfor omfatte gjenstander av 

historisk, paleontologisk, etnografisk og numismatisk interesse eller av vitenskapelig verdi, uansett om de inngår i 

offentlige eller andre samlinger eller ikke eller er enkeltgjenstander, og uansett om de stammer fra lovlige eller ulovlige 

utgravninger, forutsatt at de er klassifisert eller definert som nasjonalskatter. Videre bør kulturgjenstander som er 

klassifisert eller definert som nasjonalskatter, ikke lenger måtte tilhøre kategorier eller oppfylle krav som gjelder alder 

og/eller økonomisk verdi for å kunne tilbakeleveres i henhold til dette direktiv. 

10)  Mangfoldet i de nasjonale ordningene for vern av nasjonalskatter anerkjennes i artikkel 36 i TEUV. For å fremme 

gjensidig tillit, vilje til samarbeid og gjensidig forståelse mellom medlemsstatene bør omfanget av termen 

«nasjonalskatt» fastsettes innenfor rammen av artikkel 36 i TEUV. Medlemsstatene bør også legge til rette for 

tilbakelevering av kulturgjenstander til den medlemsstat fra hvis territorium nevnte gjenstander er fjernet ulovlig, 

uavhengig av tiltredelsesdatoen for nevnte medlemsstat, og bør sikre at tilbakeleveringen av slike gjenstander ikke 

medfører urimelige kostnader. Det bør være mulig for medlemsstater å tilbakelevere andre kulturgjenstander enn dem 

som er klassifisert eller definert som nasjonalskatter, forutsatt at de oppfyller de relevante bestemmelsene i TEUV, samt 

kulturgjenstander som er blitt fjernet ulovlig før 1. januar 1993. 

11)  Forvaltningssamarbeidet mellom medlemsstatene må styrkes, slik at dette direktiv kan anvendes på en mer effektiv og 

enhetlig måte. Det bør derfor fastsettes at de sentrale myndigheter skal samarbeide effektivt med hverandre og utveksle 

opplysninger om kulturgjenstander som er fjernet ulovlig, ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked 

(«IMI») som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(1). For å bedre gjennomføringen av 

dette direktiv bør det opprettes en modul i IMI-systemet som er særlig tilpasset kulturgjenstander. Når det er 

hensiktsmessig, er det også ønskelig at andre vedkommende myndigheter i medlemsstatene anvender samme system. 

12)  For å sikre vern av personopplysninger bør forvaltningssamarbeidet og utvekslingen av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter være i samsvar med reglene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2), og i 

den grad IMI anvendes, i forordning (EU) nr. 1024/2012. De definisjonene som er anvendt i direktiv 95/46/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3), bør også få anvendelse i forbindelse med dette direktiv. 

13)  Fristen for å kontrollere om en kulturgjenstand funnet i en annen medlemsstat er en kulturgjenstand i henhold til direktiv 

93/7/EØF er vurdert å være for kort i praksis. Den bør derfor forlenges til seks måneder. En lengre frist bør gjøre det 

mulig for medlemsstatene å treffe de nødvendige tiltak for å bevare kulturgjenstanden, og dersom det er relevant, hindre 

enhver handling som tar sikte på å unndra gjenstanden fra framgangsmåten for tilbakelevering.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 74). 

(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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14)  Fristen for adgangen til å anlegge søksmål om tilbakelevering bør også forlenges til tre år etter at medlemsstaten fra hvis 

territorium kulturgjenstanden er blitt fjernet ulovlig, får kjennskap til hvor kulturgjenstanden befinner seg, og til 

innehaverens eller besitterens identitet. En forlengelse av denne fristen bør legge til rette for tilbakelevering og motvirke 

ulovlig fjerning av nasjonalskatter. Av klarhetshensyn bør det fastsettes at fristen for å anlegge søksmål løper fra den 

dato den sentrale myndighet i medlemsstaten fra hvis territorium kulturgjenstanden er fjernet ulovlig, får kjennskap til 

opplysningene. 

15)  I henhold til direktiv 93/7/EØF foreldes adgangen til å anlegge søksmål om tilbakelevering 30 år etter den dag 

gjenstanden ble fjernet ulovlig fra medlemsstatens territorium. Med hensyn til gjenstander som er en del av offentlige 

samlinger, og gjenstander som er oppført i kirkelige institusjoners inventarfortegnelser i medlemsstater der de omfattes 

av et særlig vern i henhold til nasjonal lovgivning, er imidlertid fristen for å anlegge søksmål om tilbakelevering under 

visse omstendigheter lengre. Ettersom medlemsstatene i henhold til nasjonal lovgivning kan ha særlige verneordninger 

med andre religiøse institusjoner enn kirkelige, bør dette direktiv også omfatte nevnte andre religiøse institusjoner. 

16)  I sine konklusjoner om forebygging og bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander vedtatt 13. og  

14. desember 2011 erkjente Rådet nødvendigheten av å treffe tiltak med henblikk på en mer effektiv forebygging og 

bekjempelse av lovbrudd som gjelder kulturgjenstander. Det anbefalte Kommisjonen å støtte medlemsstatene i arbeidet 

med å sikre et effektivt vern av kulturgjenstander med henblikk på å forebygge og bekjempe ulovlig handel samt å 

fremme tilleggstiltak dersom dette er relevant. Rådet anbefalte også medlemsstatene å vurdere å ratifisere UNESCO-

konvensjonen om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av 

eiendomsrett til kulturgjenstander, underskrevet i Paris 17. november 1970 samt UNIDROIT-konvensjonen om stjålne 

eller ulovlig utførte kulturgjenstander, underskrevet i Roma 24. juni 1995. 

17)  Det er ønskelig å sikre at alle aktører på markedet utviser den nødvendige aktsomhet i forbindelse med transaksjoner 

med kulturgjenstander. Konsekvensene av å anskaffe en kulturgjenstand av ulovlig opprinnelse vil bare være reelt 

avskrekkende dersom det til utbetalingen av erstatning knyttes en plikt for besitteren til å bevise at den nødvendige 

aktsomhet er utvist. For å nå Unionens mål om å forebygge og bekjempe ulovlig handel med kulturgjenstander bør det i 

dette direktiv derfor fastsettes at besitteren, med henblikk på erstatning, må framlegge bevis på at den nødvendige 

aktsomhet er utvist ved anskaffelse av gjenstanden. 

18)  Videre vil det være hensiktsmessig at enhver person, og særlig aktørene på markedet, har enkel tilgang til offentlige 

opplysninger om kulturgjenstander som medlemsstatene har klassifisert eller definert som nasjonalskatter. 

Medlemsstatene bør søke å lette tilgangen til nevnte offentlige opplysninger. 

19)  For å lette en ensartet tolkning av begrepet «nødvendig aktsomhet», bør det i dette direktiv fastsettes en ikke-

uttømmende liste over kriterier som skal tas i betraktning ved avgjørelsen av om besitteren har utvist den nødvendige 

aktsomhet ved anskaffelse av kulturgjenstanden. 

20)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å muliggjøre tilbakelevering av kulturgjenstander som er klassifisert eller 

definert som nasjonalskatter, og som er fjernet ulovlig fra medlemsstatenes territorium, ikke i tilstrekkelig grad kan nås 

av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå dette målet. 

21)  Ettersom oppgavene til komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 116/2009 ikke lenger er relevante idet vedlegget til 

direktiv 93/7/EØF oppheves, bør henvisninger til nevnte komité derfor utgå. For å bevare plattformen for utveksling av 

erfaring og god praksis mellom medlemsstatene med hensyn til gjennomføringen av dette direktiv, bør Kommisjonen 

imidlertid nedsette en ekspertgruppe bestående av sakkyndige fra medlemsstatenes sentrale myndigheter med ansvar for 

gjennomføringen av dette direktiv, som blant annet bør delta i prosessen med å opprette en modul i IMI-systemet som er 

tilpasset kulturgjenstander. 

22)  Ettersom vedlegget til forordning (EU) nr. 1024/2012 inneholder en liste over bestemmelser om forvaltningssamarbeid i 

unionsrettsakter som gjennomføres gjennom IMI, bør nevnte vedlegg endres slik at det også omfatter dette direktiv. 

23)  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med tidligere direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som er 

uendret, følger av de tidligere direktivene. 

24)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning av 

direktivene som er angitt i vedlegg I del B —  
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Dette direktiv får anvendelse på tilbakelevering av kulturgjenstander som en medlemsstat har klassifisert eller definert som 

nasjonalskatter, som omhandlet i artikkel 2 nr. 1, og som er fjernet ulovlig fra nevnte medlemsstats territorium. 

Artikkel 2 

I dette direktiv menes med: 

1) «kulturgjenstand» en gjenstand som en medlemsstat, før eller etter at gjenstanden er blitt fjernet ulovlig fra medlemsstatens 

territorium, har klassifisert eller definert som «nasjonalskatt av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi» i samsvar med 

nasjonal lovgivning eller nasjonale administrative framgangsmåter, som fastsatt i artikkel 36 i TEUV, 

2) «fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium» 

a)  enhver fjerning fra en medlemsstats territorium i strid med medlemsstatens regler for vern av nasjonalskatter eller i strid 

med forordning (EF) nr. 116/2009 eller 

b)  enhver manglende tilbakelevering ved utløpet av fristen for en midlertidig lovlig fjerning eller enhver overtredelse av ett 

av de øvrige vilkår for en slik midlertidig fjerning, 

3) «anmodende medlemsstat» den medlemsstat fra hvis territorium kulturgjenstanden er blitt fjernet ulovlig, 

4) «anmodede medlemsstat» den medlemsstat på hvis territorium en kulturgjenstand som er blitt fjernet ulovlig fra en annen 

medlemsstats territorium, befinner seg, 

5) «tilbakelevering» den fysiske tilbakeleveringen av en kulturgjenstand til den anmodende medlemsstats territorium, 

6) «besitter» den person som har kulturgjenstanden i sin besittelse for egen regning, 

7) «innehaver» den person som har kulturgjenstanden i sin besittelse for en annens regning, 

8) «offentlige samlinger» samlinger definert som offentlige i samsvar med en medlemsstats lovgivning, som eies av nevnte 

medlemsstat, en lokal eller regional myndighet i medlemsstaten eller en institusjon på medlemsstatens territorium, forutsatt 

at nevnte institusjon eies eller i betydelig grad er finansiert av medlemsstaten eller av den lokale eller regionale myndighet. 

Artikkel 3 

De kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium, skal tilbakeleveres i samsvar med framgangsmåten 

og på de vilkår som er fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 4 

Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere sentrale myndigheter som skal utføre de oppgaver som er fastsatt i dette direktiv. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke sentrale myndigheter de utpeker i samsvar med denne artikkel. 

Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over disse sentrale myndighetene og endringer i forbindelse med dette i C-utgaven av 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Medlemsstatenes sentrale myndigheter skal samarbeide og fremme samråd mellom vedkommende nasjonale myndigheter i 

medlemsstatene. Vedkommende nasjonale myndigheter skal særlig: 

1)  på anmodning fra den anmodende medlemsstat, ettersøke en bestemt kulturgjenstand som er fjernet ulovlig fra dens 

territorium, og identifisere besitteren og/eller innehaveren. Anmodningen skal inneholde alle nødvendige opplysninger for å 

lette denne ettersøkingen, særlig om hvor gjenstanden faktisk eller antakelig befinner seg, 

2)  underrette de berørte medlemsstater dersom en kulturgjenstand blir funnet på deres territorium og det foreligger rimelig 

grunn til å anta at nevnte gjenstand er fjernet ulovlig fra en annen medlemsstats territorium,  
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3)  gjøre det mulig for vedkommende myndigheter i den anmodende medlemsstat å kontrollere om den aktuelle gjenstand er en 

kulturgjenstand, forutsatt at kontrollen foretas innen seks måneder etter underretningen nevnt i nr. 2. Dersom denne 

kontrollen ikke foretas innen den fastsatte frist, får nr. 4 og 5 ikke anvendelse, 

4)  treffe alle nødvendige tiltak for den fysiske bevaring av kulturgjenstanden, i samarbeid med den berørte medlemsstat, 

5)  hindre at kulturgjenstanden unndras fra framgangsmåten for tilbakelevering, ved å treffe de nødvendige midlertidige tiltak, 

6)  fungere som et mellomledd mellom besitteren og/eller innehaveren og den anmodende medlemsstat i forbindelse med 

tilbakeleveringen. Med henblikk på dette kan vedkommende myndighet i den anmodede medlemsstaten, med forbehold for 

artikkel 6, først lette iverksettelsen av voldgift i samsvar med den anmodede medlemsstats nasjonale lovgivning, forutsatt at 

den anmodende medlemsstat og besitteren eller innehaveren formelt har gitt sitt samtykke til det. 

Medlemsstatenes sentrale myndigheter skal, med henblikk på samarbeid og samråd med hverandre, bruke en modul i 

informasjonssystemet for det indre marked («IMI») innført ved forordning (EU) nr. 1024/2012 som er særlig tilpasset 

kulturgjenstander. De kan også bruke IMI til å spre relevante opplysninger om konkrete tilfeller av kulturgjenstander som er 

blitt stjålet eller fjernet ulovlig fra deres territorium. Medlemsstatene skal bestemme om andre vedkommende myndigheter skal 

bruke IMI i forbindelse med dette direktiv. 

Artikkel 6 

Den anmodende medlemsstat kan anlegge søksmål mot besitteren, eller dersom besitteren ikke finnes, mot innehaveren, ved 

vedkommende domstol i den anmodede medlemsstat for å sikre tilbakelevering av en kulturgjenstand som er fjernet ulovlig fra 

dens territorium. 

Søksmålet kan realitetsbehandles bare dersom søksmålsdokumentet vedlegges: 

a)  et dokument der gjenstanden for anmodningen er beskrevet, og der det fastslås at den er en kulturgjenstand, 

b)  en erklæring fra vedkommende myndigheter i den anmodende medlemsstat om at kulturgjenstanden er fjernet ulovlig fra 

dens territorium. 

Artikkel 7 

Vedkommende sentrale myndighet i den anmodende medlemsstat skal umiddelbart underrette vedkommende sentrale 

myndighet i den anmodede medlemsstat om at det er anlagt søksmål for å sikre tilbakelevering av en kulturgjenstand. 

Vedkommende sentrale myndighet i den anmodede medlemsstat skal umiddelbart underrette de sentrale myndigheter i de 

øvrige medlemsstatene. 

Utvekslingen av opplysninger skal skje ved hjelp av IMI i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om vern av person-

opplysninger og personvern, uten at det berører vedkommende sentrale myndigheters mulighet til å bruke andre kommuni-

kasjonsmidler i tillegg til IMI. 

Artikkel 8 

1.  Medlemsstatene skal fastsette i sin lovgivning at adgangen til å anlegge søksmål om tilbakelevering som fastsatt i dette 

direktiv, foreldes tre år etter den dag vedkommende sentrale myndighet i den anmodende medlemsstat fikk kjennskap til hvor 

kulturgjenstanden befant seg og til besitterens eller innehaverens identitet. 

I alle tilfeller foreldes adgangen til å anlegge sak 30 år etter den dag gjenstanden ble fjernet ulovlig fra den anmodende 

medlemsstats territorium. 

Med hensyn til gjenstander som er en del av offentlige samlinger som nevnt i artikkel 2 nr. 8, og gjenstander som er oppført i 

inventarfortegnelser til kirkelige eller andre religiøse institusjoner i medlemsstaten der de omfattes av et særlig vern i henhold 

til nasjonal lovgivning, foreldes imidlertid adgangen til å anlegge sak etter 75 år, unntatt i de medlemsstater der adgangen til å 

anlegge søksmål ikke foreldes eller i de tilfeller der det ved bilaterale avtaler mellom medlemsstater er fastsatt en frist på mer 

enn 75 år. 

2.  Søksmålet om tilbakelevering kan ikke realitetsbehandles dersom fjerning av kulturgjenstanden fra den anmodende 

medlemsstats territorium ikke lenger er ulovlig på det tidspunkt det anlegges søksmål.  
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Artikkel 9 

Med forbehold for artikkel 8 og 14 skal vedkommende domstol påby at den aktuelle kulturgjenstanden tilbakeleveres dersom 

det fastslås at gjenstanden er en kulturgjenstand i henhold til artikkel 2 nr. 1, og at den er blitt fjernet ulovlig fra det nasjonale 

territorium. 

Artikkel 10 

Dersom det påbys at gjenstanden tilbakeleveres, skal vedkommende domstol i den anmodede medlemsstat gi besitteren en 

rimelig erstatning ut fra forholdene i den aktuelle sak, forutsatt at besitteren viser at den nødvendige aktsomhet er utvist ved 

anskaffelse av gjenstanden. 

Ved avgjørelsen av om besitteren har utvist den nødvendige aktsomhet skal det tas hensyn til alle omstendigheter ved 

anskaffelsen, særlig dokumentasjon om gjenstandens opprinnelse, de tillatelser til utførsel som kreves i henhold til den 

anmodende medlemsstats lovgivning, partenes karakter, den pris som er betalt, hvorvidt besitteren har søkt i et tilgjengelig 

register over stjålne kulturgjenstander og alle relevante opplysninger som vedkommende på en rimelig måte kunne ha 

innhentet, eller hvorvidt vedkommende har tatt andre skritt som enhver fornuftig person ville ha tatt i samme situasjon. 

Ved gave eller arv skal besitteren ikke ha en gunstigere stilling enn den personen vedkommende fikk eller arvet gjenstanden av. 

Den anmodende medlemsstat skal betale erstatningen ved tilbakeleveringen. 

Artikkel 11 

Utgiftene i forbindelse med gjennomføringen av en beslutning om tilbakelevering av en kulturgjenstand skal dekkes av den 

anmodende medlemsstat. Det samme gjelder for kostnader i forbindelse med tiltakene nevnt i artikkel 5 nr. 4. 

Artikkel 12 

Betalingen av den rimelige erstatningen og utgiftene nevnt i artikkel 10 og 11 berører ikke den anmodende medlemsstats rett til 

å kreve at disse beløpene tilbakebetales av de personer som er ansvarlige for den ulovlige fjerningen av kulturgjenstanden fra 

dens territorium. 

Artikkel 13 

Spørsmålet om eiendomsretten til kulturgjenstanden etter tilbakeleveringen skal avgjøres etter den anmodende medlemsstats 

lovgivning. 

Artikkel 14 

Dette direktiv får bare anvendelse på kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium 1. januar 1993 

eller senere. 

Artikkel 15 

1.  Hver medlemsstat kan anvende ordningene fastsatt i dette direktiv på tilbakelevering av andre kulturgjenstander enn dem 

som er definert i artikkel 2 nr. 1. 

2.  Hver medlemsstat kan anvende ordningen fastsatt i dette direktiv på anmodninger om tilbakelevering av kulturgjenstander 

som er fjernet ulovlig fra andre medlemsstaters territorium før 1. januar 1993. 

Artikkel 16 

Dette direktiv berører ikke de sivile saker eller straffesaker den anmodende medlemsstat og/eller eieren av en stjålet kulturgjen-

stand kan anlegge etter medlemsstatenes nasjonale lovgivning. 

Artikkel 17 

1.  Innen 18. desember 2020 og hvert femte år deretter skal medlemsstatene sende Kommisjonen en rapport om anvendelsen 

av dette direktiv. 

2.  Kommisjonen skal hvert femte år framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale 

komité en rapport med en gjennomgåelse av dette direktivs anvendelse og virkning. Rapporten skal om nødvendig ledsages av 

egnede forslag. 
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Artikkel 18 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1024/2012 skal nytt nr. 8 lyde: 

«8.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU av 15. mai 2014 om tilbakelevering av kulturgjenstander som er 

fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012(*): Artikkel 5 og 7. 

  

(*) EUT L 159 av 28.5.2014, s. 1.» 

Artikkel 19 

1.  Medlemsstatene skal innen 18. desember 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 2 nr. 1, artikkel 5 første ledd nr. 3, artikkel 5 annet ledd, artikkel 7 tredje ledd, artikkel 8 nr. 1, artikkel 10 første og 

annet ledd og artikkel 17 nr. 1 i dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og 

ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 20 

Direktiv 93/7/EØF, som endret ved direktiver som er angitt i vedlegg I del A, oppheves med virkning fra 19. desember 2015, 

uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene 

oppført i vedlegg I del B. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenlignings-

tabellen i vedlegg II. 

Artikkel 21 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 nr. 2–8, artikkel 3 og 4, artikkel 5 første ledd nr. 1, 2 og 4–6, artikkel 6, artikkel 7 første og annet ledd, artikkel 8  

nr. 2, artikkel 9, artikkel 10 tredje og fjerde ledd og artikkel 11–16 får anvendelse fra 19. desember 2015. 

Artikkel 22 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over endringer 

(som nevnt i artikkel 20) 

Rådsdirektiv 93/7/EØF (EFT L 74 av 27.3.1993, s. 74). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/100/EF (EFT L 60 av 1.3.1997, s. 59). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/38/EF (EFT L 187 av 10.7.2001, s. 43). 

DEL B 

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning 

(som nevnt i artikkel 20) 

Direktiv Frist for innarbeiding 

93/7/EØF 15.12.1993 (15.3.1994 for Belgia, 

Tyskland og Nederland) 

96/100/EF 1.9.1997 

2001/38/EF 31.12.2001 

 _____  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Direktiv 93/7/EØF Dette direktiv 

— Artikkel 1 

Artikkel 1 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 1 annet strekpunkt innledende tekst — 

Artikkel 1 nr. 1 annet strekpunkt første understrekpunkt første 

punktum 

— 

Artikkel 1 nr. 1 annet strekpunkt første understrekpunkt annet 

punktum 

Artikkel 2 nr. 8 

Artikkel 1 nr. 1 annet strekpunkt annet understrekpunkt — 

Artikkel 1 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 1 nr. 3–7 Artikkel 2 nr. 3–7 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 innledende tekst Artikkel 5 første ledd innledende tekst 

Artikkel 4 nr. 1 og 2 Artikkel 5 første ledd nr. 1 og 2 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 5 første ledd nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4–6 Artikkel 5 første ledd nr. 4–6 

— Artikkel 5 annet ledd 

Artikkel 5 første ledd Artikkel 6 første ledd 

Artikkel 5 annet ledd første strekpunkt Artikkel 6 annet ledd bokstav a) 

Artikkel 5 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 6 annet ledd bokstav b) 

Artikkel 6 første ledd Artikkel 7 første ledd 

Artikkel 6 annet ledd Artikkel 7 annet ledd 

— Artikkel 7 tredje ledd 

Artikkel 7 nr. 1 og 2 Artikkel 8 nr. 1 og 2 

Artikkel 8 Artikkel 9 

Artikkel 9 første ledd Artikkel 10 første ledd 

Artikkel 9 annet ledd — 

— Artikkel 10 annet ledd 

Artikkel 9 tredje og fjerde ledd Artikkel 10 tredje og fjerde ledd 

Artikkel 10–15 Artikkel 11–16 

Artikkel 16 nr. 1 og 2 Artikkel 17 nr. 1 og 2 

Artikkel 16 nr. 3 — 

Artikkel 16 nr. 4 — 

Artikkel 17 — 

— Artikkel 18 

Artikkel 18 Artikkel 19 

— Artikkel 20 

— Artikkel 21 
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Direktiv 93/7/EØF Dette direktiv 

Artikkel 19 Artikkel 22 

Vedlegg — 

— Vedlegg I 

— Vedlegg II 
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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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(3) fastsettes be-

stemmelser om konstruksjon, installering, bruk og 

prøving av fartsskrivere. Forordningen er blitt betydelig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2016 av  

3. juni 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 

23.11.2017, s. 32. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 79. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. juli 2012 (EUT C 349 E av 

29.11.2013, s. 105) og Rådets holdning ved første behandling 

15. november 2013 (EUT C 360 E av 10.12.2013, s. 66). 

Europaparlamentets holdning av 15. januar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk 

av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8). 

endret flere ganger. Av klarhetshensyn bør derfor de 

viktigste bestemmelsene forenkles og omarbeides. 

2)  Erfaring har vist at visse tekniske elementer og 

framgangsmåter for kontroll bør forbedres for å sikre at 

fartsskriversystemet er effektivt og virkningsfullt. 

3)  Visse kjøretøyer er unntatt fra bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006(4). For å sikre sammenheng bør det også 

være mulig å unnta slike kjøretøyer fra denne forord-

nings virkeområde. 

4)  Det bør installeres fartsskrivere i kjøretøyer som 

forordning (EF) nr. 561/2006 får anvendelse på. Visse 

kjøretøyer bør unntas fra nevnte forordnings virke-

område med sikte på å innføre en viss fleksibilitet, 

nemlig kjøretøyer med en største tillatte masse på høyst 

7,5 tonn som brukes til å transportere materialer, utstyr 

eller maskiner som føreren bruker i sitt arbeid, og som 

brukes bare innenfor en radius av 100 km fra det stedet 

der foretaket er hjemmehørende, forutsatt at kjøring av 

slike kjøretøyer ikke er førerens hovedbeskjeftigelse. 

For å sikre sammenheng mellom de relevante unntakene 

som er fastsatt i forordning (EF) nr. 561/2006, og for å 

redusere transportforetakenes administrative byrde 

samtidig som målene i nevnte forordning overholdes, 

bør visse største tillatte avstander angitt i disse 

unntakene revideres.  

  

(4) 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 rådsfor-

ordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 av 

11.4.2006, s. 1). 

2018/EØS/79/25 
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5)  Kommisjonen vil vurdere å forlenge gyldighetstiden for 

adapteren til kjøretøyer i gruppe M1 og N1 til 2015 og 

overveie nærmere en langsiktig løsning for kjøretøyer i 

gruppe M1 og N1 før 2015. 

6)  Kommisjonen bør vurdere å innføre vektfølere i tunge 

lastebiler og bør vurdere muligheten for at vektfølere 

kan bidra til bedre samsvar med regelverket for 

veitransport. 

7)  Bruk av fartsskrivere tilknyttet et verdensomspennende 

satellittnavigasjonssystem er en egnet og kostnads-

effektiv metode for automatisk å registrere kjøretøyets 

posisjon på visse punkter i løpet av den daglige 

arbeidstiden til hjelp for kontrollører ved kontroller, og 

bør derfor vedtas. 

8)  I sin dom i sak C-394/92 Michielsen og Geybels 

Transport Service(1) fastsatte domstolen en definisjon 

av uttrykket «daglig arbeidstid», og kontroll-

myndighetene bør lese bestemmelsene i denne forord-

ning på bakgrunn av denne definisjonen. «Daglig 

arbeidstid» begynner på det tidspunktet da føreren slår 

på fartsskriveren etter en ukehvil eller døgnhvil, eller, 

dersom døgnhvilen er inndelt i atskilte tidsrom, etter en 

hviletid på minst ni timer. Den slutter ved begynnelsen 

av en døgnhvil eller, dersom døgnhvilen er inndelt i 

atskilte tidsrom, ved begynnelsen av en hviletid på 

minst ni sammenhengende timer. 

9)  I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/22/EF(2) skal medlemsstatene foreta et minste 

antall kontroller ved veien. Fjernkommunikasjon 

mellom fartsskriveren og kontrollmyndighetene med 

sikte på kontroll ved veien tilrettelegger for målrettede 

kontroller ved veien og gjør det mulig å redusere den 

administrative byrden som stikkprøvekontroller 

medfører for transportforetak, og bør derfor vedtas. 

10)  Intelligente transportsystemer (ITS) kan bidra til å møte 

utfordringene som den europeiske transportpolitikken 

står overfor, for eksempel økende veitransportvolumer 

og større trafikktetthet samt stigende energiforbruk. Det 

bør derfor fastsettes standardiserte grensesnitt i 

fartsskrivere for å sikre evnen til å samvirke med ITS-

programmer. 

11)  Det bør prioriteres å utvikle programmer som hjelper 

førerne med å tolke dataene som registreres i farts-

skriveren, slik at de er i stand til å overholde be-

stemmelser på det sosiale området. 

  

(1) [1994] saml. I-2497. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF 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). 

12)  Sikkerheten ved fartsskriveren og fartsskriversystemet 

er avgjørende for å sikre at pålitelige data framkommer. 

Produsentene bør derfor utforme, prøve og løpende 

vurdere fartsskriveren gjennom hele livssyklusen for å 

hindre, påvise og redusere sikkerhetssårbarhet. 

13)  Prøving i felt av en fartsskriver som ennå ikke er 

typegodkjent, gjør det mulig å prøve utstyr i virkelige 

situasjoner før det blir innført i stor skala, og dermed 

blir det mulig å foreta forbedringer raskere. Prøving i 

felt bør derfor tillates, forutsatt at deltakelse i slik 

prøving og samsvar med forordning (EF) nr. 561/2006 

overvåkes og kontrolleres effektivt. 

14)  Med tanke på hvor viktig det er å opprettholde et høyest 

mulig sikkerhetsnivå, bør sikkerhetssertifikater utstedes 

av et sertifiseringsorgan som er godkjent av forvalt-

ningskomiteen innenfor rammen av «avtalen om 

gjensidig godkjenning av sertifikater for evaluering av 

informasjonsteknologisikkerhet» fra gruppen av høyere 

tjenestemenn for informasjonssystemers sikkerhet 

(SOG-IS). 

Når det gjelder internasjonale forbindelser med tredje-

stater, bør Kommisjonen ikke godkjenne et sertifise-

ringsorgan for denne forordnings formål med mindre 

organet framviser tilsvarende vilkår for evaluering av 

sikkerheten som forutsatt i avtalen om gjensidig 

godkjenning. I denne forbindelse bør forvaltnings-

komiteens råd følges. 

15)  Installatører og verksteder spiller en viktig rolle for 

fartsskrivernes sikkerhet. Det bør derfor fastsettes visse 

minstekrav til deres pålitelighet og for godkjenning av 

og tilsyn med dem. Videre bør medlemsstatene treffe 

egnede tiltak for å sikre at interessekonflikter mellom 

installatører eller verksteder og transportforetak 

forhindres. Intet i denne forordning hindrer medlems-

statene i å sikre godkjenning, kontroll og sertifisering 

etter framgangsmåtene angitt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 765/2008(3), forutsatt at minste-

kravene angitt i denne forordning er oppfylt. 

16)  For å sikre mer effektiv granskning og kontroll av 

sjåførkort og gjøre kontrollørenes oppgaver lettere bør 

det opprettes nasjonale elektroniske registre og sørges 

for at disse registrene sammenkoples.  

  

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

9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og 

markedstilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving 

av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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17)  Når medlemsstatene kontrollerer om sjåførkortene er 

unike, bør de bruke framgangsmåtene i kommisjons-

rekommandasjon 2010/19/EU(1). 

18)  Det bør tas hensyn til den særlige situasjonen der en 

medlemsstat bør kunne gi et midlertidig sjåførkort som 

ikke kan fornyes, til en fører som har sitt vanlige bosted 

i en medlemsstat eller en stat som er en avtalepart i den 

europeiske avtalen om kjøre- og hviletid mv. for 

mannskaper på kjøretøyer i internasjonal veitransport av 

1. juli 1970 («AETR-avtalen»). I slike tilfeller skal de 

berørte medlemsstatene anvende de relevante be-

stemmelsene i denne forordning fullt ut. 

19)  Dessuten bør det være mulig for en medlemsstat å 

utstede sjåførkort til førere som har sitt vanlige bosted 

på dens territorium, også når traktatene ikke får 

anvendelse på visse deler av dette. I slike tilfeller 

anvender de berørte medlemsstatene de relevante 

bestemmelsene i denne forordning fullt ut. 

20)  Kontrollørene står hele tiden overfor utfordringer som 

følge av endringer av fartsskriveren og nye manipula-

sjonsmetoder. For å sikre mer effektiv kontroll og 

forbedre harmoniseringen av kontrollmetodene i hele 

Unionen bør det vedtas en felles metode for grunn-

opplæring og etter- og videreutdanning av kontrollører. 

21)  Fartsskriverens registrering av data samt utviklingen av 

teknologi for registrering av posisjonsopplysninger, 

fjernkommunikasjon og grensesnittet med ITS vil 

medføre behandling av personopplysninger. Derfor får 

det relevante unionsregelverket, særlig det som er 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(3), 

anvendelse. 

22)  For at det skal være rettferdig konkurranse ved utviklin-

gen av programmer for fartsskriveren, bør immaterial-

rettigheter og patenter som gjelder overføring av data til 

eller fra fartsskriveren, være tilgjengelige avgiftsfritt for 

alle. 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2010/19/EU av 13. januar 2010 om 

sikker utveksling av elektroniske data mellom medlemsstatane for 

å kontrollere at sjåførkorta som dei utferdar, er unike (EUT L 9 av 

14.1.2010, s. 10). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 

om beskyttelse 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). 

(3) 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). 

23)  Dersom det er relevant, bør data som utveksles i 

kommunikasjon med kontrollmyndighetene i medlems-

statene, være i samsvar med relevante internasjonale 

standarder, for eksempel rekken av standarder for 

radiosamband over kort avstand (DSCR) som er fastsatt 

av Den europeiske standardiseringsorganisasjon. 

24)  For å sikre rettferdig konkurranse på det interne 

veitransportmarkedet og for å sende et tydelig signal til 

førere og transportforetak bør medlemsstatene i samsvar 

med overtredelseskategoriene som er definert i 

direktiv 2006/22/EF, pålegge virkningsfulle sanksjoner 

som står i forhold til overtredelsen, virker avskrekkende 

og ikke medfører forskjellsbehandling, uten at det 

berører nærhetsprinsippet. 

25)  Medlemsstatene bør sørge for at valget av kjøretøyer 

som skal kontrolleres, foretas uten forskjellsbehandling 

på grunnlag av førerens nasjonalitet eller nyttekjø-

retøyets registrerings- eller ibruktakingsstat. 

26)  Med sikte på å oppnå en tydelig, virkningsfull, forholds-

messig og ensartet gjennomføring av bestemmelsene på 

det sosiale området innen veitransport bør medlems-

statenes myndigheter anvende bestemmelsene på en 

ensartet måte. 

27)  Hver medlemsstat bør underrette Kommisjonen om 

eventuelle oppdagelser den gjør når det gjelder tilgjen-

gelige ulovlige innretninger eller installasjoner for å 

manipulere fartsskriveren, herunder de som tilbys på 

internett, og Kommisjonen bør underrette alle de andre 

medlemsstatene om disse oppdagelsene. 

28)  Kommisjonen bør fortsatt opprettholde det internett-

baserte hjelpesentret som gir førere, transportforetak, 

kontrollmyndigheter og godkjente installatører, verk-

steder og kjøretøyprodusenter mulighet til å framlegge 

spørsmål og problemer i forbindelse med den digitale 

fartsskriveren, herunder nye typer manipulasjon eller 

bedrageri. 

29)  Gjennom tilpasningene av AETR-avtalen er det blitt 

obligatorisk å bruke den digitale fartsskriveren for 

kjøretøyer som er registrert i tredjestater som har 

undertegnet AETR-avtalen. Ettersom disse statene 

berøres direkte av endringer av fartsskriveren som 

innføres ved denne forordning, bør de kunne delta i en 

dialog om tekniske spørsmål, herunder om systemet for 

utveksling av opplysninger om sjåførkort og verk-

stedkort. Det bør derfor opprettes et fartsskriverforum.  
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30)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen tillegges gjennom-

føringsmyndighet når det gjelder krav til fartsskrivere, 

skjerm, varselfunksjoner og typegodkjenning samt 

detaljerte bestemmelser om intelligente fartsskrivere, 

framgangsmåtene for utføring av prøving i felt og 

skjemaene som skal brukes til å overvåke denne 

prøvingen i felt, standardskjemaet for den skriftlige 

erklæringen med begrunnelse for at forseglingen er 

brutt, de felles framgangsmåtene og spesifikasjonene 

som er nødvendige for å kople de elektroniske 

registrene sammen, og metodene for å angi innholdet i 

kontrollørenes grunnopplæring og etter- og videreut-

danning. Denne myndigheten bør utøves i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

31)  Gjennomføringsrettsaktene som vedtas med henblikk på 

denne forordning, og som erstatter bestemmelsene i 

vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85, og andre 

gjennomføringstiltak bør vedtas innen 2. mars 2016. 

Dersom disse gjennomføringsrettsaktene av en eller 

annen grunn ikke er vedtatt innen fristen, bør imidlertid 

overgangstiltak sikre den nødvendige kontinuiteten. 

32)  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne forordning bør 

ikke vedtas av Kommisjonen dersom komiteen nevnt i 

denne forordning ikke avgir uttalelse om utkastet til 

gjennomføringsrettsakt som Kommisjonen har framlagt. 

33)  I forbindelse med anvendelsen av AETR-avtalen skal 

henvisninger til forordning (EØF) nr. 3821/85 forstås 

som henvisninger til denne forordning. Unionen vil 

vurdere hvilke tiltak som er nødvendige å treffe i De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 

for å sikre nødvendig sammenheng mellom denne 

forordning og AETR-avtalen. 

34)  EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001(2) og har avgitt uttalelse  

5. oktober 2011(3). 

35)  Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør derfor oppheves — 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

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

(2) 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). 

(3) EUT C 37 av 10.2.2012, s. 6. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

PRINSIPPER, VIRKEOMRÅDE OG KRAV 

Artikkel 1 

Formål og prinsipper 

1.  I denne forordning fastsettes forpliktelser og krav med 

hensyn til konstruksjon, installering, bruk, prøving og kontroll 

av fartsskrivere som brukes i veitransport, med sikte på å 

kontrollere overholdelsen av forordning (EF) nr. 561/2006, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF(4) og råds-

direktiv 92/6/EØF(5). 

Fartsskrivere skal være i samsvar med kravene i denne 

forordning når det gjelder konstruksjon, installering, bruk og 

prøving. 

2.  I denne forordning fastsettes vilkårene og kravene for at 

opplysninger og data, unntatt personopplysninger, som 

registreres, behandles eller lagres av fartsskrivere, kan brukes 

til andre formål enn å kontrollere overholdelse av rettsaktene 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 561/2006 anvendelse. 

2.  I tillegg til definisjonene nevnt i nr. 1 menes i denne 

forordning med: 

a) «fartsskriver» utstyr som er beregnet på installering i 

veigående kjøretøyer, og som hel- eller halvautomatisk 

viser, registrerer, skriver ut, lagrer og leverer nærmere 

opplysninger om slike kjøretøyers bevegelse, herunder 

hastigheten, i samsvar med artikkel 4 nr. 3, samt nærmere 

opplysninger om bestemte arbeidstider for førerne, 

b) «kjøretøyenhet» fartsskriveren unntatt bevegelsesføleren og 

ledningene som brukes til å kople til bevegelsesføleren. 

Kjøretøyenheten kan være en enkelt enhet eller flere 

enheter som er fordelt i kjøretøyet, forutsatt at den oppfyller 

sikkerhetskravene i denne forordning. Kjøretøyenheten 

inneholder blant annet en prosessor, et minne, en funksjon 

for tidsmåling, to kortinnganger for smartkort for fører og 

annenfører, en skriver, en skjerm, kontakter og utstyr til 

innlesing av brukerens data,  

  

(4) 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). 

(5) Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om installering og bruk 

av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i 

Fellesskapet (EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27). 
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c) «bevegelsesføler» en del av fartsskriveren som avgir et 

signal som tilsvarer kjøretøyets hastighet og/eller til-

bakelagte strekning,  

d) «fartsskriverkort» et smartkort som er beregnet på bruk i 

fartsskriveren, og som gjør det mulig for fartsskriveren å 

identifisere kortinnehaverens rolle samt gir mulighet for å 

overføre og lagre data, 

e) «diagramskive» en skive som er utformet for å ta imot og 

lagre registrerte data, og som skal plasseres i en analog 

fartsskriver, og der den analoge fartsskriverens skriveinn-

retning løpende skriver inn de opplysningene som skal 

registreres, 

f) «sjåførkort» et fartsskriverkort som en medlemsstats 

myndigheter utsteder til en bestemt fører, og som 

identifiserer føreren og gjør det mulig å lagre data om 

førerens aktivitet,  

g) «analog fartsskriver» en fartsskriver som bruker en 

diagramskive i samsvar med denne forordning, 

h) «digital fartsskriver» en fartsskriver som bruker et 

fartsskriverkort i samsvar med denne forordning, 

i) «kontrollkort» et fartsskriverkort som en medlemsstats 

myndigheter utsteder til en vedkommende nasjonal 

kontrollmyndighet, og som identifiserer kontrollorganet og 

eventuelt kontrolløren og gir tilgang til dataene som er 

lagret i minnet eller i sjåførkortene og eventuelt i 

verkstedkortene, for lesing, utskrift og/eller overføring, 

j) «foretakskort» et fartsskriverkort som en medlemsstats 

myndigheter utsteder til et transportforetak som har behov 

for å bruke kjøretøyer som er utstyrt med fartsskriver, og 

som identifiserer transportforetaket og gjør det mulig å vise, 

overføre og skrive ut data som er lagret i fartsskriveren, og 

som nevnte transportforetak har låst, 

k) «verkstedkort» et fartsskriverkort som en medlemsstats 

myndigheter utsteder til utpekt personale hos en produsent 

av fartsskrivere, en installatør, en kjøretøyprodusent eller et 

verksted som er godkjent av vedkommende medlemsstat, 

og som identifiserer kortinnehaveren og gjør det mulig å 

prøve, kalibrere og aktivere fartsskrivere og/eller overføre 

data fra dem, 

l) «aktivering» fasen der fartsskriveren kommer i full drift og 

iverksetter alle funksjoner, herunder sikkerhetsfunksjoner, 

ved hjelp av et verkstedkort,  

m) «kalibrering» av en digital fartsskriver, å oppdatere eller 

bekrefte kjøretøyets parametrer, herunder kjøretøyets 

identifikasjon og egenskaper, som skal lagres i minnet ved 

hjelp av et verkstedkort, 

n) «overføring» fra en digital fartsskriver, kopiering sammen 

med den elektroniske signaturen av en del av eller et helt 

sett datafiler som er registrert i kjøretøyenhetens minne 

eller i fartsskriverkortets minne, forutsatt at denne proses-

sen ikke endrer eller sletter lagrede data,  

o) «hendelse» unormal drift som påvises av den digitale 

fartsskriveren, og som kan skyldes forsøk på bedrageri, 

p) «feil» unormal drift som påvises av den digitale farts-

skriveren, og som kan skyldes funksjonssvikt eller feil ved 

utstyret, 

q) «installering» montering av en fartsskriver i et kjøretøy, 

r) «ugyldig kort» et kort som påvises å være defekt, eller der 

den innledende autentiseringen mislyktes, eller der 

gyldighetsdatoen ennå ikke er påbegynt, eller der utløps-

datoen er overskredet, 

s) «periodisk kontroll» en handlingsrekke som utføres for å 

kontrollere at fartsskriveren fungerer riktig, at farts-

skriverens innstillinger er i samsvar med kjøretøyets 

parametrer, og at ingen manipulasjonsinnretninger er koplet 

til fartsskriveren, 

t) «reparasjon» enhver reparasjon av en bevegelsesføler eller 

en kjøretøyenhet som krever at strømforsyningen frakoples, 

at den koples fra andre fartsskriverkomponenter, eller at 

bevegelsesføleren eller kjøretøyenheten åpnes, 

u) «typegodkjenning» en prosess der en medlemsstat i 

samsvar med artikkel 13 bekrefter at fartsskriveren, dens 

relevante komponenter eller fartsskriverkortet som skal 

bringes i omsetning, oppfyller kravene i denne forordning,  

v) «samvirkingsevne» systemets og de underliggende 

forretningsprosessenes evne til å utveksle data og dele 

opplysninger, 

w) «grensesnitt» en forbindelse mellom systemer som gir dem 

mulighet til å koples sammen og samhandle, 

x) «tidsmåling» en permanent digital registrering av koordi-

nert universell tid (UTC), 

y) «tidsjustering» en automatisk og regelmessig justering av 

gjeldende tid innenfor en høyeste toleranse på ett minutt, 

eller en justering som foretas ved kalibrering,  
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z) «åpen standard» en standard fastsatt i et dokument med 

standardspesifikasjoner som er tilgjengelig gratis eller mot 

en rimelig avgift, og som det er tillatt å kopiere, distribuere 

eller bruke gratis eller mot en rimelig avgift. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  Fartsskrivere skal installeres og brukes i kjøretøyer som 

benyttes til person- eller godstransport på vei og er registrert i 

en medlemsstat, og som forordning (EF) nr. 561/2006 får 

anvendelse på. 

2.  Medlemsstatene kan unnta kjøretøyene nevnt i artikkel 13 

nr. 1 og 3 i forordning (EF) nr. 561/2006 fra anvendelsen av 

denne forordning. 

3.  Medlemsstatene kan unnta kjøretøyer som brukes til 

transport som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 14 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 561/2006, fra anvendelsen av denne 

forordning. 

Medlemsstatene kan unnta kjøretøyer som brukes til transport 

som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 14 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 561/2006, fra anvendelsen av denne 

forordning; de skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

4.  Femten år etter at nyregistrerte kjøretøyer pålegges å ha 

en fartsskriver som fastsatt i artikkel 8, 9 og 10, skal kjøretøyer 

som er i bruk i en annen medlemsstat enn registrerings-

medlemsstaten, utstyres med en slik fartsskriver. 

5.  For innenlands transport kan medlemsstatene kreve at det 

installeres og brukes fartsskrivere i samsvar med denne 

forordning i alle kjøretøyer der dette ikke kreves i henhold til 

nr. 1. 

Artikkel 4 

Krav og data som skal registreres 

1.  Fartsskrivere, herunder eksterne komponenter, farts-

skriverkort og diagramskiver, skal oppfylle strenge tekniske og 

andre krav, slik at denne forordning kan bli gjennomført på 

riktig måte. 

2.  Fartsskrivere og fartsskriverkort skal oppfylle følgende 

krav. 

De skal 

— registrere data om føreren, førerens aktivitet og kjøretøyet 

som skal være nøyaktige og pålitelige, 

— være sikre, særlig når det gjelder å garantere integriteten og 

opprinnelsen til kilden til data som registreres av og hentes 

fra kjøretøyenheter og bevegelsesfølere, 

— være samvirkende mellom de ulike generasjonene av 

kjøretøyenheter og fartsskriverkort, 

— gi mulighet for effektiv kontroll av samsvar med denne 

forordning og andre gjeldende rettsakter, 

— være brukervennlige. 

3.  Digitale fartsskrivere skal registrere følgende data: 

a)  Tilbakelagt strekning og kjøretøyets hastighet. 

b)  Tidsmåling. 

c)  Posisjonspunkter som nevnt i artikkel 8 nr. 1. 

d)  Førerens identitet. 

e)  Førerens aktivitet. 

f)  Data om kontroll, kalibrering og reparasjon av farts-

skriveren, herunder opplysninger om verkstedet. 

g)  Hendelser og feil. 

4.  Analoge fartsskrivere skal registrere minst dataene nevnt i 

nr. 3 bokstav a), b) og e). 

5.  Tilgang til dataene som er lagret i fartsskriveren og på 

fartsskriverkortet, kan til enhver tid gis til 

a)  vedkommende kontrollmyndigheter, 

b)  det relevante transportforetaket, slik at det kan oppfylle sine 

juridiske forpliktelser, særlig som angitt i artikkel 32 og 33. 

6.  Overføring av data skal foretas med minst mulig forsin-

kelse til transportforetak eller førere. 

7.  Data som fartsskriveren registrerer, og som overføres til 

eller fra fartsskriveren, enten trådløst eller elektronisk, skal 

gjengis i form av offentlig tilgjengelige protokoller som 

definert i åpne standarder.  
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8.  For å sikre at fartsskrivere og fartsskriverkort er i samsvar 

med prinsippene og kravene i denne forordning, og særlig i 

denne artikkel, skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter vedta detaljerte bestemmelser som er nød-

vendige for en ensartet anvendelse av denne artikkel, særlig 

bestemmelser som gjelder de tekniske midlene for å oppfylle 

disse kravene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 42 nr. 3. 

9.  De detaljerte bestemmelsene nevnt i nr. 8 skal dersom det 

er relevant, være basert på standarder, og skal sikre 

samvirkingsevne og kompatibilitet mellom de ulike genera-

sjonene av kjøretøyenheter og alle fartsskriverkort. 

Artikkel 5 

Den digitale fartsskriverens funksjoner 

Digitale fartsskrivere skal omfatte følgende funksjoner: 

— Måling av hastighet og strekning. 

— Overvåking av førerens aktiviteter og kjørestatus. 

— Overvåking av innsetting og uttak av fartsskriverkort. 

— Registrering av førerens manuelle innlegginger. 

— Kalibrering. 

— Automatisk registrering av posisjonspunktene som er nevnt 

i artikkel 8 nr. 1. 

— Overvåking av kontrollaktiviteter. 

— Påvisning og registrering av hendelser og feil. 

— Lesing fra dataminnet og registrering og lagring i 

dataminnet. 

— Lesing fra fartsskriverkort og registrering og lagring på 

fartsskriverkort. 

— Visning, varsling, utskrift og overføring av data til eksterne 

enheter. 

— Tidsjustering og tidsmåling. 

— Fjernkommunikasjon. 

— Styring av foretakslåser. 

— Integrert prøving og egenprøving. 

Artikkel 6 

Visning og varsling 

1.  Opplysninger i digitale fartsskrivere og fartsskriverkort 

som gjelder kjøretøyets aktiviteter og førere og annenførere, 

skal vises på en klar, utvetydig og ergonomisk måte. 

2.  Følgende opplysninger skal vises: 

a)  Tid. 

b)  Driftsinnstilling. 

c)  Førerens aktivitet: 

— dersom den aktuelle aktiviteten er kjøring, førerens 

aktuelle kontinuerlige kjøretid og aktuelle samlede 

pausetid, 

— dersom den aktuelle aktiviteten er periode da 

arbeidstakeren er tilgjengelig/annet arbeid/hvile eller 

pause, aktuell varighet av denne aktiviteten (siden den 

ble valgt) og aktuell samlet pausetid. 

d)  Data som gjelder varslingssignaler. 

e)  Data som gjelder menytilgang. 

Ytterligere opplysninger kan vises, forutsatt at de tydelig kan 

skilles fra opplysningene som kreves i dette nummer. 

3.  Digitale fartsskrivere skal varsle førerne når de oppdager 

hendelser og/eller feil, samt før og på tidspunktet for over-

skridelse av den lengste tillatte kontinuerlige kjøretiden med 

sikte på å tilrettelegge for samsvar med relevant lovgivning. 

4.  Varslingssignaler skal være synlige og kan også være 

hørbare. Varslingssignaler skal ha en varighet på minst  

30 sekunder, med mindre brukeren svarer ved å trykke på en 

hvilken som helst knapp på fartsskriveren. Varslingsårsaken 

skal vises og forbli synlig til brukeren svarer på den ved hjelp 

av en bestemt knapp eller kommando på fartsskriveren. 

5.  For å sikre at fartsskrivere oppfyller kravene til visning og 

varsling i denne artikkel, skal Kommisjonen ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter vedta detaljerte bestemmelser som er 

nødvendige for en ensartet anvendelse av denne artikkel. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 42 nr. 3.  
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Artikkel 7 

Vern av personopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at behandlingen av person-

opplysninger i forbindelse med denne forordning foretas 

utelukkende for det formål å kontrollere at denne forordning og 

forordning (EF) nr. 561/2006 overholdes, i samsvar med 

direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og under tilsyn av medlems-

statens tilsynsmyndighet nevnt i artikkel 28 i direktiv 95/46/EF. 

2.  Medlemsstatene skal særlig sikre at personopplysninger er 

beskyttet mot annen bruk enn bruk som utelukkende er knyttet 

til denne forordning og forordning (EF) nr. 561/2006, i samsvar 

med nr. 1, med hensyn til 

— bruken av et globalt satellittnavigasjonssystem (GNSS) for 

registrering av stedsbestemmelsesdata som nevnt i 

artikkel 8, 

— bruken av fjernkommunikasjon for kontrollformål som 

nevnt i artikkel 9, 

— bruken av fartsskrivere med et grensesnitt som nevnt i 

artikkel 10, 

— elektronisk utveksling av opplysninger om sjåførkort som 

nevnt i artikkel 31, særlig utveksling over landegrensene av 

slike opplysninger med tredjestater, 

— transportforetakenes oppbevaring av opplysninger som 

nevnt i artikkel 33. 

3.  Digitale fartsskrivere skal være utformet slik at person-

vernet sikres. Bare opplysninger som er nødvendige for denne 

forordnings formål, skal behandles. 

4.  Eiere av kjøretøyer, transportforetak og andre berørte 

enheter skal dersom det er relevant, overholde de relevante 

bestemmelsene om vern av personopplysninger. 

KAPITTEL II 

SMARTE FARTSSKRIVERE 

Artikkel 8 

Registrering av kjøretøyets posisjon på visse punkter i løpet 

av den daglige arbeidstiden 

1.  For å gjøre det lettere å kontrollere at relevant regelverk 

overholdes, skal kjøretøyets posisjon registreres automatisk på 

følgende punkter eller på det punktet som er nærmeste slike 

steder der satellittsignalet er tilgjengelig: 

— Stedet der den daglige arbeidstiden påbegynnes. 

— Hver tredje time av den sammenlagte kjøretiden. 

— Stedet der den daglige arbeidstiden avsluttes. 

For dette formål skal kjøretøyer som registreres for første gang 

36 måneder etter at de detaljerte bestemmelsene nevnt i 

artikkel 11 har trådt i kraft, være utstyrt med en fartsskriver 

som er tilknyttet en tjeneste for posisjonsbestemmelse basert på 

et satellittnavigasjonssystem. 

2.  Når det gjelder fartsskriverens tilknytning til en tjeneste 

for posisjonsbestemmelse basert på et satellittnavigasjons-

system, som nevnt i nr. 1, skal det bare benyttes tilknytning til 

tjenester som bruker en gratis tjeneste for posisjons-

bestemmelse. Ingen andre posisjonsopplysninger skal lagres 

permanent i fartsskriveren enn de posisjonsopplysningene som 

der det er mulig, uttrykkes i geografiske koordinater for å 

bestemme punktene nevnt i nr. 1. Posisjonsopplysninger som 

må lagres midlertidig for å gjøre det mulig å registrere punktene 

nevnt i nr. 1 automatisk eller bekrefte bevegelsesføleren, skal 

ikke være tilgjengelige for noen brukere, og skal automatisk 

slettes når de ikke lenger er nødvendige for disse formålene. 

Artikkel 9 

Tidlig fjernpåvisning av mulig manipulering eller misbruk 

1.  For å gjøre det lettere for vedkommende kontroll-

myndigheter å foreta målrettet kontroll ved veien skal 

fartsskrivere som er installert i kjøretøyer som registreres for 

første gang 36 måneder etter at de detaljerte bestemmelsene 

nevnt i artikkel 11 har trådt i kraft, kunne kommunisere med 

disse myndighetene mens kjøretøyet er i bevegelse. 

2.  Femten år etter at nyregistrerte kjøretøyer pålegges å ha 

en fartsskriver som fastsatt i denne artikkel og i artikkel 8 og 

10, skal medlemsstatene utstyre kontrollmyndighetene i 

passende omfang med det utstyret for tidlig fjernpåvisning som 

er nødvendig for å oppnå datakommunikasjonen nevnt i denne 

artikkel, idet det tas hensyn til deres særlige krav og strategier 

for håndheving. Fram til da kan medlemsstatene bestemme om 

de vil utstyre kontrollmyndighetene med slikt utstyr for tidlig 

fjernpåvisning. 

3.  Kommunikasjonen nevnt i nr. 1 skal opprettes med 

fartsskriveren bare når kontrollmyndighetenes utstyr anmoder 

om det. Den skal sikres slik at dataintegriteten og registrerings- 

og kontrollutstyrets ekthet garanteres. Tilgang til dataene som 

kommuniseres, skal begrenses til kontrollmyndighetene som 

har myndighet til å kontrollere overtredelser av forordning (EF) 

nr. 561/2006 og av denne forordning, og til verksteder så lenge 

det er nødvendig for å kontrollere at fartsskriveren fungerer på 

riktig måte. 

4.  Dataene som utveksles i kommunikasjonen, skal 

begrenses til data som er nødvendige for å kunne foreta 

målrettet kontroll ved veien av kjøretøyer som kan ha en 

fartsskriver som er manipulert, eller som misbrukes. Slike data 

skal gjelde følgende hendelser eller data som fartsskriveren har 

registrert: 

— Siste forsøk på sikkerhetsbrudd.  



Nr. 79/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

 

— Lengste brudd på strømforsyningen. 

— Feil ved føler. 

— Feil i bevegelsesdata. 

— Kjøretøybevegelseskonflikt. 

— Kjøring uten gyldig kort. 

— Innsetting av kort under kjøring. 

— Tidsjusteringsdata. 

— Kalibreringsdata, inkludert data for de to siste kalibre-

ringene. 

— Kjøretøyets registreringsnummer. 

— Hastighet registrert av fartsskriveren. 

5.  Dataene som utveksles, skal brukes bare for å kontrollere 

at denne forordning overholdes. De skal ikke sendes til andre 

enheter enn myndigheter som kontrollerer kjøre- og hviletid, 

samt rettsinstanser innenfor rammen av en igangsatt domstols-

behandling. 

6.  Dataene kan lagres bare av kontrollmyndighetene så lenge 

kontrollen ved veien varer, og skal slettes senest tre timer etter 

at de er oversendt, med mindre dataene tyder på mulig mani-

pulering eller misbruk av fartsskriveren. Dersom manipule-

ringen eller misbruket ikke bekreftes i løpet av den påfølgende 

kontrollen ved veien, skal de oversendte dataene slettes. 

7.  Transportforetak som benytter kjøretøyer, er ansvarlige 

for å underrette førerne om muligheten for fjernkommunikasjon 

for tidlig å påvise mulig manipulering eller misbruk av 

fartsskrivere. 

8.  Fjernkommunikasjon med sikte på tidlig påvisning av den 

typen som er beskrevet i denne artikkel, skal ikke under noen 

omstendigheter føre til automatiske bøter eller sanksjoner for 

føreren eller transportforetaket. Vedkommende kontroll-

myndighet kan på grunnlag av de oversendte dataene beslutte å 

foreta en kontroll av kjøretøyet og fartsskriveren. Resultatet av 

fjernkommunikasjonen skal ikke hindre kontrollmyndighetene i 

å foreta stikkprøvekontroller ved veien på grunnlag av 

risikoklassifiseringssystemet som innføres ved artikkel 9 i 

direktiv 2006/22/EF. 

Artikkel 10 

Grensesnitt med intelligente transportsystemer 

Fartsskriverne i kjøretøyer som registreres for første gang 36 

måneder etter at de detaljerte bestemmelsene nevnt i artikkel 11 

har trådt i kraft, kan utstyres med standardiserte grensesnitt, slik 

at dataene som registreres eller framgår av fartsskriveren, kan 

brukes i driftsinnstilling av en ekstern enhet, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Grensesnittet påvirker ikke ektheten og integriteten av 

fartsskriverens data. 

b)  Grensesnittet er i samsvar med de detaljerte bestemmelsene 

i artikkel 11. 

c)  Den eksterne enheten som er knyttet til grensesnittet, får 

tilgang til personopplysninger, herunder data om geografisk 

posisjon, først etter kontrollerbart samtykke fra føreren som 

opplysningene gjelder. 

Artikkel 11 

Detaljerte bestemmelser om smarte fartsskrivere 

For å sikre at smarte fartsskrivere er i samsvar med prinsippene 

og kravene i denne forordning, skal Kommisjonen ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter vedta detaljerte bestemmelser som er 

nødvendige for ensartet anvendelse av artikkel 8, 9 og 10, 

unntatt bestemmelser som fastsetter registrering av ytterligere 

data i fartsskriveren. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 42 nr. 3. 

De detaljerte bestemmelsene nevnt i første ledd skal 

a)  når det gjelder funksjonene i den intelligente fartsskriveren 

som nevnt i dette kapittel, omfatte de nødvendige kravene 

som garanterer sikkerhet, nøyaktighet og pålitelighet for 

dataene som fartsskriveren får fra tjenesten for posisjons-

bestemmelse ved hjelp av satellitt og av den fjernkommuni-

kasjonsteknologien som er nevnt i artikkel 8 og 9, 

b)  angi de ulike vilkårene og kravene til tjenesten for posi-

sjonsbestemmelse ved hjelp av satellitt og av den fjernkom-

munikasjonsteknologien som er nevnt i artikkel 8 og 9, som 

enten skal ligge utenfor eller være innebygd i farts-

skriveren, og skal når de ligger utenfor, angi vilkårene for 

bruken av signalet for posisjonsbestemmelse ved hjelp av 

satellitt som en annen bevegelsesføler, 

c)  angi de nødvendige standardene for grensesnittet som er 

nevnt i artikkel 10. Slike standarder kan inneholde en 

bestemmelse om tildeling av tilgangsrett for førere, 

verksteder og transportforetak og kontrollroller for dataene 

som fartsskriveren registrerer, som skal baseres på en 

autentiserings-/tillatelsesordning som er definert for grense-

snittet, for eksempel et sertifikat for hvert tilgangsnivå og 

med forbehold for at dette er teknisk mulig.  
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KAPITTEL III 

TYPEGODKJENNING 

Artikkel 12 

Søknader 

1.  Produsenter eller deres representanter skal inngi en 

søknad om godkjenning av en type kjøretøyenhet, bevegel-

sesføler, diagramskive eller fartsskriverkort til typegod-

kjenningsmyndighetene som medlemsstatene har utpekt for 

dette formål. 

2.  Medlemsstatene skal innen 2. mars 2015 underrette 

Kommisjonen om navnene og kontaktopplysningene til de 

utpekte myndighetene som er nevnt i nr. 1, og skal deretter 

framlegge ajourførte opplysninger når det er nødvendig. 

Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over utpekte typegod-

kjenningsmyndigheter på sin nettside og skal holde denne listen 

à jour. 

3.  En søknad om typegodkjenning skal vedlegges relevante 

spesifikasjoner, herunder nødvendige opplysninger om 

forseglinger, og sikkerhets-, funksjons- og samvirkings-

sertifikater. Sikkerhetssertifikatet skal utstedes av et godkjent 

sertifiseringsorgan utpekt av Kommisjonen. 

Funksjonssertifikater skal utstedes til produsenten av typegod-

kjenningsmyndigheten. 

Samvirkingssertifikatet skal utstedes av ett enkelt laboratorium 

under Kommisjonens myndighet og ansvar. 

4.  Når det gjelder fartsskrivere, deres relevante komponenter 

og fartsskriverkort: 

a)  skal sikkerhetssertifikatet bekrefte følgende for 

kjøretøyenheten, fartsskriverkortene, bevegelsesføleren og 

tilkoplingen til GNSS-mottakeren når GNSS ikke er 

innebygd i kjøretøyenhetene: 

i)  at sikkerhetsmålene er oppfylt, 

ii)  at følgende sikkerhetsfunksjoner er oppfylt: identifi-

kasjon og autentisering, godkjenning, fortrolighet, 

ansvarlighet, integritet, tilsyn, nøyaktighet og 

pålitelighet for tjenesten, 

b)  skal funksjonssertifikatet bekrefte at elementene som er 

utprøvd, oppfyller de relevante kravene med hensyn til 

funksjoner, miljøegenskaper, elektromagnetiske kompa-

tibilitetsegenskaper, oppfyllelse av fysiske krav og samsvar 

med andre gjeldende standarder, 

c)  skal samvirkingssertifikatet bekrefte at elementet som er 

utprøvd, er fullstendig samvirkende med de nødvendige 

fartsskriverne eller fartsskriverkortmodellene. 

5.  Myndigheten som ga typegodkjenning til utstyret, skal 

underrettes om enhver endring av fartsskriverens programvare 

eller maskinvare eller av arten av materialer som brukes i 

produksjonen, før den anvendes. Myndigheten skal bekrefte 

overfor produsenten at typegodkjenningen er utvidet, eller kan 

kreve en ajourføring eller bekreftelse av de relevante funksjons-

, sikkerhets- og/eller samvirkingssertifikatene. 

6.  En søknad om en bestemt type kjøretøyenhet, bevegel-

sesføler, diagramskive eller fartsskriverkort kan ikke inngis til 

mer enn én medlemsstat. 

7.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

vedta detaljerte bestemmelser som er nødvendige for en 

ensartet anvendelse av denne artikkel. Disse gjennomfø-

ringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 42 nr. 3. 

Artikkel 13 

Tildeling av typegodkjenning 

En medlemsstat skal tildele typegodkjenning til enhver type 

kjøretøyenhet, bevegelsesføler, diagramskive eller farts-

skriverkort som oppfyller kravene angitt i artikkel 4 og 11, 

forutsatt at medlemsstaten er i stand til å kontrollere at 

produksjonsmodellene er i samsvar med den godkjente typen. 

Alle endringer av eller tillegg til en godkjent modell skal gis en 

ytterligere typegodkjenning av medlemsstaten som tildelte den 

opprinnelige typegodkjenningen. 

Artikkel 14 

Typegodkjenningsmerke 

Medlemsstatene skal utstede til søkeren et typegod-

kjenningsmerke som er i samsvar med et forhåndsfastsatt 

mønster, for hver type kjøretøyenhet, bevegelsesføler, diagram-

skive eller fartsskriverkort som de godkjenner i henhold til 

artikkel 13 og vedlegg II. Slike mønstre skal vedtas av 

Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 42 

nr. 3. 

Artikkel 15 

Godkjenning eller nektelse 

Vedkommende myndigheter i medlemsstaten som søknaden om 

typegodkjenning er inngitt til, skal for hver type kjøretøyenhet, 

bevegelsesføler, diagramskive eller fartsskriverkort som de 

godkjenner, innen én måned sende en kopi av typegod-

kjenningsdokumentet vedlagt kopier av de relevante spesifika-

sjonene, herunder de som gjelder forseglinger, til myndighetene 

i de andre medlemsstatene. Dersom vedkommende myndigheter 

ikke godkjenner søknaden om typegodkjenning, skal de 

underrette myndighetene i de andre medlemsstatene om at det 

ikke er gitt godkjenning, og skal framlegge begrunnelsen for 

beslutningen.  
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Artikkel 16 

Utstyrets samsvar med typegodkjenningen 

1.  Dersom en medlemsstat som har gitt typegodkjenning 

som fastsatt i artikkel 13, finner at en kjøretøyenhet, en 

bevegelsesføler, en diagramskive eller et fartsskriverkort som er 

påført typegodkjenningsmerket som er utstedt av medlems-

staten, ikke er i samsvar med den typen som den har godkjent, 

skal den treffe nødvendige tiltak for å sikre at produksjons-

modeller er i samsvar med den godkjente typen. Tiltakene som 

treffes, kan om nødvendig omfatte tilbakekalling av typegod-

kjenningen. 

2.  En medlemsstat som har gitt typegodkjenning, skal 

tilbakekalle denne godkjenningen dersom kjøretøyenheten, 

bevegelsesføleren, diagramskiven eller fartsskriverkortet som er 

godkjent, ikke er i samsvar med denne forordning, eller dersom 

de ved anvendelsen viser seg å ha en generell feil som gjør dem 

uegnet for det formålet de var beregnet på. 

3.  Dersom en medlemsstat som har gitt typegodkjenning, 

underrettes av en annen medlemsstat om et av tilfellene nevnt i 

nr. 1 eller 2, skal den etter å ha rådført seg med melder-

medlemsstaten treffe tiltakene som er fastsatt i disse numrene, 

med forbehold for nr. 5. 

4.  En medlemsstat som fastslår at et av tilfellene nevnt i nr. 2 

forekommer, kan inntil videre forby at berørte kjøretøyenheter, 

bevegelsesfølere, diagramskiver eller fartsskriverkort bringes i 

omsetning eller tas i bruk. Det samme gjelder i tilfellene nevnt i 

nr. 1 for kjøretøyenheter, bevegelsesfølere, diagramskiver eller 

fartsskriverkort som er unntatt fra EU-førstegangskontroll, 

dersom produsenten etter behørig varsling ikke bringer utstyret 

i samsvar med den godkjente modellen eller med kravene i 

denne forordning. 

I alle tilfeller skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

innen én måned underrette hverandre og Kommisjonen om 

tilbakekalling av typegodkjenning eller andre tiltak som er 

truffet i henhold til nr. 1, 2 eller 3, og skal begrunne tiltakene. 

5.  Dersom en medlemsstat som har gitt typegodkjenning, 

bestrider at det forekommer tilfeller som nevnt i nr. 1 eller 2 

som medlemsstaten er underrettet om, skal de berørte medlems-

statene forsøke å løse tvisten, og Kommisjonen skal holdes 

underrettet. 

Dersom samtaler mellom medlemsstatene ikke fører til enighet 

innen fire måneder etter dagen for underretningen nevnt i nr. 3, 

skal Kommisjonen etter å ha rådspurt sakkyndige fra alle 

medlemsstater og etter å ha vurdert alle relevante faktorer, for 

eksempel økonomiske og tekniske faktorer, innen seks måneder 

etter utløpet av fristen på fire måneder treffe en beslutning som 

de berørte medlemsstatene skal underrettes om, og som de 

andre medlemsstatene samtidig skal underrettes om. Kommi-

sjonen skal i hvert enkelt tilfelle fastsette fristen for å gjennom-

føre beslutningen. 

Artikkel 17 

Godkjenning av diagramskiver 

1.  Den som søker om typegodkjenning av en diagramskive, 

skal i søknadsskjemaet angi hvilken eller hvilke typer analoge 

fartsskrivere som den aktuelle diagramskiven er beregnet på å 

brukes i, og skal levere egnet utstyr til denne eller disse typene 

med sikte på prøving av diagramskiven. 

2.  Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal angi 

i godkjenningsdokumentet for diagramskiven hvilken eller 

hvilke typer analoge fartsskrivere som denne diagramskiven 

kan brukes i. 

Artikkel 18 

Begrunnelse for beslutninger om nektelse 

Alle beslutninger i henhold til denne forordning om å nekte 

eller tilbakekalle godkjenning av en type kjøretøyenhet, beve-

gelsesføler, diagramskive eller fartsskriverkort skal inneholde 

en detaljert begrunnelse. Slike beslutninger skal meddeles den 

berørte part, som samtidig skal underrettes om den klagead-

gangen som foreligger i henhold til lovgivningen i den 

relevante medlemsstaten, og om fristen for slik klage. 

Artikkel 19 

Anerkjennelse av typegodkjente fartsskrivere 

Medlemsstatene skal ikke nekte å registrere kjøretøyer som er 

utstyrt med fartsskriver, eller forby at slike kjøretøyer tas i bruk 

eller anvendes, med den begrunnelse at kjøretøyet har dette 

utstyret, dersom utstyret er påført typegodkjenningsmerket 

nevnt i artikkel 14 og installasjonsplaten nevnt i artikkel 22 

nr. 4. 

Artikkel 20 

Sikkerhet 

1.  Produsentene skal utforme, prøve og vurdere 

kjøretøyenheter, bevegelsesfølere, diagramskiver og farts-

skriverkort som settes i produksjon, for å påvise sårbarhet som 

oppstår i alle faser av produktets livssyklus, og skal hindre eller 

redusere muligheter for utnytting. Prøvingens hyppighet skal 

fastsettes av medlemsstaten som har utstedt godkjennings-

dokumentet, innen en frist på høyst to år. 

2.  For dette formål skal produsentene framlegge den 

dokumentasjonen som er nødvendig for en sårbarhetsanalyse, 

for sertifiseringsorganet nevnt i artikkel 12 nr. 3. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal sertifiseringsorganet nevnt i 

artikkel 12 nr. 3 utføre prøving av kjøretøyenheter, bevegel-

sesfølere, diagramskiver og fartsskriverkort for å bekrefte at 

kjent sårbarhet ikke kan utnyttes av enkeltpersoner som har 

offentlig tilgjengelig kunnskap.  
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4.  Dersom det under prøvingen nevnt i nr. 1 påvises 

sårbarhet i systemelementer (kjøretøyenheter, bevegelsesfølere 

og fartsskriverkort), skal disse elementene ikke bringes i 

omsetning. Dersom sårbarheten påvises under prøvingen nevnt 

i nr. 3 for elementer som allerede er brakt i omsetning, skal 

produsenten eller sertifiseringsorganet underrette ved-

kommende myndigheter i medlemsstaten som har gitt typegod-

kjenningen. Disse vedkommende myndigheter skal treffe de 

nødvendige tiltak for å sikre at problemet blir løst, særlig av 

produsenten, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

sårbarheten som er påvist, og om tiltakene som er planlagt eller 

truffet, herunder om nødvendig tilbakekalling av typegod-

kjenning i samsvar med artikkel 16 nr. 2. 

Artikkel 21 

Prøving i felt 

1.  Medlemsstatene kan tillate prøving i felt av fartsskrivere 

som ennå ikke er typegodkjent. Medlemsstatene skal gjensidig 

godkjenne slike tillatelser til prøving i felt. 

2.  Førere og transportforetak som deltar i en prøving i felt, 

skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 561/2006. Førerne 

skal dokumentere at disse kravene er oppfylt, ved å følge 

framgangsmåten angitt i artikkel 35 nr. 2 i denne forordning. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette framgangsmåtene som skal følges ved gjennomføring 

av prøving i felt, og skjemaene som skal brukes til å overvåke 

denne prøvingen i felt. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 42 nr. 3. 

KAPITTEL IV 

INSTALLERING OG KONTROLL 

Artikkel 22 

Installering og reparasjoner 

1.  Fartsskrivere kan installeres eller repareres bare av 

installatører, verksteder eller kjøretøyprodusenter som er 

godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstatene for 

dette formål i samsvar med artikkel 24. 

2.  Godkjente installatører, verksteder eller kjøretøy-

produsenter skal i samsvar med spesifikasjonene i typegod-

kjenningsdokumentet som er nevnt i artikkel 15, forsegle 

fartsskriveren etter å ha kontrollert at den fungerer på riktig 

måte og særlig på en måte som sikrer at ingen manipula-

sjonsinnretning kan manipulere eller endre de registrerte 

dataene. 

3.  De godkjente installatørene, verkstedene eller kjøretøy-

produsentene skal påføre forseglingene et spesielt merke og 

dessuten, for digitale fartsskrivere, legge inn elektroniske 

sikkerhetsdata for gjennomføring av autentisering. Ved-

kommende myndigheter i hver medlemsstat skal sende 

Kommisjonen et register over merkene og de elektroniske 

sikkerhetsdataene som brukes, samt nødvendige opplysninger 

om de elektroniske sikkerhetsdataene som brukes. Kommi-

sjonen skal gi medlemsstatene tilgang til disse opplysningene 

på anmodning. 

4.  Med sikte på å bekrefte at fartsskriveren ble installert i 

samsvar med kravene i denne forordning, skal en installa-

sjonsplate monteres slik at den er godt synlig og lett 

tilgjengelig. 

5.  Fartsskriverkomponenter skal forsegles som angitt i 

typegodkjenningsdokumentet. Alle koplinger til fartsskriveren 

som kan være sårbare for manipulering, herunder koplingen 

mellom bevegelsesføleren og girkassen, samt installa-

sjonsplaten dersom det er relevant, skal forsegles. 

En forsegling skal fjernes eller brytes bare 

— av installatører eller verksteder som er godkjent av 

vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 24 for 

reparasjon, vedlikehold eller kalibrering av fartsskriveren, 

eller av kontrollører med tilstrekkelig opplæring og, 

dersom det kreves, godkjent for kontrollformål, 

— for å foreta reparasjoner eller endringer av kjøretøyet som 

påvirker forseglingen. I slike tilfeller skal det i kjøretøyet 

oppbevares en skriftlig erklæring som angir datoen og 

tidspunktet da forseglingen ble brutt, og begrunnelsen for 

at forseglingen ble fjernet. Kommisjonen skal utarbeide et 

standardskjema for den skriftlige erklæringen ved 

gjennomføringsrettsakter. 

I alle tilfeller skal forseglingene erstattes av en godkjent 

installatør eller et godkjent verksted uten unødig opphold og 

innen sju dager etter at de ble fjernet. 

Før forseglingene erstattes, skal et godkjent verksted foreta 

kontroll og kalibrering av fartsskriveren. 

Artikkel 23 

Kontroll av fartsskrivere 

1.  Fartsskrivere skal kontrolleres regelmessig av godkjente 

verksteder. Regelmessig kontroll skal foretas minst hvert annet 

år. 

2.  Ved kontrollen som er nevnt i nr. 1, skal minst følgende 

kontrolleres: 

— At fartsskriveren er riktig installert og passer til kjøretøyet. 

— At fartsskriveren fungerer på riktig måte. 

— At fartsskriveren er påført typegodkjenningsmerke. 

— At det er montert en installasjonsplate.  
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— At alle forseglinger er uskadet og virker som de skal. 

— At ingen manipulasjonsinnretninger er koplet til farts-

skriveren, eller at det ikke er spor av at slike innretninger 

brukes. 

— Dekkstørrelsen og dekkenes rulleomkrets. 

3.  Verksteder skal utarbeide en kontrollrapport i tilfeller der 

uregelmessigheter i fartsskriverens funksjon har måttet 

utbedres, det være seg som følge av periodisk kontroll eller 

kontroll som ble foretatt på særlig anmodning fra ved-

kommende nasjonale myndighet. De skal føre en liste over alle 

kontrollrapporter som utarbeides. 

4.  Kontrollrapporter skal oppbevares i minst to år fra 

tidspunktet da rapporten ble utarbeidet. Medlemsstatene skal 

bestemme om kontrollrapportene skal beholdes eller sendes til 

vedkommende myndighet i dette tidsrommet. I tilfeller der 

kontrollrapportene oppbevares av verkstedet, skal verkstedet på 

anmodning fra vedkommende myndighet stille til rådighet 

rapportene om kontroll og kalibrering som er foretatt i dette 

tidsrommet. 

Artikkel 24 

Godkjenning av installatører, verksteder og 

kjøretøyprodusenter 

1.  Medlemsstatene skal godkjenne, kontrollere regelmessig 

og sertifisere installatører, verksteder og kjøretøyprodusenter 

som kan utføre installering, kontroll, inspeksjon og reparasjon 

av fartsskrivere. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at installatørene, 

verkstedene og kjøretøyprodusentene er kvalifisert og 

pålitelige. For dette formål skal de fastsette og offentliggjøre 

tydelige nasjonale framgangsmåter og skal sikre at følgende 

minstekrav er oppfylt: 

a)  Personalet har tilstrekkelig opplæring. 

b)  Utstyret som er nødvendig for å utføre relevante prøvinger 

og oppgaver, er tilgjengelig. 

c)  Installatørene, verkstedene og kjøretøyprodusentene har 

god vandel. 

3.  Tilsyn av godkjente installatører eller verksteder skal 

utføres på følgende måte: 

a)  Minst hvert annet år skal det føres tilsyn med fram-

gangsmåtene som godkjente installatører eller verksteder 

anvender når de håndterer fartsskrivere. Tilsynet skal særlig 

fokusere på sikkerhetstiltak som er truffet, og håndtering av 

verkstedkort. Medlemsstatene kan utføre dette tilsynet uten 

å gjennomføre et besøk på stedet. 

b)  Det skal også foretas uanmeldt teknisk tilsyn av godkjente 

installatører eller verksteder for å kontrollere kalibreringer, 

kontroller og installasjoner som er utført. Dette tilsynet skal 

hvert år omfatte minst 10 % av de godkjente installatørene 

og verkstedene. 

4.  Medlemsstatene og deres vedkommende myndigheter skal 

treffe egnede tiltak for å hindre interessekonflikter mellom 

installatører eller verksteder og transportforetak. Særlig skal det 

dersom det er alvorlig risiko for interessekonflikt, treffes 

ytterligere særlige tiltak for å sikre at installatøren eller 

verkstedet overholder denne forordning. 

5.  Vedkommende myndigheter i medlemsstaten skal hvert år 

oversende Kommisjonen listene, om mulig i elektronisk form, 

over godkjente installatører og verksteder samt kortene som er 

utstedt til dem. Kommisjonen skal offentliggjøre disse listene 

på nettstedet sitt. 

6.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 

tilbakekalle godkjenninger, midlertidig eller endelig, fra 

installatører, verksteder og kjøretøyprodusenter som ikke 

oppfyller forpliktelsene sine i henhold til denne forordning. 

Artikkel 25 

Verkstedkort 

1.  Gyldighetstiden for verkstedkort skal være høyst ett år. 

Når verkstedkortet fornyes, skal vedkommende myndighet 

forsikre seg om at kravene oppført i artikkel 24 nr. 2 er oppfylt 

av installatøren, verkstedet eller og kjøretøyprodusenten. 

2.  Vedkommende myndighet skal fornye et verkstedkort 

innen 15 virkedager etter at den har mottatt en gyldig søknad 

om fornyelse og all nødvendig dokumentasjon. Dersom et 

verkstedkort er skadet, ikke virker eller er mistet eller stjålet, 

skal vedkommende myndighet utstede et erstatningskort innen 

fem virkedager etter at den har mottatt en detaljert søknad om 

dette. Vedkommende myndigheter skal føre et register over 

mistede, stjålne eller defekte kort. 

3.  Dersom en medlemsstat tilbakekaller godkjenningen av en 

installatør, et verksted eller en kjøretøyprodusent som fastsatt i 

artikkel 24, skal den også tilbakekalle verkstedkortene som er 

utstedt til disse. 

4.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

hindre at verkstedkort som utstedes til godkjente installatører, 

verksteder og kjøretøyprodusenter, blir forfalsket.  
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KAPITTEL V 

SJÅFØRKORT 

Artikkel 26 

Utstedelse av sjåførkort 

1.  Sjåførkort skal etter søknad fra føreren utstedes av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der føreren har 

vanlig bosted. De skal utstedes innen én måned etter at 

vedkommende myndighet har mottatt søknaden og all 

nødvendig dokumentasjon. 

2.  I denne artikkel menes med «vanlig bosted» stedet der en 

person vanligvis bor, det vil si i minst 185 dager hvert 

kalenderår, på grunn av personlig eller yrkesmessig tilknytning 

eller, dersom det er snakk om en person uten yrkesmessig 

tilknytning, på grunn av personlig tilknytning som viser nære 

forbindelser mellom denne personen og stedet der ved-

kommende bor. 

Dersom en person har personlig tilknytning til et annet sted enn 

den yrkesmessige tilknytningen, og derfor vekselvis må 

oppholde seg på ulike steder i to eller flere medlemsstater, skal 

vedkommendes vanlige bosted likevel anses å være på det 

stedet han/hun har personlig tilknytning til, forutsatt at 

personen regelmessig vender tilbake til dette stedet. Sistnevnte 

vilkår trenger ikke å være oppfylt dersom personen oppholder 

seg i en annen medlemsstat for å utføre en tidsbegrenset 

oppgave. 

3.  Førere skal framlegge bevis for sitt vanlige bosted på en 

egnet måte, for eksempel ved hjelp av identitetskort eller annet 

gyldig dokument. Dersom vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten som utsteder sjåførkortet, er i tvil om opplys-

ningene om vanlig bosted er gyldige, eller dersom det er behov 

for visse særskilte kontroller, kan de be om ytterligere 

opplysninger eller dokumentasjon. 

4.  I behørig begrunnede unntakstilfeller kan medlemsstatene 

utstede et midlertidig sjåførkort som ikke kan fornyes, og som 

er gyldig i et tidsrom på høyst 185 dager, til en fører som ikke 

har sitt vanlige bosted i en medlemsstat eller en stat som er en 

avtalepart i AETR-avtalen, forutsatt at denne føreren har et 

arbeidsrettslig forhold til et foretak som er etablert i den 

utstedende medlemsstaten, og i den grad europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1072/2009(1) får anvendelse, framleg-

ger en førerattest i henhold til nevnte forordning. 

Kommisjonen skal på grunnlag av data som medlemsstatene 

har framlagt, overvåke anvendelsen av dette nummer nøye. Den 

skal hvert annet år avlegge rapport om resultatene til 

Europaparlamentet og Rådet og skal særlig undersøke om 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av  

21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale 

marknaden for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, 

s. 72). 

midlertidige sjåførkort har negativ innvirkning på arbeids-

markedet, og om midlertidige kort normalt utstedes til navngitte 

førere i flere enn ett tilfelle. Kommisjonen kan framlegge et 

egnet forslag til regelverk for å revidere dette nummer. 

5.  Vedkommende myndigheter i den utstedende medlems-

staten skal treffe egnede tiltak for å sikre at en søker ikke 

allerede har et gyldig sjåførkort, og skal gjøre sjåførkortet 

personlig og sikre at dataene er synlige og sikre. 

6.  Sjåførkortet skal ikke være gyldig i mer enn fem år. 

7.  Et gyldig sjåførkort skal ikke tilbakekalles eller midler-

tidig oppheves med mindre vedkommende myndigheter i en 

medlemsstat fastslår at kortet er forfalsket, at føreren bruker et 

kort som han ikke er innehaver av, eller at kortet er utstedt på 

grunnlag av uriktige opplysninger og/eller forfalskede 

dokumenter. Dersom en annen medlemsstat enn den utstedende 

medlemsstaten tilbakekaller eller midlertidig opphever kortet, 

skal vedkommende medlemsstat snarest mulig sende kortet 

tilbake til myndighetene i den utstedende medlemsstaten og 

begrunne tilbakekallingen eller den midlertidige opphevingen. 

Dersom det forventes å ta mer enn to uker å sende tilbake 

kortet, skal medlemsstaten som tilbakekaller eller midlertidig 

opphever kortet, i løpet av disse to ukene underrette den 

utstedende medlemsstaten om begrunnelsen for tilbakekallingen 

eller den midlertidige opphevingen. 

8.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

hindre at sjåførkort blir forfalsket. 

9.  Denne artikkel er ikke til hinder for at en medlemsstat kan 

utstede et sjåførkort til en fører som har sitt vanlige bosted i en 

del av en medlemsstats territorium der traktaten om Den 

europeiske union og traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte ikke får anvendelse, forutsatt at de relevante 

bestemmelsene i denne forordning kommer til anvendelse i 

slike tilfeller. 

Artikkel 27 

Bruk av sjåførkort 

1.  Sjåførkortet er personlig. 

2.  En fører kan ikke ha mer enn ett gyldig sjåførkort og kan 

bare bruke sitt eget personlige sjåførkort. En fører skal ikke 

bruke et sjåførkort som er defekt eller utløpt. 

Artikkel 28 

Fornyelse av sjåførkort 

1.  Dersom en fører ønsker å fornye sjåførkortet, skal 

vedkommende sende en søknad om dette til vedkommende 

myndigheter i medlemsstaten der føreren har sitt vanlige 

bosted, senest 15 virkedager før kortets utløpsdato.  
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2.  Dersom et sjåførkort skal fornyes og medlemsstaten der 

føreren har sitt vanlige bosted er en annen enn medlemsstaten 

som utstedte det gjeldende kortet, og dersom myndighetene i 

førstnevnte medlemsstat blir bedt om å fornye sjåførkortet, skal 

de underrette myndighetene som utstedte det opprinnelige 

kortet, om begrunnelsen for fornyelsen. 

3.  Dersom det søkes om fornyelse av et kort som utløper 

innen kort tid, skal vedkommende myndighet utstede et nytt 

kort før utløpsdatoen, forutsatt at søknaden ble sendt innen 

fristen som er fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 29 

Stjålne, mistede eller defekte sjåførkort 

1.  De utstedende myndigheter skal føre et register over 

utstedte, stjålne, mistede eller defekte sjåførkort i et tidsrom 

som minst tilsvarer gyldighetstiden. 

2.  Dersom et sjåførkort er skadet eller ikke virker, skal 

føreren sende det tilbake til vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der vedkommende har sitt vanlige bosted. 

Tyveri av sjåførkort skal formelt meldes til vedkommende 

myndigheter i staten der kortet ble stjålet 

3.  Tap av sjåførkort skal formelt meldes til vedkommende 

myndigheter i den utstedende medlemsstaten og til ved-

kommende myndigheter i medlemsstaten der føreren har sitt 

vanlige bosted, dersom dette er en annen medlemsstat. 

4.  Dersom sjåførkortet er skadet, ikke virker, er mistet eller 

stjålet, skal føreren innen sju kalenderdager sende søknad om 

erstatning av kortet til vedkommende myndigheter i medlems-

staten der vedkommende har sitt vanlige bosted. Disse 

myndighetene skal utstede et erstatningskort innen åtte 

virkedager etter at de har mottatt en detaljert søknad om dette. 

5.  Under omstendighetene som er angitt i nr. 4, kan føreren 

fortsette å kjøre uten sjåførkort i høyst 15 kalenderdager eller i 

et lengre tidsrom dersom det er nødvendig for at kjøretøyet kan 

kjøres tilbake til stedet der det har base, forutsatt at føreren kan 

bevise at det er umulig å vise eller bruke kortet i dette 

tidsrommet. 

Artikkel 30 

Gjensidig godkjenning og utskifting av sjåførkort 

1.  Sjåførkort utstedt av medlemsstatene skal godkjennes 

gjensidig. 

2.  Dersom innehaveren av et gyldig sjåførkort som er utstedt 

av en medlemsstat, har fått vanlig bosted i en annen 

medlemsstat, kan vedkommende søke om å få sjåførkortet 

byttet inn i et likeverdig sjåførkort. Medlemsstaten som foretar 

utskiftingen, skal ha ansvar for å kontrollere om det framlagte 

kortet fremdeles er gyldig. 

3.  Medlemsstater som foretar en utskifting, skal sende det 

gamle kortet tilbake til myndighetene i den utstedende 

medlemsstaten og begrunne utskiftingen. 

4.  Dersom en medlemsstat erstatter eller skifter ut et 

sjåførkort, skal erstatningen eller utskiftingen og eventuelle 

etterfølgende erstatninger eller utskiftinger registreres i denne 

medlemsstaten. 

Artikkel 31 

Elektronisk utveksling av opplysninger om sjåførkort 

1.  For å sikre at en søker ikke allerede har et gyldig 

sjåførkort som nevnt i artikkel 26, skal medlemsstatene ha et 

nasjonalt elektronisk register med følgende opplysninger om 

sjåførkort, herunder sjåførkortene nevnt i artikkel 26 nr. 4, i et 

tidsrom som minst tilsvarer disse kortenes gyldighetstid: 

— Førerens etternavn og fornavn. 

— Førerens fødselsdato og fødested (dersom det er 

tilgjengelig). 

— Gyldig førerkortnummer og førerkortets utstedelsesstat 

(dersom det er relevant). 

— Sjåførkortets status. 

— Sjåførkortnummer. 

2.  Kommisjonen og medlemsstatene skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at de elektroniske registrene er 

sammenkoplet og tilgjengelige i hele Unionen, ved hjelp av 

meldingssystemet TACHOnet som er nevnt i rekommandasjon 

2010/19/EU, eller et kompatibelt system. Dersom et 

kompatibelt system anvendes, skal utvekslingen av elektroniske 

data med alle andre medlemsstater være mulig gjennom 

meldingssystemet TACHOnet. 

3.  Når et sjåførkort utstedes, erstattes og eventuelt fornyes, 

skal medlemsstatene ved hjelp av elektronisk datautveksling 

kontrollere at føreren ikke allerede har et gyldig sjåførkort. 

Dataene som utveksles, skal begrenses til data som er 

nødvendige for denne kontrollens formål. 

4.  Kontrollørene kan ha tilgang til det elektroniske registeret 

for å kontrollere et sjåførkorts status.  
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5.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er 

nødvendige for sammenkoplingen nevnt i nr. 2, herunder 

formatet på dataene som utveksles, de tekniske fram-

gangsmåtene for elektroniske oppslag i de nasjonale 

elektroniske registrene, framgangsmåter for tilgang, og 

sikkerhetsordninger. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 42 nr. 3. 

KAPITTEL VI 

BRUK AV UTSTYR 

Artikkel 32 

Riktig bruk av fartsskrivere 

1.  Transportforetak og førere skal sørge for at digitale 

fartsskrivere og sjåførkort virker på riktig måte og brukes riktig. 

Transportforetak og førere som bruker analoge fartsskrivere, 

skal sørge for at de virker på riktig måte, og at diagramskivene 

brukes riktig. 

2.  Digitale fartsskrivere skal ikke innstilles slik at de 

automatisk skifter til en bestemt aktivitetskategori når 

kjøretøyets motor eller tenning er slått av, med mindre føreren 

fortsatt manuelt kan velge riktig aktivitetskategori. 

3.  Det er forbudt å forfalske, skjule, utelate eller ødelegge 

data som er registrert på diagramskiven eller lagret i farts-

skriveren eller på sjåførkortet, eller utskrifter fra fartsskriveren. 

Det er også forbudt å manipulere fartsskriveren, diagramskiven 

eller sjåførkortet slik at data og/eller utskrifter forfalskes, 

utelates eller ødelegges. Det skal ikke finnes innretninger i 

kjøretøyet som kan brukes for dette formål. 

4.  Kjøretøyer skal ikke være utstyrt med mer enn én 

fartsskriver, unntatt ved prøving i felt som nevnt i artikkel 21. 

5.  Medlemsstatene skal forby produksjon, distribusjon, 

annonsering og/eller salg av innretninger som er konstruert for 

og/eller beregnet på manipulering av fartsskrivere. 

Artikkel 33 

Transportforetakenes ansvar 

1.  Transportforetakene er ansvarlige for å sikre at førerne har 

fått tilstrekkelig opplæring og veiledning med hensyn til 

fartsskrivernes virkemåte, enten disse er digitale eller analoge; 

de skal foreta regelmessig kontroll for å sikre at førerne bruker 

fartsskriverne på riktig måte, og skal ikke treffe tiltak som 

direkte eller indirekte kan oppmuntre førerne til misbruk av 

fartsskriverne. 

Transportforetakene skal utlevere et tilstrekkelig antall 

diagramskiver til førerne av kjøretøyer med analoge 

fartsskrivere, idet det tas hensyn til diagramskivenes personlige 

art, tjenestetidens varighet samt eventuelle behov for å erstatte 

diagramskiver som er ødelagt eller er inndratt av en godkjent 

kontrollør. Transportforetak skal utlevere til førerne bare 

diagramskiver av en godkjent modell som er egnet for bruk i 

utstyret som er installert i kjøretøyet. 

Dersom et kjøretøy er utstyrt med en digital fartsskriver, skal 

transportforetaket og føreren, idet det tas hensyn til 

tjenestetiden, sikre at det kan tas riktig utskrift av data fra 

fartsskriveren på anmodning fra en kontrollør ved en eventuell 

kontroll. 

2.  Transportforetakene skal oppbevare diagramskivene og 

utskriftene, dersom disse er tatt for å etterkomme kravene i 

artikkel 35, i kronologisk orden og i lesbar form i minst ett år 

etter at de er brukt, og gi kopier til berørte førere som ber om 

det. Transportforetakene skal også gi en kopi av opplysningene 

som er overført fra sjåførkortet, sammen med en papirutskrift, 

til berørte førere som ber om det. Diagramskivene, utskriftene 

og de overførte opplysningene skal forevises eller utleveres til 

godkjente kontrollører på anmodning. 

3.  Transportforetakene er ansvarlige for overtredelser av 

denne forordning som er begått av foretakenes førere eller av 

førere som står til rådighet for foretakene. Medlemsstatene kan 

imidlertid gjøre dette ansvaret avhengig av foretakets 

overtredelser av nr. 1 første ledd i denne artikkel og artikkel 10 

nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 561/2006. 

Artikkel 34 

Bruk av sjåførkort og diagramskiver 

1.  Førerne skal bruke diagramskiver eller sjåførkort hver dag 

de kjører, fra det tidspunktet de overtar kjøretøyet. Diagram-

skiven eller sjåførkortet skal ikke tas ut før den daglige 

arbeidstiden er avsluttet, med mindre det er tillatt å ta det ut på 

et annet tidspunkt. Ingen diagramskiver eller sjåførkort kan 

brukes i lengre tid enn de er beregnet på.. 

2.  Føreren skal beskytte diagramskiver eller sjåførkort 

tilstrekkelig, og skal ikke bruke skitne eller skadede diagram-

skiver eller sjåførkort. 

3.  Når en fører ikke oppholder seg i kjøretøyet og derfor 

ikke kan bruke fartsskriveren som er installert i kjøretøyet, skal 

tidsrommene nevnt i nr. 5 bokstav b) ii), iii) og iv) 

a)  dersom kjøretøyet er utstyrt med en analog fartsskriver, 

påføres diagramskiven for hånd, ved hjelp av automatisk 

registrering eller på annen måte, i lesbar form og uten at 

diagramskiven tilsmusses, eller  
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b)  dersom kjøretøyet er utstyrt med en digital fartsskriver, 

registreres i sjåførkortet ved bruk av den manuelle registre-

ringsfunksjonen som fartsskriveren er utstyrt med. 

Medlemsstatene skal ikke pålegge førerne et krav om å 

framlegge skjemaer som bekrefter aktivitetene deres når de ikke 

oppholder seg i kjøretøyet. 

4.  Dersom et kjøretøy som er utstyrt med en digital 

fartsskriver, har mer enn én fører, skal hver fører påse at 

førerens sjåførkort er riktig satt på plass i fartsskriveren. 

Dersom et kjøretøy som er utstyrt med en analog fartsskriver, 

har mer enn én fører, skal førerne endre diagramskivene etter 

behov, slik at de relevante opplysningene registreres på 

diagramskiven til føreren som faktisk kjører. 

5.  Førerne skal: 

a)  sikre at tiden som registreres på diagramskiven, stemmer 

overens med den offisielle tiden i staten der kjøretøyet er 

registrert, 

b)  bruke bryterinnretningen slik at følgende tidsrom registreres 

separat og tydelig: 

i)  under tegnet   : kjøretid, 

ii)  under tegnet   : «annet arbeid»: alle aktiviteter 

unntatt kjøring som definert i artikkel 3 bokstav a) i 

direktiv 2002/15/EF samt alt arbeid for den samme 

eller en annen arbeidsgiver innenfor eller utenfor 

transportsektoren, 

iii)  under tegnet   : «tilgjengelighet», som definert i 

artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2002/15/EF, 

iv)  under tegnet   : pauser eller hvile. 

6.  Hver fører av et kjøretøy som er utstyrt med en analog 

fartsskriver, skal oppgi følgende opplysninger på diagram-

skiven sin: 

a)  Etternavn og fornavn når diagramskiven tas i bruk. 

b)  Dato og sted når diagramskiven tas i bruk, og data og sted 

når bruken av diagramskiven avsluttes. 

c)  Registreringsnummer for hvert kjøretøy som føreren får 

tildelt, ved begynnelsen av den første turen som er registrert 

på diagramskiven, og deretter ved et eventuelt skifte av 

kjøretøy, ved bruk av diagramskiven. 

d)  Avlesing av kilometerstand. 

i)  Ved begynnelsen av den første turen som er registrert 

på diagramskiven. 

ii)  Ved avslutningen av den siste turen som er registrert 

på diagramskiven. 

iii)  Dersom føreren skifter kjøretøy i løpet av en 

arbeidsdag, avlesing på det første kjøretøyet som 

føreren har fått tildelt, og avlesing på det neste 

kjøretøyet. 

e)  Tidspunktet for et eventuelt skifte av kjøretøy. 

7.  Føreren skal i den digitale fartsskriveren angi 

nasjonalitetsmerket for statene der den daglige arbeidstiden ble 

påbegynt og avsluttet. En medlemsstat kan imidlertid kreve at 

førere av kjøretøyer som utfører transport innenfor dens 

territorium, tilføyer mer detaljerte geografiske spesifikasjoner 

til nasjonalitetsmerket, forutsatt at medlemsstatene underrettet 

Kommisjonen om disse detaljerte geografiske spesifikasjonene 

innen 1. april 1998. 

Det skal ikke være nødvendig for førere å oppgi opplysningene 

nevnt i første ledd første punktum dersom fartsskriveren 

automatisk registrerer stedsbestemmelsesdata i samsvar med 

artikkel 8. 

Artikkel 35 

Skadede sjåførkort og diagramskiver 

1.  Dersom en diagramskive med registreringer eller et 

sjåførkort blir skadet, skal førerne oppbevare den skadede 

diagramskiven eller det skadede sjåførkortet sammen med 

reservediagramskiven som brukes som erstatning. 

2.  Dersom et sjåførkort er skadet, ikke virker eller er mistet 

eller stjålet, skal føreren 

a)  når turen påbegynnes, skrive ut opplysningene om det 

kjøretøyet føreren kjører, og på utskriften notere 

i)  opplysninger som gjør det mulig å identifisere føreren 

(navn, sjåførkort- eller førerkortnummer), samt egen 

underskrift, 

ii)  periodene nevnt i artikkel 34 nr. 5 bokstav b) ii), iii) og 

iv),  
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b)  når turen avsluttes, skrive ut opplysninger om de periodene 

som er registrert av fartsskriveren, registrere samtlige 

perioder med annet arbeid, tilgjengelighet eller hvile siden 

utskriften ble gjort ved turens begynnelse, dersom 

periodene ikke ble registrert av fartsskriveren, og notere på 

utskriften opplysninger som gjør det mulig å identifisere 

føreren (navn, sjåførkort- eller førerkortnummer), samt 

egen underskrift. 

Artikkel 36 

Opplysninger som føreren skal medbringe 

1.  Føreren av et kjøretøy som er utstyrt med en analog 

fartsskriver, skal kunne forevise følgende når en godkjent 

kontrollør ber om det: 

i)  Diagramskivene for inneværende dag og de som føreren 

har brukt i de foregående 28 dagene, 

ii)  sjåførkortet, dersom føreren har et slikt kort, og 

iii)  alle manuelle registreringer og utskrifter gjort i løpet av 

inneværende dag og i de foregående 28 dagene, som 

fastsatt i denne forordning og i forordning (EF) 

nr. 561/2006. 

2.  Føreren av et kjøretøy som er utstyrt med en digital 

fartsskriver, skal kunne forevise følgende når en godkjent 

kontrollør ber om det: 

i)  Sjåførkortet, 

ii)  alle manuelle registreringer og utskrifter gjort i løpet av 

inneværende dag og i de foregående 28 dagene, som 

fastsatt i denne forordning og i forordning (EF) 

nr. 561/2006, 

iii)  diagramskivene for perioden nevnt i ii), dersom føreren i 

denne perioden kjørte et kjøretøy utstyrt med en analog 

fartsskriver. 

3.  En godkjent kontrollør kan kontrollere om forordning 

(EF) nr. 561/2006 er overholdt, ved å analysere diagram-

skivene, de viste, utskrevne eller overførte opplysningene 

registrert av fartsskriveren eller sjåførkortet, eller, dersom dette 

ikke er mulig, ved å analysere andre underlagsdokumenter som 

begrunner manglende overholdelse av en bestemmelse, for 

eksempel artikkel 29 nr. 2 og artikkel 37 nr. 2 i denne 

forordning. 

Artikkel 37 

Framgangsmåter ved funksjonssvikt i utstyret 

1.  Ved driftsstans eller funksjonsfeil i en fartsskriver skal 

transportforetaket få den reparert av en godkjent installatør eller 

et godkjent verksted så snart omstendighetene tillater det. 

Dersom kjøretøyet ikke kan komme tilbake til transport-

foretakets område innen en uke fra dagen da driftsstansen 

inntraff eller funksjonsfeilen ble oppdaget, skal reparasjonen 

foretas underveis. 

Tiltak som medlemsstatene har truffet i henhold til artikkel 41, 

skal gi vedkommende myndigheter fullmakt til å forby bruk av 

kjøretøyet dersom driftsstansen eller funksjonsfeilen ikke er 

utbedret som fastsatt i første og annet ledd i dette nummer, 

såfremt dette er i samsvar med den berørte medlemsstatens 

nasjonale lovgivning. 

2.  Mens fartsskriveren ikke er i funksjon eller ikke fungerer 

på riktig måte, skal føreren notere opplysninger som gjør det 

mulig å identifisere føreren (navn, sjåførkort- eller førerkort-

nummer), herunder en underskrift, samt opplysninger om de 

ulike periodene som fartsskriveren ikke lenger registrerer eller 

skriver ut på riktig måte: 

a)  på diagramskiven eller diagramskivene, eller 

b)  på et midlertidig ark som skal vedlegges diagramskiven 

eller oppbevares sammen med sjåførkortet. 

KAPITTEL VII 

HÅNDHEVING OG SANKSJONER 

Artikkel 38 

Kontrollører 

1.  For effektivt å overvåke at denne forordning overholdes, 

skal tilstrekkelig utstyr og egnet rettslig myndighet stilles til 

rådighet for godkjente kontrollører, slik at de kan utføre sine 

oppgaver i samsvar med denne forordning. Utstyret skal særlig 

omfatte 

a)  kontrollkort som gir tilgang til data som er registrert i 

fartsskriveren og på fartsskriverkort, og eventuelt på 

verkstedkort, 

b)  verktøy som er nødvendige for å overføre datafiler fra 

kjøretøyenheter og fartsskriverkort, og for å kunne 

analysere disse datafilene og utskriftene fra digitale 

fartsskrivere i kombinasjon med diagramskiver eller 

tabeller fra analoge fartsskrivere. 

2.  Dersom kontrollørene etter å ha foretatt kontrollen finner 

tilstrekkelig bevis for en rimelig mistanke om bedrageri, har de 

fullmakt til å sende kjøretøyet til et godkjent verksted med sikte 

på å foreta ytterligere prøving for særlig å kontrollere at 

fartsskriveren 

a)  fungerer på riktig måte, 

b)  registrerer og lagrer data på riktig måte, og at kalibre-

ringsparametrene er riktige.  
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3.  Kontrollørene har myndighet til å be godkjente verksteder 

om å foreta prøvingen nevnt i nr. 2 og særlige prøver som tar 

sikte på å påvise om det finnes en manipulasjonsinnretning. 

Dersom det påvises manipulasjonsinnretninger, kan utstyret, 

herunder selve innretningen, kjøretøyenheten eller dens 

komponenter samt sjåførkortet fjernes fra kjøretøyet og kan 

brukes som bevis i samsvar med nasjonale saksbehand-

lingsregler for håndtering av slike bevis. 

4.  Kontrollørene skal, når det er relevant, benytte seg av 

muligheten til å kontrollere fartsskrivere og sjåførkort som 

befinner seg på stedet under en kontroll hos et foretak. 

Artikkel 39 

Opplæring av kontrollører 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at kontrollørene har 

tilstrekkelig opplæring til å analysere de registrerte dataene og 

kontrollere fartsskrivere for å oppnå en effektiv og harmonisert 

kontroll og håndheving. 

2.  Medlemsstatene skal innen 2. september 2016 underrette 

Kommisjonen om opplæringskravene for kontrollørene. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

vedta tiltak som angir innholdet i grunnopplæringen og etter- 

og videreutdanningen av kontrollører, herunder opplæring som 

gjelder teknikker for målrettet kontroll og påvisning av 

manipulasjonsinnretninger og bedrageri. Disse tiltakene skal 

omfatte retningslinjer som letter gjennomføringen av de 

relevante bestemmelsene i denne forordning og i forordning 

(EF) nr. 561/2006. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 42 nr. 3. 

4.  Medlemsstatene skal sørge for at opplæringen av 

kontrollørene har det innholdet som Kommisjonen har angitt. 

Artikkel 40 

Gjensidig bistand 

Medlemsstatene skal bistå hverandre når det gjelder 

anvendelsen av denne forordning og kontrollen med at den 

overholdes. 

Særlig skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

innenfor rammen av denne gjensidige bistanden regelmessig 

sende til hverandre alle tilgjengelige opplysninger om 

overtredelser av denne forordning begått av installatører og 

verksteder, ulike typer manipulasjon og eventuelle sanksjoner 

som pålegges for disse overtredelsene. 

Artikkel 41 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med nasjonale forfatnings-

ordninger fastsette bestemmelser om sanksjoner som får 

anvendelse på overtredelser av denne forordning, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Disse 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen, virke avskrekkende og ikke medføre forskjells-

behandling, og skal være i samsvar med overtredelses-

kategoriene som er fastsatt i direktiv 2006/22/EF. 

2.  Medlemsstatene skal innen 2. mars 2016 underrette 

Kommisjonen om disse tiltakene og bestemmelsene. De skal 

underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer av 

tiltakene. 

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 42 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes gjennom en skriftlig 

framgangsmåte, skal framgangsmåten avsluttes uten resultat når 

komitélederen innen fristen for å avgi en uttalelse bestemmer 

dette, eller et simpelt flertall av komitémedlemmene ber om det. 

Artikkel 43 

Fartsskriverforum 

1.  Et fartsskriverforum skal opprettes for å fremme dialog 

om tekniske spørsmål som gjelder fartsskrivere, blant 

medlemsstatenes sakkyndige, medlemmer av komiteen nevnt i 

artikkel 42 og sakkyndige fra tredjestater som bruker farts-

skrivere i henhold til AETR-avtalen. 

2.  Medlemsstatene skal utnevne de sakkyndige som deltar i 

komiteen nevnt i artikkel 42, til sakkyndige i fartsskriver-

forumet. 

3.  Fartsskriverforumet skal være åpent for deltakelse for 

sakkyndige fra berørte tredjestater som er avtaleparter i AETR-

avtalen.  
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4.  Berørte parter, representanter for kjøretøyprodusentene, 

fartsskriverprodusentene, partene i arbeidslivet og EUs datatil-

synsmann skal inviteres til fartsskriverforumet. 

5.  Fartsskriverforumet fastsetter sin forretningsorden. 

6.  Fartsskriverforumet skal tre sammen minst én gang i året. 

Artikkel 44 

Oversending av nasjonale tiltak 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

lover og forskrifter som de vedtar på det området denne 

forordning omhandler, senest 30 dager etter at de er vedtatt, 

første gang innen 2. mars 2015. 

Artikkel 45 

Endring av forordning (EF) nr. 561/2006 

I forordning (EF) nr. 561/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 skal ny bokstav etter bokstav a) lyde: 

«aa)  kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer med en 

største tillatte masse som ikke overstiger 7,5 tonn, og 

som brukes til å transportere materialer, utstyr eller 

maskiner som føreren bruker i sitt arbeid, og som 

brukes bare innenfor en radius av 100 km fra det 

stedet der foretaket er hjemmehørende, forutsatt at 

kjøring av slike kjøretøyer ikke er førerens hovedbe-

skjeftigelse,» 

2)  I artikkel 13 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav d), f) og p) endres «50 km» til «100 km». 

b)  Bokstav d) første ledd skal lyde: 

«d)  kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer med 

en største tillatte masse som ikke overstiger  

7,5 tonn, og som brukes av ytere av universelle 

tjenester som definert i artikkel 2 nr. 13 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 

15. desember 1997 om felles regler for utviklingen 

av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet 

og forbedring av tjenestenes kvalitet(*) til å levere 

sendinger som inngår som en del av den 

universelle tjenesten. 

 ___________  

(*) EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14.» 

Artikkel 46 

Overgangsbestemmelser 

I den grad gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne forordning 

ikke er vedtatt og kan komme til anvendelse på tidspunktet for 

denne forordnings ikrafttredelse, får bestemmelsene i 

forordning (EØF) nr. 3821/85, herunder i vedlegg 1B, fortsatt 

anvendelse i en overgangsperiode fram til ikrafttredelsesdatoen 

for gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne forordning. 

Artikkel 47 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 3821/85 oppheves. Henvisninger til den 

opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne 

forordning. 

Artikkel 48 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. mars 2016, med forbehold for 

overgangstiltakene i artikkel 46. Artikkel 24, 34 og 45 får 

imidlertid anvendelse fra 2. mars 2015. 

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

Utferdiget i Strasbourg 4. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ E. VENIZELOS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL KONSTRUKSJON, PRØVING, INSTALLERING OG KONTROLL AV ANALOGE 

FARTSSKRIVERE 

I. DEFINISJONER 

I dette vedlegg menes med 

a) «fartsskriver» 

utstyr beregnet på installering i veigående kjøretøyer for hel- eller halvautomatisk visning og registrering av 

opplysninger om kjøretøyets ferdsel og av bestemte arbeidstider for førerne, 

b) «fartsskriverkonstant» 

den karakteristiske numeriske verdien som angir det inngangssignalet som kreves for å registrere og vise en 

tilbakelagt strekning på én kilometer. Denne konstanten skal uttrykkes enten i omdreininger per kilometer (k = 

...omdr./km) eller impulser per kilometer (k = ...imp/km), 

c) «kilometerfaktor» 

den karakteristiske numeriske verdien som angir det utgangssignalet som utgår fra den delen av kjøretøyet som 

forbinder det med fartsskriveren (girkasse eller hjulaksel), mens kjøretøyet tilbakelegger en strekning på én 

oppmålt kilometer under normale prøvingsforhold (se avsnitt VI nr. 4 i dette vedlegg). Kilometerfaktoren uttrykkes 

enten i omdreininger per kilometer (w =... omdr./km) eller i impulser per kilometer (w = ...imp./km), 

d) «dekkenes rulleomkrets» 

den gjennomsnittlige strekning hvert av kjøretøyets drivhjul tilbakelegger ved en full omdreining. Målinger av 

disse strekningene skal gjøres under normale prøvingsforhold (se avsnitt VI nr. 4 i dette vedlegg) og uttrykkes på 

følgende form: 1 = ...mm. 

II. FARTSSKRIVERENS ALLMENNE EGENSKAPER OG FUNKSJONER 

Fartsskriveren skal kunne registrere følgende: 

1.  Strekning kjøretøyet har tilbakelagt. 

2.  Kjøretøyets hastighet. 

3.  Kjøretid. 

4.  Annen arbeidstid eller tilgjengelighet. 

5.  Pausetid og daglig hviletid. 

6.  Åpning av boksen som inneholder diagramskiven. 

7.  For elektroniske fartsskrivere, det vil si utstyr som bruker elektriske signaler fra avstands- og hastighetsføleren, 

ethvert avbrudd på mer enn 100 millisekunder i fartsskriverens strømforsyning (unntatt belysning) og i 

strømforsyningen til avstands- og hastighetsføleren samt ethvert avbrudd i signalforbindelsen til avstands- og 

hastighetsføleren. 

I kjøretøyer med to førere skal fartsskriveren være i stand til å registrere opplysninger om periodene nevnt i første ledd 

nr. 3, 4 og 5 samtidig, men hver for seg og på to atskilte diagramskiver.  
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III. KRAV TIL FARTSSKRIVERENS KONSTRUKSJON 

a)  Alminnelige bestemmelser 

1.  Fartsskriveren skal inneholde følgende: 

1.1.  Instrumenter som viser 

— tilbakelagt strekning (kilometerteller), 

— hastighet (hastighetsmåler), 

— tid (klokke). 

1.2.  Utstyr for registrering 

— av tilbakelagte strekninger, 

— av hastighet, 

— av tid, én eller flere registreringer, i samsvar med kravene fastsatt i bokstav c) nr. 4. 

1.3. En markeringsinnretning som gjør en egen markering på diagramskiven 

— hver gang boksen med diagramskiven blir åpnet, 

— for elektroniske fartsskrivere, som definert i avsnitt II første ledd nr. 7, ethvert avbrudd på mer enn  

100 millisekunder i fartsskriverens strømforsyning (unntatt belysning), senest når strømforsyningen igjen 

tilkoples, 

— for elektroniske fartsskrivere, som definert i avsnitt II første ledd nr. 7, ethvert avbrudd på mer enn  

100 millisekunder i strømforsyningen til avstands- og hastighetsføleren samt ethvert avbrudd i 

signalforbindelsen til avstands- og hastighetsføleren. 

2.  Eventuelt ekstrautstyr utover det som er nevnt i nr. 1, skal ikke endre den måten det obligatoriske utstyret 

virker på, eller gjøre det vanskelig å lese registreringene. 

Eventuelt ekstrautstyr skal følge med når fartsskriveren leveres inn for godkjenning. 

3.  Materialer 

3.1.  Alle deler av fartsskriveren skal bestå av materialer med tilstrekkelig stabilitet og mekanisk styrke samt 

stabile elektriske og magnetiske egenskaper. 

3.2.  Endringer av en del av fartsskriveren eller av arten av materialene som brukes ved produksjonen, skal 

godkjennes før bruk av den myndigheten som har gitt typegodkjenning til fartsskriveren. 

4.  Måling av tilbakelagt strekning 

De tilbakelagte strekningene kan måles og registreres 

— både ved kjøring framover og ved rygging, eller  

— slik at bare kjøring framover medregnes. 

Eventuell registrering ved rygging skal under ingen omstendigheter innvirke på klarheten eller nøyaktigheten 

av andre registreringer.  

5.  Måling av hastighet 

5.1.  Det området som hastighetsmåleren dekker, skal være som angitt i typegodkjenningen. 

5.2.  Hastighetsmålerens egenfrekvens og demping skal være slik at visninger og registrering av hastigheten 

innenfor måleområdet kan følge endringer i akselerasjonen på inntil 2 m/s2, innenfor grensen for tillatte avvik.  
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6.  Måling av tid (klokke) 

6.1.  Klokkens innstillingsinnretning skal være anbrakt i en boks som inneholder diagramskiven. Hver gang boksen 

åpnes skal det automatisk registreres på diagramskiven. 

6.2.  Dersom klokken styrer framdriften av diagramskiven, skal det tidsrommet som klokken viser riktig tid etter at 

den er helt trukket opp, være minst 10 % lengre enn det tidsrommet som registrering kan pågå etter at det er 

satt inn det største antall diagramskiver i fartsskriveren. 

7.  Belysning og beskyttelse 

7.1.  Fartsskriverens optiske instrumenter skal ha tilstrekkelig belysning som ikke blender. 

7.2.  Under normale bruksforhold skal alle innvendige deler av fartsskriveren være beskyttet mot fuktighet og støv. 

De skal dessuten være beskyttet mot inngrep ved en innfatning som kan forsegles. 

b)  Optiske instrumenter 

1.  Måler av tilbakelagt strekning (kilometerteller) 

1.1.  Den minste målenheten for tilbakelagt strekning som vises på måleren, skal være 0,1 km. Tall som viser 

hektometer, skal skille seg klart fra tall som angir hele kilometer. 

1.2.  Tallene på kilometertelleren skal være lett leselige og ha en synlig høyde på minst 4 mm. 

1.3.  Kilometertelleren skal kunne vise strekninger på minst 99 999,9 km. 

2.  Hastighetsmåler 

2.1.  Innenfor måleområdet skal skalaen som viser hastigheten, være ensartet inndelt i 1, 2, 5 eller 10 km/t. Verdien 

for angitt hastighet (avstand mellom to påfølgende inndelinger) skal ikke overstige 10 % av den høyeste 

hastigheten som er angitt på skalaen. 

2.2.  Den delen av skalaen som ligger utenfor måleområdet, behøver ikke å være påført tall. 

2.3.  Avstanden mellom inndelinger som tilsvarer en hastighetsforskjell på 10 km/t, skal ikke være under 10 mm. 

2.4.  På en måler med viser skal avstanden mellom viser og skala ikke være over 3 mm. 

3.  Tidsmåler (klokke) 

Tidsmåleren skal være synlig fra utsiden av fartsskriveren, og skal kunne avleses klart, lett og utvetydig. 

c)  Registreringsutstyr 

1.  Alminnelige bestemmelser 

1.1.  Alle fartsskrivere, uansett hvilken form diagramskiven har (strimmel eller skive), skal ha et merke som gjør 

det mulig å sette diagramskiven inn riktig, slik at den tiden klokken viser, stemmer overens med 

tidsangivelsen på diagramskiven. 

1.2.  Mekanismen som trekker fram diagramskiven, skal være slik konstruert at den kan beveges uten slark og fritt 

kan settes inn og tas ut. 

1.3.  Når diagramskiven har skiveform, skal framdriften styres av klokkemekanismen. I slike tilfeller skal 

diagramskivens rotasjonsbevegelse være jevn og ensartet, med en hastighet på minst 7 mm/t målt på den 

innerste kanten av den rundingen som markerer grensen for sonen der hastigheten blir registrert. For 

fartsskrivere med strimmelregistrering der framdriften av diagramskivene styres av klokkemekanismen, skal 

hastigheten i rett linje framover være minst 10 mm/t. 

1.4.  Registrering av tilbakelagt strekning, kjøretøyets hastighet og åpning av boksen med diagramskiven eller 

diagramskivene skal være automatisk.  
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2.  Registrering av tilbakelagt strekning 

2.1.  En tilbakelagt strekning på en kilometer skal vises i registreringen som minst én millimeters avvik på den 

tilsvarende koordinaten. 

2.2.  Også ved hastigheter på yttergrensen av det målbare området skal registreringen av tilbakelagt strekning være 

klart leselig. 

3.  Registrering av hastighet 

3.1.  Skrivestiften skal normalt bevege seg i linje og vinkelrett på diagramskivens bevegelsesretning, uansett 

hvilken form diagramskiven har. Likevel kan stiften bevege seg i bue, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— Merket etter skrivestiften skal være vinkelrett på den midterste omkretsen i feltet som er beregnet på 

registrering av hastighet (for diagramskiver i skiveform) eller på aksen (for diagramskiver i 

strimmelform). 

— Forholdet mellom radien i kurven som skrivestiften trekker opp, og bredden på feltet som er beregnet på 

registrering av hastighet, skal ikke være mindre enn 2,4:1 uansett hvilken form diagramskiven har. 

— Strekene som inndeler tidsskalaen, skal krysse feltet for registrering på en måte som tilsvarer radien i 

buen som dannes av sporet etter skrivestiften. Avstanden mellom strekene på tidsskalaen skal tilsvare 

høyst én time. 

3.2.  En endring av hastigheten på 10 km/t skal vises i registreringen som en endring på minst 1,5 mm på den 

tilsvarende koordinaten. 

4.  Registrering av tid 

4.1.  Fartsskriveren skal være konstruert på en slik måte at kjøretiden alltid registreres automatisk, og slik at det er 

mulig, eventuelt ved hjelp av en bryter, å registrere separat de andre tidsgruppene, som angitt i artikkel 34 

nr. 5 bokstav b) punkt ii), iii) og iv) i denne forordning. 

4.2.  Det skal være mulig å skille de ulike tidsgruppene klart fra hverandre på grunnlag av skrivesporenes utseende, 

deres innbyrdes stilling og om nødvendig ved hjelp av tegnene som er angitt i artikkel 34 i denne forordning. 

Hva de enkelte tidsgruppene angir, skal framgå på diagramskiven av strekenes tykkelse eller på en annen måte 

som gir minst like god mulighet for å lese og fortolke skiven. 

4.3.  I kjøretøyer som har en bemanning på flere førere, skal registreringene i nr. 4.1 føres på to atskilte 

diagramskiver, én for hver fører. I slike tilfeller skal de enkelte skivene trekkes fram enten av den samme 

mekanismen eller av atskilte, men synkroniserte mekanismer. 

d)  Lukkemekanisme 

1.  Boksen som inneholder diagramskiven eller -skivene, og innretningen for innstilling av klokken skal ha lås. 

2.  Hver gang boksen som inneholder diagramskiven eller -skivene, og innretningen for innstilling av klokken blir 

åpnet, skal det automatisk registreres på diagramskiven eller -skivene. 

e)  Merking 

1.  På fartsskriverens skala skal følgende merking finnes: 

— I umiddelbar nærhet av det tallet måleren for tilbakelagt strekning viser, målenheten for tilbakelagt 

strekning, forkortet «km». 

— I nærheten av hastighetsskalaen, forkortelsen «km/t». 

— Hastighetsmålerens måleområde, forkortet «Vmin ...km/t, Vmaks ...km/t». Denne merkingen kan sløyfes 

dersom den står på fartsskriverens merkeplate. 

Disse kravene får likevel ikke anvendelse på fartsskrivere som er godkjent før 10. august 1970.  
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2.  På merkeplaten, som skal utgjøre en fast del av fartsskriveren, skal det finnes følgende opplysninger, som skal 

være synlige når fartsskriveren er installert: 

— Produsentens navn og adresse. 

— Produksjonsnummer og produksjonsår. 

— Godkjenningsmerke for fartsskrivertypen. 

— Fartsskriverens konstant på formen «k = ... omdr./km» eller «k = ... imp/km». 

— Eventuelt hastighetsmålerens måleområde på formen som er angitt i nr. 1. 

— Dersom instrumentenes følsomhet overfor hellingsvinkelen kan påvirke registreringene utover de tillatte 

avvikene, skal den tillatte hellingsvinkelen angis slik: 

 

der α er vinkelen målt fra fartsskriverens forside i vannrett stilling (med riktig side opp) som instrumentet er 

justert for, og β og γ representerer henholdsvis øvre og nedre grense for tillatt avvik fra justeringsvinkelen α. 

f)  Største tillatte avvik (optiske instrumenter og registreringsutstyr) 

1.  Under utprøving før installering: 

a)  Tilbakelagt strekning: 

± 1 % av den faktiske strekningen, som skal være minst 1 km. 

b)  Hastighet: 

± 3 km/t mer eller mindre enn den faktiske hastigheten. 

c)  Tid: 

± 2 minutter per dag med høyst 10 minutter etter sju dager, når den tiden klokken kan gå uten å trekkes opp, 

ikke er kortere enn dette tidsrommet. 

2.  Ved installering: 

a)  Tilbakelagt strekning: 

± 2 % av den faktiske strekningen, som skal være minst 1 km. 

b)  Hastighet: 

± 4 km/t mer eller mindre enn den faktiske hastigheten. 

c)  Tid: 

± 2 minutter per dag, eller 

± 10 minutter etter sju dager. 

3.  I drift: 

a)  Tilbakelagt strekning: 

± 4 % av den faktiske strekningen, som skal være minst 1 km.  
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b)  Hastighet: 

± 6 km/t mer eller mindre enn den faktiske hastigheten. 

c)  Tid: 

± 2 minutter per dag, eller 

± 10 minutter etter sju dager. 

4.  De tillatte avvikene som er fastsatt i nr. 1, 2 og 3, gjelder ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Temperaturen 

skal måles i umiddelbar nærhet av fartsskriveren. 

5.  Måling av de største tillatte avvikene som er fastsatt i nr. 2 og 3, skal finne sted under forholdene som er nevnt i 

avsnitt VI. 

IV. DIAGRAMSKIVER 

a)  Alminnelige bestemmelser 

1.  Diagramskivene skal være av en kvalitet som ikke hindrer fartsskriveren i å fungere normalt, og som sikrer at 

registreringene som gjøres, ikke kan slettes, men forblir lette å lese og identifisere. 

Diagramskivene skal beholde størrelsen og bevare alle registreringer som gjøres på dem ved normal fuktighet 

og temperatur. 

Det må dessuten være mulig å skrive inn på diagramskivene de opplysningene som er nevnt i artikkel 34 i denne 

forordning, uten at dette skader diagramskivene eller gjør det vanskeligere å lese av opplysningene. 

Under normale lagringsforhold skal registreringene være tydelige å lese i minst ett år. 

2.  Diagramskivene må ha en registreringskapasitet på minst 24 timer, uansett form. 

Dersom flere skiver er forbundet med hverandre for å øke den sammenhengende registreringskapasiteten uten 

inngrep fra mannskapets side, må forbindelsen mellom de enkelte skivene være utført slik at det ikke blir brudd 

eller overlappinger i registreringen ved overgang fra én skive til en annen. 

b)  Skrivefelt og inndelingen av dem 

1.  Diagramskivene skal ha følgende skrivefelt: 

— Et felt reservert utelukkende for registrering av hastighet. 

— Et felt reservert utelukkende for registrering av tilbakelagt strekning. 

— Ett eller flere felt for data knyttet til kjøretid, andre perioder med arbeid eller tilgjengelighet, avbrudd i 

arbeidet og hviletider for førerne. 

2.  Skrivefeltet for registrering av hastighet skal minst ha inndeling for hver 20 km/t. Hastigheten som tilsvarer 

delestreken på skalaen, skal angis i tall ved hver delestrek i inndelingen. Forkortelsen «km/t» skal finnes minst 

ett sted innenfor skrivefeltet. Den siste delestreken på skalaen skal falle sammen med øverste del av 

måleområdet. 

3.  Feltet for registrering av tilbakelagt strekning må være inndelt på en måte som gjør det lett å lese antall kjørte 

kilometer. 

4.  Feltet eller feltene for registrering av tid nevnt i nr. 1 må ha en merking som gir et klart og utvetydig skille 

mellom ulike tidsgrupper. 

c)  Opplysninger som skal være trykt på diagramskivene 

På hver diagramskive skal følgende opplysninger være trykt: 

— Produsentens navn og adresse eller firma.  
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— Godkjenningsmerke for typen diagramskive. 

— Godkjenningsmerke for den eller de typene fartsskrivere som diagramskiven kan brukes i. 

— Hastighetssmåleområdets øverste grense i km/t. 

På hver diagramskive skal det dessuten minst være påtrykt en tidsskala som gjør det mulig å lese av tiden direkte 

med 15 minutters mellomrom, mens hvert intervall på fem minutter skal kunne bestemmes med letthet. 

d)  Åpen plass til håndskrevne angivelser 

På diagramskiven skal det være avsatt plass til at føreren kan skrive minst følgende opplysninger: 

— Førerens etternavn og fornavn. 

— Dato og sted da diagramskiven tas i bruk, og dato og sted da bruken av diagramskiven avsluttes. 

— Registreringsnummer eller -numre for kjøretøyet eller kjøretøyene som føreren har hatt ansvar for mens 

diagramskiven har vært i bruk. 

— Kilometerstand for kjøretøyet eller kjøretøyene som føreren har hatt ansvar for mens diagramskiven har vært i 

bruk. 

— Tidspunkt for et eventuelt skifte av kjøretøy. 

V. INSTALLERING AV FARTSSKRIVER 

1.  Fartsskriveren skal være slik plassert i kjøretøyet at føreren fra førersetet har god oversikt over hastighetsmåler, 

kilometerteller og klokke, og samtidig skal alle deler, herunder forbindelsesledd, være beskyttet mot tilfeldige 

uhell. 

2.  Fartsskriverens konstant må kunne tilpasses kjøretøyets kilometerfaktor ved hjelp av en egnet innretning kalt 

adapter. 

Kjøretøyer med flere bakakselutvekslinger skal være utstyrt med en omkoplingsinnretning som automatisk tilpasser 

de ulike utvekslingsforholdene til utvekslingsforholdet som er brukt ved tilpasning av fartsskriveren til kjøretøyet. 

3.  Når fartsskriveren er kontrollert etter installering, skal en installasjonsplate plasseres lett synlig i kjøretøyet, ved 

siden av fartsskriveren eller på den. Etter at godkjent installatør eller verksted har undersøkt fartsskriveren og 

funnet at det er nødvendig å foreta endringer i installasjonen, skal installasjonsplaten skiftes ut med en ny. 

Installasjonsplaten skal minst inneholde følgende opplysninger: 

— Den godkjente installatørens eller det godkjente verkstedets navn, adresse eller firma. 

— Kjøretøyets kilometerfaktor på formen «w = ... omdr./km» eller «w = ... imp/km». 

— Dekkenes rulleomkrets på formen «l = … mm». 

— Datoer for fastsettelse av kjøretøyets kilometerfaktor og måling av dekkenes rulleomkrets. 

4.  Forsegling 

Følgende deler skal forsegles: 

a)  Installasjonsplaten, med mindre den er montert slik at den ikke kan fjernes uten at innskriften blir ødelagt. 

b)  De to endene av forbindelsen mellom fartsskriveren og kjøretøyet. 

c)  Selve adapteren og forbindelsen mellom den og anleggets øvrige deler.  
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d)  Innretningen for omkopling for kjøretøyer med flere bakakselutvekslinger. 

e)  Adapterens og omkoplingsinnretningens forbindelser med de øvrige deler av fartsskriveren. 

f)  Boksene som er fastsatt i avsnitt III bokstav a) nr. 7.2. 

g)  Alle deksler som må åpnes for å kunne tilpasse fartsskriverens konstant til kjøretøyets kilometerfaktor. 

I særlige tilfeller kan det kreves ytterligere forseglinger i forbindelse med typegodkjenning av fartsskrivere, og det 

bør da angis i godkjenningsdokumentet hvor disse forseglingene skal plasseres. 

Forseglingene som er nevnt i første ledd bokstav b), c) og e), kan fjernes 

— i nødstilfeller, 

— for å installere, justere eller reparere en hastighetsbegrenser eller andre innretninger som bidrar til 

trafikksikkerhet, 

forutsatt at fartsskriveren fortsatt fungerer på en pålitelig og riktig måte og forsegles på nytt av godkjent installatør 

eller verksted umiddelbart etter at hastighetsbegrenseren eller andre innretninger som bidrar til trafikksikkerheten, 

er montert, eller innen sju dager i andre tilfeller. Alle brudd på disse forseglingene skal gis en skriftlig begrunnelse 

som skal stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

5.  Ledningene som forbinder fartsskriveren med senderen, skal være beskyttet av en ubrutt, plastbelagt rustfri 

stålkappe med krympeender, med mindre tilsvarende beskyttelse mot manipulering er sikret på andre måter (for 

eksempel ved elektronisk overvåking som signalkryptering) som kan påvise at det finnes innretninger som ikke er 

nødvendige for at fartsskriveren skal fungere riktig, og som har som formål å hindre at fartsskriveren fungerer riktig 

ved kortslutning eller avbrudd eller ved endring av de elektroniske dataene fra hastighets- og avstandsføleren. En 

kopling som består av forseglede skjøter, anses som ubrutt i henhold til denne forordning. 

Ovennevnte elektroniske overvåking kan erstattes med en elektronisk kontroll som sikrer at fartsskriveren kan 

registrere alle kjøretøyets bevegelser, uavhengig av signalet fra hastighets- og avstandsføleren. 

Ved anvendelsen av dette nummer er kjøretøyer i gruppe M 1 og N 1 kjøretøyene som er definert i del A i 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1). For kjøretøyer som er utstyrt med fartsskrivere i 

samsvar med denne forordning og ikke er konstruert for å være utstyrt med en armert ledning mellom hastighets- 

og avstandsføleren og fartsskriveren, skal det monteres en adapter så nær avstands- og hastighetsføleren som mulig. 

Den armerte ledningen skal monteres mellom adapteren og fartsskriveren. 

VI. ETTERPRØVING OG KONTROLL 

Medlemsstatene skal utpeke organene som skal foreta etterprøving og kontroll. 

1.  Godkjenning av nye eller reparerte instrumenter 

Hver enkelt fartsskriver, ny eller reparert, skal ha godkjenning for at den fungerer riktig og gir nøyaktige avlesinger 

og registreringer innenfor rammene som er fastlagt i avsnitt III bokstav f) nr. 1, ved at det gjøres forseglinger i 

samsvar med avsnitt V nr. 4 første ledd bokstav f). 

Medlemsstatene kan for dette formål fastsette en førstegangskontroll som består av etterprøving og bekreftelse av at 

en ny eller reparert fartsskriver er i samsvar med den typegodkjente modellen og/eller kravene i denne forordning, 

eller de kan delegere myndighet til å gi godkjenning til produsentene eller deres representanter. 

  

(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 (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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2.  Installering 

Når den installeres i et kjøretøy, skal fartsskriveren og hele installasjonen overholde bestemmelsene som gjelder 

største tillatte avvik fastsatt i avsnitt III bokstav f) nr. 2. 

Kontrollprøvingen skal foretas av en godkjent installatør eller et godkjent verksted, som da har ansvaret for dette. 

3.  Periodisk kontroll 

a)  Periodisk kontroll av fartsskrivere som er installert i kjøretøyer, skal finne sted minst hvert annet år og kan 

utføres i forbindelse med teknisk kontroll av kjøretøyene. 

 Følgende skal kontrolleres: 

— At fartsskriveren fungerer riktig. 

— At fartsskriveren er påført typegodkjenningsmerke. 

— At det er montert en installasjonsplate. 

— At forseglingene på fartsskriveren og de øvrige delene av installasjonen er uskadet. 

— Dekkenes rulleomkrets. 

b)  Kontrollen av at bestemmelsene i avsnitt III bokstav f) nr. 3 om største tillatte avvik under drift overholdes, skal 

utføres minst en gang hvert sjette år, med adgang for den enkelte medlemsstat til å foreskrive kortere 

mellomrom for kjøretøyer som er registrert på vedkommende stats territorium. Slike kontroller skal medføre at 

installasjonsplaten blir skiftet ut. 

4.  Måling av feil 

Målingen av feil under installering og bruk skal foretas under følgende forhold, som skal betraktes som normale 

prøvingsforhold: 

— Kjøretøyet uten last i driftsferdig stand. 

— Dekktrykk i samsvar med produsentens anvisninger. 

— Dekkslitasje innenfor grensene som er fastsatt i lovgivningen. 

— Kjøretøyets bevegelse: kjøretøyet må bevege seg for egen motor i en rett linje på jevnt underlag med en fart på 

50 ± 5 km/t. Kontrollen kan også utføres i en egnet prøvingsbenk, under forutsetning av at den er like nøyaktig. 

 ______  
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VEDLEGG II 

TYPEGODKJENNINGSMERKE OG TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

I. TYPEGODKJENNINGSMERKE 

1.  Typegodkjenningsmerket skal bestå av 

a)  et rektangel med en innskrevet «e» etterfulgt av et kodetall eller en kodebokstav for den staten som har 

utferdiget typegodkjenningen, i samsvar med følgende: 

Belgia 6, 

Bulgaria 34, 

Den tsjekkiske 

republikk 

8, 

Danmark 18, 

Tyskland 1, 

Estland 29, 

Irland 24, 

Hellas 23, 

Spania 9, 

Frankrike 2, 

Kroatia 25, 

Italia 3, 

Kypros CY, 

Latvia 32, 

Litauen 36, 

Luxembourg 13, 

Ungarn 7, 

Malta MT, 

Nederland 4, 

Østerrike 12, 

Polen 20, 

Portugal 21, 

Romania 19, 

Slovenia 26, 

Slovakia 27, 

Finland 17, 

Sverige 5, 

Det forente 

kongerike 

11, 

 og 

b)  et godkjenningsnummer som tilsvarer nummeret på godkjenningsdokumentet som er utstedt for denne typen 

fartsskriver eller diagramskive eller nummeret på et fartsskriverkort, festet et sted i umiddelbar nærhet av 

rektangelet. 

2.  Godkjenningsmerket skal stå på merkeplaten for hver fartsskriver og på hver diagramskive og på hvert 

fartsskriverkort. Det må ikke kunne utslettes og skal alltid være lett leselig.  
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3.  Målene for godkjenningsmerket er angitt nedenfor(1) i millimeter og betegner minstemål. Forholdet mellom de 

oppgitte målene må ikke endres. 

 

  

  

(1) Disse tallene er bare veiledende. 
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II. TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR ANALOGE FARTSSKRIVERE 

En medlemsstat som har foretatt en typegodkjenning, skal utstede et godkjenningsdokument til søkeren etter malen 

nedenfor. Ved underretning av andre medlemsstater om innvilgede typegodkjenninger eller om eventuelle 

tilbakekallinger skal medlemsstatene benytte kopier av dette dokumentet. 

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Navn på vedkommende myndighet  ...........................................................................................  

Meddelelse om(1): 

— godkjenning av en type fartsskriver 

— tilbakekalling av godkjenning for en type fartsskriver 

— godkjenning av en type diagramskive 

— tilbakekalling av godkjenning for en type diagramskive 

 ......................................................................................................................................................  

Godkjenningsnummer  ....................................  

1.  Varemerke eller firma ..............................................................................................................................  

2.  Navn på type eller modell  ........................................................................................................................  

3.  Produsentens navn  ...................................................................................................................................  

4.  Produsentens adresse  ...............................................................................................................................  

5.  Framstilt for godkjenning den  .................................................................................................................  

6.  Prøvingssted  ............................................................................................................................................  

7.  Prøvingen(e)s dato og nummer  ................................................................................................................  

8.  Godkjenningsdato  ....................................................................................................................................  

9.  Dato for tilbaketrekking av godkjenning  .................................................................................................  

10.  Fartsskrivertype eller -typer som diagramskiven er beregnet brukt for  ....................................................  

11.  Sted  .........................................................................................................................................................  

12.  Dato  .........................................................................................................................................................  

13.  Vedlegg (beskrivelser mv.)  ......................................................................................................................  

14.  Merknader (herunder plasseringen av eventuelle forseglinger) 

 ................................  

(Underskrift) 

(1) Stryk det som ikke passer. 
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III. TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DIGITALE FARTSSKRIVERE 

En medlemsstat som har foretatt en typegodkjenning, skal utstede et godkjenningsdokument til søkeren etter malen 

nedenfor. Ved underretning av andre medlemsstater om innvilgede typegodkjenninger eller om eventuelle 

tilbakekallinger skal medlemsstatene benytte kopier av dette dokumentet. 

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DIGITALE FARTSSKRIVERE 

Navn på vedkommende myndighet  .........................................................................................  

Meddelelse om(1): 

  godkjenning av:   tilbakekalling av godkjenning  

   fartsskrivermodell 

   fartsskriverkomponent(2) 

   sjåførkort 

   verkstedkort 

   foretakskort 

   kontrollkort 

 .................................................................................................................................................  

Godkjenningsnummer  .........................................  

1.  Fabrikat eller varemerke  ..........................................................................................................................  

2.  Modellens navn  .......................................................................................................................................  

3.  Produsentens navn  ...................................................................................................................................  

4.  Produsentens adresse  ...............................................................................................................................  

5.  Framstilt for godkjenning for ...................................................................................................................  

6.  Laboratorium/laboratorier  .......................................................................................................................  

7.  Prøvingsrapportens dato og nummer  .......................................................................................................  

8.  Godkjenningsdato  ....................................................................................................................................  

9.  Dato for tilbaketrekking av godkjenning  .................................................................................................  

10.  Fartsskrivermodell eller -modeller som komponenten er beregnet til bruk med  ......................................  

11.  Sted  .........................................................................................................................................................  

12.  Dato  .........................................................................................................................................................  

13.  Vedlegg (beskrivelser mv.)  ......................................................................................................................  

14.  Merknader 

 .........................................  

(Underskrift) 

(1) Sett kryss i de relevante rutene. 

(2) Angi hvilken komponent meddelelsen gjelder. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2299 

av 17. november 2015 

om endring av vedtak 2009/965/EF med hensyn til en ajourført liste med parametrer som skal 

brukes til å klassifisere nasjonale regler 

[meddelt under nummer K(2015) 7869](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 27 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 30. november 2009 vedtok Kommisjonen vedtak 2009/965/EF(2) med en liste over parametrer som skal brukes til å 

klassifisere nasjonale regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i direktiv 2008/57/EF. 

2) På grunnlag av en anbefaling fra Det europeiske jernbanebyrå (Byrået) er det behov for å revidere listen over parametrer 

slik at den er i tråd med den reviderte tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) med hensyn til rullende 

materiell, godsvogner, lokomotiver og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, kontroll og signal, drift og 

trafikkstyring, telematikkprogrammer for godstrafikk og persontransport, sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet 

for bevegelseshemmede personer. 

3) For å gjøre det mulig å foreta sammenligning og krysshenvisning mellom kravene i de reviderte TSI-ene og kravene i 

nasjonale regler med hensyn til en bestemt parameter, bør listen over parametrer som skal kontrolleres ved ibruktaking 

av kjøretøyer som ikke er i samsvar med TSI-ene, på den ene siden sikre forenlighet med og bygge på eksisterende 

avtaler basert på nasjonale regler, og på den andre siden gjenspeile innholdet i de reviderte TSI-ene. Listen over 

parametrer må derfor ajourføres. For å sikre at listen forstås og anvendes på en harmonisert måte, bør ytterligere 

forklaringer tilføyes. Den detaljerte listen over parametrer som er utarbeidet på grunnlag av Byråets anbefaling (ERA-

REC-118-2014/REC) av 11. november 2014, bør vedtas som grunnlag for referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 

i direktiv 2008/57/EF. 

4) Vedtak 2009/965/EF bør derfor endres. 

5) Av klarhetshensyn bør referansedokumentet som er nevnt i artikkel 27 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF og beskrevet i 

kommisjonsbeslutning 2011/155/EU(3), ajourføres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2009/965/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 10.12.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2016 av  

3. juni 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 

23.11.2017, s. 34. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/965/EF om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om 

samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (EUT L 341 av 22.12.2009, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/155/EU av 9. mars 2011 om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Liste over parametrer som skal brukes til å klassifisere nasjonale regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i 

direktiv 2008/57/EF 

Henvisning Parameter Forklaringer 

1 Dokumentasjon  

1.1 Generell dokumentasjon Generell dokumentasjon, teknisk beskrivelse samt utforming og tilsiktet bruk 

av kjøretøyet for trafikktypen (fjerntog, forstadstog, pendlertog, osv.), 

herunder planlagt konstruksjonshastighet og største konstruksjonshastighet, 

generelle planer, diagrammer og nødvendige data i registre, f.eks. kjøretøyets 

lengde, akselrekkefølge, akselavstand, masse per enhet, osv. 

1.2 Vedlikeholdsinstrukser  

og -krav 

 

1.2.1  Vedlikeholdsinstrukser Vedlikeholdshåndbøker og -brosjyrer, herunder krav som er nødvendige for å 

kunne opprettholde det sikkerhetsnivå kjøretøyet er konstruert for å holde. 

Eventuelle relevante faglige kvalifikasjoner, dvs. ferdigheter som kreves for å 

vedlikeholde utstyret. 

1.2.2 Dokumentasjon av  

vedlikeholdsprogrammets 

begrunnelse 

Dokumentasjonen av vedlikeholdsprogrammets begrunnelse forklarer hvordan 

vedlikeholdsarbeidet defineres og utformes for å sikre at det rullende 

materiellets egenskaper holdes innenfor tillatte grenser i materialets levetid. 

1.3 Instrukser og dokumentasjon 

for bruk 

 

1.3.1 Instrukser for bruk av 

kjøretøyet ved normal og 

svekket driftstilstand 

 

1.4 Nasjonale prøvingskrav Denne parameteren bør omfatte eventuelle regler for prøving. 

2 Struktur og mekaniske deler  

2.1 Kjøretøyets konstruksjon  

2.1.1 Styrke og motstandsevne Krav til mekanisk styrke i karosseri, understell, fjæringssystemer, sporbørster 

og snøplog. Den mekaniske styrken til enkeltdeler i denne listen, som f.eks. 

boggi/løpeverk, akselboks, fjæring, aksel, hjul, aksellager og strømavtaker vil 

bli definert hver for seg. 

2.1.2 Lasteevne  

2.1.2.1 Lastforhold og veid masse Lastforhold og veid masse er hovedsakelig et driftsspørsmål (som gjelder 

linjeklassen). Parameteren gjelder forståelsen av massesystemet, for å sikre lik 

forståelse av masse- og lastberegninger. Lasteevnen er et driftsspørsmål, men 

største last skal være forenlig med kjøretøyets konstruksjon (strukturens 

styrke). 
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2.1.2.2 Aksellast og hjullast Aksellast og hjullast er hovedsakelig et driftsspørsmål (som gjelder 

linjeklassen). Parameteren gjelder forståelsen av massesystemet, for å sikre lik 

forståelse av masse- og lastberegninger (f.eks. minste og største aksellast). 

Se parameter 3.3 om konstruksjonsstyrken til aksler og hjul. 

2.1.3 Sammenføyningsteknologi Krav til sammenføyninger og sammenføyningsteknologi (sveising, liming, 

skruing, bolting, osv.). 

2.1.4 Løfting og jekking Særlige krav til kjøretøyets konstruksjon i forbindelse med løfting, jekking og 

tilbakesetting på sporet, karosseriets evne til å motstå varig deformasjon samt 

løftepunktenes form og plassering. 

Instruks for løfting og tilbakesetting på sporet inngår ikke; se kapittel 1. 

2.1.5 Festing av innretninger til 

karosserikonstruksjonen 

F.eks. deler som skal sveises på, også faste innretninger i passasjerområdene. 

2.1.6 Forbindelser mellom ulike 

deler av kjøretøyet 

F.eks. forbindelses-/opphengs-/dempingssystem, mellom f.eks. karosseri og 

boggi eller mellom akselboks og boggiramme. 

2.2 Koplinger/koplingssystemer  

2.2.1 Automatisk kopling Krav og godkjente typer av automatiske koplingssystemer. Det omfatter 

elektriske, mekaniske og pneumatiske systemer. 

2.2.2 Egenskaper ved nødkopling Krav til koplingsadaptere som gjør ulike koplingssystemer forenlige; ved 

normal og svekket driftstilstand (f.eks. nødkopling). 

2.2.3 Konvensjonelle skruekoplin-

ger og andre ikke-automatiske 

koplingssystemer 

Krav til konvensjonelle skruekoplingssystemer og andre ikke-automatiske 

koplingssystemer (f.eks. semipermanente innerkoplinger), deres komponenter 

og samvirkning. 

Inngår: trekkinnretning, trekkrok og trekkinnretningens oppheng. 

Inngår ikke: buffere og buffersystemer (se parameter 2.2.4 «Buffere») samt 

forbindelser til luft, brems, energi og styring. 

2.2.4 Buffere Krav til buffere og buffersystemer av betydning for kjøretøykoplinger, 

herunder buffermerking. 

2.2.5 Overganger Krav til overganger som gjør det mulig for personer (personale eller 

passasjerer) å forflytte seg mellom sammenkoplede kjøretøyer. 

2.3 Passiv sikkerhet Krav til kjøretøyets passive sikkerhet når det kolliderer med en hindring (f.eks. 

kollisjonssikkerhet, osv.) 

Herunder f.eks. støtplater, retardasjonsbegrensere, overlevelsesrom og 

strukturell motstandsevne i passasjerområder, reduksjon av avsporingsrisiko 

og risiko for bufferklatring, begrensning av følgene av kollisjon med sporhind-

ringer, innvendig utstyr for passiv sikkerhet. Gjelder kollisjonsscenarioer, 

overlevelsesrom og strukturell motstandsevne i passasjerområder, reduksjon 

av risiko for bufferklatring og avsporing, begrensning av følgene av kollisjon 

med sporhindringer. 
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  Krav til skinnerydder som beskytter hjulene mot fremmedlegemer og 

hindringer på sporene. Gjelder: høyden på sporrydderens nedre kant over plan 

skinne, minste langsgående kraft uten varig deformasjon. Omhandler ikke 

snøploger. 

3 Samvirkning mellom kjøretøy 

og spor samt kjøretøyprofil 

 

3.1 Kjøretøyprofil Gjelder alle krav knyttet til kjøretøyprofil. For å informere om godkjent(e) 

kinematisk(e) kjøretøyprofil(er), herunder strømavtakerens profil. 

3.2 Kjøretøydynamikk  

3.2.1 Kjøresikkerhet og -dynamikk Krav til kjøretøyets kjøreegenskaper og kjøresikkerhet. 

Inngår: kjøretøyets toleranse overfor deformerte spor, kjøring på buede eller 

vridde spor, sikker kjøring på sporveksler og skrå sporkryss, osv. 

3.2.2 Ekvivalent konisitet Krav til verdier for ekvivalent konisitet som bør overholdes. 

3.2.3 Hjulprofil og grenseverdier Krav til hjulprofiler i forhold til relevant(e) sporsystem(er); for å informere om 

godkjente hjulprofiler (f.eks. er S1002 allment akseptert). 

3.2.4 Forenlighetsparametrer for 

sporbelastning 

F.eks. dynamisk hjulkraft, hjulkrefter på sporet utøvd av en hjulsats (kvasi-

statisk hjulkraft, største totale, dynamiske tverrkraft, kvasistatisk styrekraft), 

herunder vertikal akselerasjon. 

3.2.5 Minste horisontale kurve-

radius, vertikal konkav kurve-

radius, konveks kurveradius 

Kjøretøyets mekaniske evne til å passere gjennom en horisontal kurve med en 

definert radius. 

Det skal informeres om sporets minste vertikale konvekse kurveradius 

(bakkekam) og konkave kurveradius (senkning) som kjøretøyet skal klare; 

vilkår (f.eks. kjøretøy til-/frakoplet). 

3.3 Boggier/løpeverk  

3.3.1 Boggier Krav til boggirammens konstruksjon og styrke og til boggiens generelle 

konstruksjon. 

3.3.2 Hjulsats (komplett) Krav til sammenføyningen av komponentene (aksel, hjul, lager, akselbokser, 

trekkomponenter…), toleranser, impedans mellom hjulene. 

Inngår ikke: krav til styrke og styrkeberegning av aksel, hjul, lager og 

trekkomponenter, og til mulighet for ikke-destruktiv prøving. 

3.3.3 Hjul Krav til hjulet (f.eks. styrke, styrkeberegning, materiale, produksjonsmetode, 

indre spenningstilstand, overflateruhet, overflatebeskyttelse/fargeskikt, mer-

king, mulighet for ikke-destruktiv prøving). 

For hjul med dekk: krav til hjuldekk, sammenføyning med og festing på 

hjulkroppen, merking. 

Hjulprofil og grenseverdier: se 3.2.3. 
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3.3.4 Kontakten hjul/skinner –  

systemer som påvirker  

funksjonen 

Krav til alle systemer montert i kjøretøyer som påvirker kontakten hjul/ 

skinner, for eksempel smøring av hjulflens, pendelbevegelse/slitasje som følge 

av gjensidig påvirkning mellom skinner og hjul samt krav knyttet til trekkraft 

og bremsing, men ikke sandingssystemet. Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) med utstyr langs sporet for styring, kontroll og signal (CCS) omfattes 

av parameter 8.4.2, og med hensyn til andre kompatibilitetskrav, av parameter 

12.2.4. 

3.3.5 Sandingssystem  

3.3.6 Hjulsatslager Krav til hjulsatslager (f.eks. styrke, styrkeberegning, materiale, produksjons-

metode). 

3.3.7 Aksel Krav til akselen (f.eks. styrke, styrkeberegning, materiale, overflateruhet, 

overflatebeskyttelse/malingssjikt, merking, mulighet for ikke-destruktiv 

prøving). 

3.3.8 Overvåking av aksellager-

tilstand 

Parameteren omfatter akselboks og deteksjon av varmgang (HABD) (HABD 

om bord og grensesnittet med detektorer langs sporet). 

3.4 Grense for største positive og 

negative akselerasjon i lengde-

retningen 

Grense for akselerasjon på grunn av største tillatte sporkrefter i lengde-

retningen. 

4 Bremsing  

4.1 Funksjonskrav til bremsing av 

toget 

Gjelder tilgang til grunnleggende bremsefunksjoner (vanligvis driftsbremsing, 

nødbremsing, en parkeringsbremsfunksjon) og hovedbremseanleggets 

egenskaper (vanligvis automatisk bremsing, kontinuerlig bremsing, ikke-

utmattbar bremsing). 

4.2 Sikkerhetskrav til bremsing av 

toget 

 

4.2.1 Hovedbremseanleggets 

driftssikkerhet 

Krav til sikkerheten for at bremseanlegget reagerer med forventet bremsekraft 

ved aktivering av nødbremsing. 

4.2.2 Pålitelighet – forrigling av 

trekkraft/bremsing 

Krav til sikkerheten for at trekkraften begrenses på en sikker måte ved 

aktivering av nødbremsing. 

4.2.3 Pålitelighet – stopplengde Krav om at den beregnede stopplengden overholdes ved aktivering av 

nødbremsing. 

4.2.4 Driftssikkerhet – parkerings-

brems 

Krav til sikkerheten for at parkeringsbremsanlegget reagerer sikkert slik at 

kjøretøyet står stille under beregnede forhold ved aktivering av parke-

ringsbremsing. 

4.3 Bremseanlegg – anerkjent 

struktur og tilhørende 

standarder 

Viser til eksisterende løsninger, f.eks. UICs bremseanlegg («Union 

International des Chemins de fer»). 
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4.4 Bremsebetjening  

4.4.1 Betjening av nødbrems Krav til betjening av nødbrems, f.eks. tilgang til uavhengige innretninger for 

betjening av nødbrems, spesifikasjon av nødbremsinnretningenes utseende, 

mulighet for at innretningene for betjening av nødbrems kan låses av seg selv, 

mulighet for å aktivere en nødbrems gjennom systemet for styring, kontroll og 

signal om bord, spesifikasjon av nødbremsen etter aktivering. 

4.4.2 Betjening av driftsbrems Krav til betjening av driftsbrems, f.eks. spesifikasjoner for justering av 

bremsekraften ved hjelp av driftsbremsens betjeningsinnretning, krav om at 

bare én driftsbremsbetjening skal være tilgjengelig og mulighet for å isolere 

driftsbremsfunksjonen fra annen/andre driftsbremsbetjeningsinnretning(er), og 

automatisk avstenging av all trekkraft ved hjelp av driftsbremsbe-

tjeningsinnretningen. 

4.4.3 Betjening av direktebrems Krav til betjening av direktebrems. 

4.4.4 Betjening av dynamisk brems Krav til betjening av dynamisk brems, f.eks. mulighet for uavhengig og/eller 

kombinert bruk av den dynamiske bremsen fra/med andre bremseanlegg, 

mulighet for å hindre bruk av regenerativ brems. 

4.4.5 Betjening av parkeringsbrems Krav til betjening av parkeringsbrems, f.eks. forhold der parkeringsbremsen 

skal kunne aktiveres og/eller løses ut. 

4.5 Bremsevirkning  

4.5.1 Nødbremsevirkning Krav til nødbremsevirkning, f.eks. responstid, retardasjon, stopplengde, drifts-

forhold som skal tas i betraktning (normal/ svekket driftstilstand). 

Inngår ikke: utnyttelse av friksjon mellom hjul og skinne (se parameter 4.6.1). 

4.5.2 Driftsbremsevirkning Krav til driftsbremsevirkning, f.eks. nivå og grense for største driftsbremse-

virkning. 

4.5.3 Beregninger med hensyn til 

varmekapasitet 

Krav til beregninger av varmekapasitet, både på hjul og bremseutstyr, f.eks. 

krav om hvilke scenarioer og lastforhold som skal benyttes, hvilken sekvens 

med bremseaktiveringer som skal tas i betraktning, krav til linjens største 

helling, tilhørende lengde og driftshastighet. 

4.5.4 Parkeringsbremsevirkning Krav til parkeringsbremsvirkning, f.eks. lastforhold, sporets helling. 

4.5.5 Beregning av bremsevirkning Krav til beregning av bremsevirkning, f.eks. hvilke hjuldiametrer, lastforhold, 

friksjonskoeffisienter, styringsinnstillinger som skal tas i betraktning. 

4.6 Styring av bremsefriksjon  

4.6.1 Grense for friksjonsprofil 

mellom hjul og skinner 

Krav til begrensning av friksjonsprofilen mellom hjul og skinner, f.eks. 

konstruksjonsmål for friksjonskoeffisienter for å begrense utnyttelsen av 

friksjon mellom hjul og skinne for å gi glidevern, kjøretøykonfigurasjoner som 

skal tas i betraktning, hjuldiameter og lastforhold som skal tas i betraktning. 



Nr. 79/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

 

Henvisning Parameter Forklaringer 

4.6.2 Glidevernsystem («WSP») Krav til glidevernsystemet (WSP), f.eks. for hvilke kjøretøyer/kjøretøykon-

figurasjoner et WSP-system er obligatorisk, krav til WSP-systemets ytelse, 

betydning for sikkerheten. 

4.7 Utvikling av bremsekraft  

4.7.1 Friksjonsbremsekomponenter  

4.7.1.1 Bremseklosser  

4.7.1.2 Bremseskiver  

4.7.1.3 Bremsebelegg  

4.7.2 Dynamisk brems knyttet til 

trekkraft 

Godkjenning av og krav til nødbremsing ved bruk av dynamisk brems som er 

koplet til trekkraftsystemet, f.eks. krav til tilgjengelighet, begrensninger, osv. 

4.7.3 Magnetisk skinnebrems Krav til magnetiske skinnebremser, f.eks. situasjoner der bruk tillates, 

magnetelementenes geometriske egenskaper, monteringsmåte (høythengende/ 

lavthengende). 

4.7.4 Virvelstrømsbrems Krav til virvelstrømsbremser, f.eks. situasjoner der bruk tillates, begrensninger 

for drift. 

4.7.5 Parkeringsbrems Krav til parkeringsbremsenes bremsekraftutvikling, nødvendig energifor-

syning for betjening (aktivering/frigjøring). 

4.8 Visning av status for 

bremseevne og -feil 

Krav om visning av bremsestatus for lokomotivføreren/personalet, f.eks. 

tilgang på bremseenergi, bremsestatus for de ulike bremsesystemene. 

4.9 Bremsekrav ved berging Krav til bremseanlegg i forbindelse med berging av et tog/kjøretøy, f.eks. 

mulighet for å frigjøre og isolere alle bremser, mulighet for å styre det bergede 

togets/kjøretøyets bremseanlegg fra andre kjøretøyer, forenlighet med andre 

bremsetyper ved driftsforstyrrelse. Ved berging av et tog/kjøretøy er det 

vanligvis nødvendig å kunne frigjøre og isolere alle bremser. 

5 Forhold av betydning for 

passasjerene 

 

5.1 Tilgjengelighet  

5.1.1 Utvendige dører Omfatter krav til dørlåsesystemer, trinn og avstander ved ytterdører som gir 

passasjerer adgang til kjøretøyet. 

5.1.2 Hjelpemidler for om bord-

stigning 

Gjelder tekniske spesifikasjoner for utstyr som kan være om bord for å lette 

passasjerenes av- og påstigning. 

5.2 Innvendige innretninger  

5.2.1 Innvendige dører Krav til de innvendige dørenes utforming. 

5.2.2 Overgangsdører Dører mellom kjøretøyer, som kan være i enden av toget. 

5.2.3 Frie passasjer Fritt rom (bredde og høyde) inne i kjøretøyet som gir passasjerene fri tilgang 

til alle innretninger (også for bevegelseshemmede passasjerer). 
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5.2.4 Endringer i gulvhøyde Krav til endringer i gulvhøyden i passasjervogner. 

Inngår ikke: trinnhøyde og avstand ved ytterdører som gir tilgang til kjøretøyet 

(se 5.1.1). 

5.2.5 Innvendig belysning Krav til belysning for passasjerer (ikke belysning for teknisk utstyr og 

signallys eller nødbelysning, som omfattes av parameter 10.2.4). 

5.3 Håndlister Krav til håndlister for passasjerer i eller utenpå kjøretøyet (konstruksjons-

spesifikasjoner, hvor de skal brukes). 

5.4 Vinduer Krav til vinduer (yttervinduer), f.eks. mekaniske egenskaper. 

Inngår ikke: 

– frontrute i førerrommet, se parameter 9.1.3 

– innvendige vinduer 

– brannsikring, evakuering og nødutganger (se parameter 10.2.1). 

5.5 Toaletter Krav til toalettenes utforming og deres utstyr (også for bevegelseshemmede 

personer). F.eks. innvendige plassforhold, adgang, nødanrop, hygienekrav. 

Herunder behov for og utforming av toaletter for personalet. 

Inngår ikke: utslipp fra toaletter (se parameter 6.2.1.1). 

5.6 Oppvarmings-, ventilasjons- 

og luftkondisjoneringsanlegg 

F.eks. innvendig luftkvalitet, krav i tilfelle av brann (utkopling). 

5.7 Informasjon til passasjerene  

5.7.1 Personvarslingssystem Parameteren anses som krav til enveiskommunikasjon. Se parameter 10.2.3 

«Passasjeralarm» om kommunikasjon fra passasjerer til personale. 

5.7.2 Skilter og informasjon Krav til skilter, piktogrammer og tekst som vises. Herunder sikkerhets-

instrukser til passasjerer og sikkerhetsmerking for passasjerer. 

6 Miljøforhold og aerodynamis-

ke virkninger 

 

6.1 Miljøets innvirkning på 

kjøretøyet 

 

6.1.1 Miljøforhold med innvirkning 

på kjøretøyet 

 

6.1.1.1 Høyde Gjelder det høydeintervall som skal tas i betraktning for kjøretøyer. 

6.1.1.2 Temperatur Gjelder det temperaturintervall som skal tas i betraktning for kjøretøyer. 

6.1.1.3 Fuktighet  

6.1.1.4 Regn  
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6.1.1.5 Snø, is og hagl Krav som skal hindre at kjøretøyene påvirkes negativt av snø, is og hagl. 

Forhold med «snø, is og hagl» som skal tas i betraktning: scenarioer med 

snøfokk, puddersnø, snøfall med store mengder lett snø med liten 

vannekvivalent, variasjoner i temperatur og fuktighet under en enkelt tur som 

forårsaker isdannelse. Dette er for å fastslå om det er behov for mulighet til å 

fjerne snø foran toget. Det skal vurderes om snø/is kan få følger for 

kjørestabiliteten, bremsefunksjonen og tilførselen av bremseenergi, behov for 

frontruteutstyr, slik at føreren får et akseptabelt arbeidsmiljø. 

6.1.1.6 Solstråling  

6.1.1.7 Bestandighet mot forurens-

ning 

Virkninger av forurensning som skal vurderes, f.eks. av kjemisk aktive stoffer, 

forurensende væsker, biologisk aktive stoffer, støv, steiner, ballast og andre 

gjenstander, gress og blader, pollen, flygende insekter, fibrer, sand og 

sjøsprøyt. 

6.1.2 Aerodynamiske virkninger på 

kjøretøyet 

 

6.1.2.1 Virkninger av sidevind Gjelder virkninger av sidevind på kjøretøyets utstyr og funksjoner. Vindens 

egenskaper (f.eks. vindhastighet) skal tas i betraktning ved konstruksjon av 

rullende materiell for å ivareta sikkerhet, funksjonalitet og motstandsevne. 

6.1.2.2 Største trykkvariasjon i 

tunneler 

Virkninger som følge av raske trykkforandringer ved innkjøring i, kjøring i 

eller utkjøring av tunneler. 

6.2 Kjøretøyets innvirkning på 

miljøet 

 

6.2.1 Utslipp til utemiljøet  

6.2.1.1 Utslipp fra toaletter Utslipp til utemiljøet ved tømming av toaletter. 

6.2.1.2 Eksosutslipp Utslipp av eksos til utemiljøet (se også parameter 8.6). 

6.2.1.3 Utslipp av kjemiske stoffer og 

partikler 

Andre utslipp/spill fra kjøretøyet, f.eks. lekkasje av olje og fett, flens-

smøremiddel, drivstoff osv. 

6.2.2 Grenser for støyutslipp  

6.2.2.1 Stasjonær støyvirkning Støyvirkning på miljøet utenfor jernbanesystemet når kjøretøyet står stille. 

6.2.2.2 Virkning av startstøy Virkning av startstøy fra kjøretøyet på miljøet utenfor jernbanesystemet. 

6.2.2.3 Forbikjøringsstøy Virkning av forbikjøringsstøy fra kjøretøyet på miljøet utenfor jernbane-

systemet. 

6.2.3 Grenser for virkning av 

aerodynamiske belastninger 

Virkninger av aerodynamiske belastninger, f.eks. på personer på plattformen 

og langs åpent spor. 

6.2.3.1 Trykkbølger i fronten av toget Virkning langs sporet av trykkbølger fra fronten av toget. 

6.2.3.2 Aerodynamisk virkning på 

passasjerer/materialer på 

plattformen. 

Aerodynamisk forstyrrelse for passasjerer/materialer på plattformen, herunder 

vurderingsmetoder og driftsmessige pålastingsforhold. 
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6.2.3.3 Aerodynamisk virkning på 

sporarbeidere 

Aerodynamisk forstyrrelse for sporarbeidere. 

6.2.3.4 Oppløfting og utslynging av 

ballast til tilstøtende områder 

Kan også gjelde oppløfting av is. 

7 Krav til utvendig varsling, 

signaler, merking og program-

vareintegritet 

 

7.1 Integritet til programvare som 

brukes til sikkerhetsfunk-

sjoner 

Krav til integriteten til programvare av betydning for sikkerhetsfunksjoner 

som har betydning for togets reaksjoner, f.eks. integriteten til programvaren 

for togets databuss. 

7.2 Synlige og hørbare identifi-

kasjons- og varslingsfunk-

sjoner for kjøretøyet 

 

7.2.1 Kjøretøymerking Kjøretøymerking gjelder driftsmessig og teknisk informasjon til jernbane-

personalet, og kan være inne i og utenpå kjøretøyet. 

7.2.2 Utvendige lykter  

7.2.2.1 Frontlykter «Frontlykter» viser til den funksjon som gir føreren tilstrekkelig sikt foran 

toget. Denne funksjonen kan sikres ved hjelp av de samme fysiske 

innretningene som for markeringslys, eller av andre innretninger. 

7.2.2.2 Markeringslykter «Markeringslykter» er lykter som er plassert foran på toget, og som har som 

funksjon å markere togets front. Flere signaler som markerer togets front 

under ulike omstendigheter (f.eks. tog som kjører på motsatt spor, tog i en 

nødssituasjon, osv.) er mulig. 

7.2.2.3 Sluttsignal Krav til utstyr som kan vise et synlig sluttsignal (f.eks. røde lykter). 

Inngår ikke: festebraketter for montering av sluttsignaler, se parameter 7.2.4. 

7.2.2.4 Lyktebetjening  

7.2.3 Lydsignalsystemer Krav til lydsignalsystemer montert i kjøretøyer (f.eks. varselhorn). Gjelder: 

– varselhorntoner, 

– varselhornets lydtrykknivå (utenfor førerromet, se parameter 9.2.1.2 om 

innvendig lydnivå), 

– beskyttelse av innretningen, 

– betjening av innretningen, 

– kontroll av lydtrykknivåer. 

7.2.4 Festebraketter Krav til utstyr til å montere/feste lydsignalinnretninger på utsiden av 

kjøretøyet (f.eks. sluttsignaler, signallykter, flagg). 
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8 Kraftforsyning og styrings-

systemer om bord 

 

8.1 Krav til trekkraftytelse Påkrevd trekkraftytelse, f.eks. akselerasjon, styring av friksjon mellom hjul og 

skinner, osv. 

8.2 Funksjonelle og tekniske 

spesifikasjoner for grense-

snittet mellom kjøretøyet og 

delsystemet for energi 

 

8.2.1 Funksjonelle og tekniske 

spesifikasjoner for strømfor-

syningen 

 

8.2.1.1 Særlige krav til strømforsy-

ningen 

Særlige krav til strømforsyningen, f.eks. effektfaktor, følsomheten til be-

skyttelsessystemer om bord. 

8.2.1.2 Spenning og frekvens for 

kjøreledningens strømfor-

syning 

 

8.2.1.3 Regenerativ bremsing  

8.2.1.4 Største effekt og største 

togstrøm som er tillatt å 

trekke fra kjøreledningen 

Herunder største strøm ved stillstand. 

8.2.2 Funksjons- og konstruksjons-

parametrer for strømavtakere 

 

8.2.2.1 Strømavtakerens generelle 

utforming 

 

8.2.2.2 Strømavtakerhodets geometri  

8.2.2.3 Strømavtakerens kontaktkraft 

herunder statisk kontaktkraft, 

dynamiske egenskaper og 

aerodynamiske virkninger) 

Herunder kvaliteten på strømavtakingen. 

8.2.2.4 Strømavtakerens arbeids-

område 

 

8.2.2.5 Strømavtakerens strømkapa-

sitet, herunder slepestykket 

 

8.2.2.6 Strømavtakeres plassering  

8.2.2.7 Strømavtakerens isolasjon fra 

kjøretøyet 

 

8.2.2.8 Senking av strømavtakeren  

8.2.2.9 Kjøring gjennom faseskille- 

eller systemskilleseksjoner 
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8.2.3 Funksjons- og konstruksjons-

parametrer for slepestykket 

 

8.2.3.1 Slepestykkets geometri  

8.2.3.2 Materiale i slepestykket  

8.2.3.3 Vurdering av slepestykket  

8.2.3.4 Påvisning av brudd i slepe-

stykket 

 

8.3 Strømforsyning og trekkraft-

system 

 

8.3.1 Måling av energiforbruk  

8.3.2 Krav til elektriske anlegg om 

bord i et jernbanekjøretøy 

 

8.3.3 Høyspenningskomponenter  

8.3.4 Jording  

8.4 Elektromagnetisk kompa-

tibilitet («EMC») 

 

8.4.1 EMC inne i kjøretøyet Ledningsbåret utslipp og motstandsevne mot forstyrrelser i utstyr om bord, 

magnetfelt som mennesker eksponeres for inne i rullende materiell (f.eks. 

grenser for eksponering av mennesker). 

8.4.2 EMC mellom kjøretøyet og 

jernbanesystemet 

 

8.4.2.1 Største strøm  

8.4.2.1.1 Returstrøm i skinnene Interferensstrøm ved punktet for tilkopling til jernbanens strømforsyningsnett 

— på nivået for strømavtaker/slepestykke. 

8.4.2.1.2 Interferensstrøm fra opp-

varmingskabler 

Interferensstrøm som skyldes oppvarming ved dieseldrevet trekkraft. 

8.4.2.1.3 Interferensstrøm under kjøre-

tøyet 

Interferensstrøm som går mellom akslene under kjøretøyet og hovedsakelig 

genereres av utstyr om bord. 

8.4.2.1.4 Oversvingningsegenskaper og 

tilhørende overspenninger i 

kjøreledningen 

Krav til kjøretøyene om største oversvingninger og tilhørende overspenninger 

i kjøreledningen. 

8.4.2.1.5 Virkninger av likestrømandel 

i vekselstrømforsyningen 

Krav til kjøretøyene om største likestrømsandel i vekselstrømforsyningen. 

8.4.2.2 Største elektromagnetiske felt 

/induserte spenning 
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8.4.2.2.1 Elektromagnetiske felt / 

indusert spenning i sporet/ 

under kjøretøyet 

Elektromagnetiske felt (eller indusert spenning/interferensspenning) i 

nærheten av jernbanemateriell (akseltellere, ATP («Automatic Train 

Protection»), antenner, varmgangsdetektorer, osv.). 

8.4.2.2.2 Elektromagnetiske felt / 

induserte spenning utenfor 

sporet 

Elektromagnetiske felt (eller induserte spenning /interferensspenning) ved 

radiokommunikasjonssystemer for sporskifting, radiokommunikasjons-

systemer med kjøretøyradiofrekvens (f.eks. nasjonal radio eller GSM-R 

(«Global System for Mobile communications — Railways»), osv. 

8.4.2.3 Kjøretøyets inngangsimpe-

dans 

Inngangsimpedans for kjørespenningsspektrets frekvenser som påvirker 

nettets sporfelt, f.eks. inngangsimpedans på 50 Hz for 50 Hz sporfelt; 

inngangsimpedans for å begrense innkoplingsstrøm, f.eks. for likestrøm-

sporfelt. 

8.4.2.4 Psofometrisk strøm Som definert i EN 50121-3-1 vedlegg A «Interference on telecommunication 

lines — Psophometric currents». 

8.4.2.5 Grenseverdier for tverr-

spenning for kompatibilitet 

med tale-/datakanaler 

 

8.4.3 EMC mellom kjøretøyet og 

miljøet 

 

8.4.3.1 Største elektromagnetiske felt Magnetfelt som mennesker eksponeres for utenfor rullende materiell (f.eks. 

grenseverdier for eksponering av mennesker). 

8.4.3.2 Indusert interferensstrøm / 

-spenning 

 

8.4.3.3 Psofometrisk strøm Som definert i EN 50121-3-1 vedlegg A «Interference on telecommunication 

lines — Psophometric currents». 

8.5 Beskyttelse mot elektrisk fare Krav til jording inngår i parameter 8.3.4. 

8.6 Krav til dieseldrevne og andre 

varmebaserte trekkraft-

systemer 

Utslipp av eksosgass, se parameter 6.2.1.2. 

8.7 Systemer som krever særlige 

overvåknings- og beskyttel-

sestiltak 

 

8.7.1 Tanker og rørsystemer for 

brannfarlige væsker 

Særlige krav til tanker og rørsystemer for brannfarlige væsker (herunder 

drivstoff). 

8.7.2 Trykkbeholdersystemer/trykk

utstyr 

 

8.7.3 Dampkjelanlegg  

8.7.4 Tekniske systemer i eksplo-

sjonsfarlige omgivelser 

Særlige krav til tekniske systemer i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. 

flytende gass, naturgass og batteridrevne systemer, herunder beskyttelse av 

transformatorhus). 
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8.7.5 Hydrauliske/ pneumatiske 

forsynings- og kontroll-

systemer 

Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner, f.eks. trykkluftforsyning, kapasitet, 

type, temperaturområde, lufttørkere (tårn), duggpunktmålere, isolasjon, 

luftinntaksegenskaper, feilindikatorer, osv. 

9 Innretninger, grensesnitt og 

miljø som gjelder personalet 

 

9.1 Utforming av førerrom  

9.1.1 Innvendig utforming Generelle krav til innvendig utforming av førerrom, f.eks. lokomotivførerens 

kroppsmål, bevegelsesfrihet for personalet i førerrommet, sittende og stående 

kjørestilling, antall seter (f.eks. avhengig av om det dreier seg om drift med en 

eller to førere). 

9.1.2 Tilgang til førerrommet  

9.1.2.1 Inngang, utgang og dører Krav om tilgjengelighet til førerrommet og maskinrommet (også utvendige 

gangbaner på skiftelokomotiver). Krav til ytter- og innerdører, dører som gir 

tilgang til skiftelokomotiv, fri døråpning, stigtrinn, håndlister eller dørhåndtak, 

dørlås, tiltak for å hindre adgang for uvedkommende. 

9.1.2.2 Nødutganger i førerrommet Alle slags nødutganger i førerrommet, eller adgang for redningstjenesten til 

førerrommet (vanligvis ytterdører, sidevinduer eller nødluker); bestemmelse 

av fritt rom. 

9.1.3 Frontrute i førerrom  

9.1.3.1 Mekaniske egenskaper Krav til frontrutens dimensjoner, plassering, motstandskraft mot flygende 

gjenstander. 

9.1.3.2 Optiske egenskaper Krav til frontrutens optiske egenskaper, f.eks. vinkel mellom primær- og 

sekundærbilder, tillatt optisk forvrengning av sikten, materialets uklarhet, 

lystransmisjon og kromatisitet. 

9.1.3.3 Utstyr til frontruten F.eks. avising, avdugging, utvendig rengjøringsutstyr, solskjerming, osv. 

9.1.3.4 Sikt framover/synsfelt Definisjon av førerens synsfelt forover mot sporet, ut fra førerens 

kjørestillinger. Omfatter feltet som rengjøres av vindusviskeren. 

9.1.4 Førerpultens ergonomi Krav til førerpultens ergonomi, f.eks. aktiveringsretning for spaker og brytere, 

nødsystemenes ergonomi. 

9.1.5 Førersete Krav til førersetet (f.eks. kroppsmål, setets stilling, slik at øynene kommer i 

den posisjonen som er nødvendig for å ha sikt ut, fluktmulighet i en 

nødssituasjon, ergonomiske og helsemessige sider ved setets utforming, 

mulighet for justering av setet til stående kjørestilling). 

9.2 Helse og sikkerhet  

9.2.1 Miljøforhold  
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9.2.1.1 Oppvarmings-, ventilasjons- 

og luftkondisjoneringsanlegg i 

førerrommet 

F.eks. tillatt CO2-konsentrasjon i førerrommet, luftstrømmer fra ventilasjons-

systemet med lufthastighet som overstiger grenseverdien som er fastsatt for å 

sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø, temperaturområder, temperaturer som 

må oppnås under visse omstendigheter i omgivelsene. 

9.2.1.2 Støy i førerrommet Største tillatte lydnivå i førerrommet, herunder signalhornets lydnivå inne i 

førerrommet. 

9.2.1.3 Belysning i førerrommet F.eks. belysningens lysstyrke, uavhengig belysning av førerpultens lese-

område, betjening av belysningen, justering av lysstyrken, tillatt lysfarge. 

9.2.2 Andre krav til helse og 

sikkerhet 

Andre krav enn dem som er oppført i listen over parametrer under 

parameter 9.2 «Helse og sikkerhet». 

9.3 Grensesnitt mellom lokomotiv-

fører og maskin 

 

9.3.1 Hastighetsmåling Krav til systemet for hastighetsmåling (nøyaktighet/toleranser, osv.). 

Inngår ikke: registrering av hastighet, som inngår i parameter 9.6. 

9.3.2 Visningsenheter og skjermer 

for lokomotivfører 

Funksjonskrav til informasjon og betjening i førerrommet. Inngår ikke: 

Informasjon og betjening i ERTMS («European Rail Traffic Management 

System»), herunder de som gis på en visningsenhet, er angitt i kapittel 12. 

9.3.3 Betjeningsinnretninger og 

indikatorer 

Funksjonskravene er angitt sammen med andre krav som gjelder for en 

bestemt funksjon, i punktet der funksjonen beskrives. 

9.3.4 Overvåkning av lokomotiv-

fører 

Krav til førerens årvåkenhet, f.eks. automatisk overvåkningssystem for 

årvåkenhet/dødmannsknapp. 

9.3.5 Sikt bakover og til siden Krav til sikt bakover og til siden: sidevinduer/panel som kan åpnes på begge 

sider av førerrommet, (fritt rom for vinduet/panelet som åpnes), utvendige 

speil, kamerasystem. 

9.4 Merking og skilting i fører-

rommet 

Krav til skilter, piktogrammer, merking og statisk visning av tekst til bruk for 

føreren inne i kjøretøyet (førerrom, motorrom, apparatskap). Hvilken 

informasjon som må vises i førerrommene (vanligvis Vmax, trekkenhetens 

nummer, plassering av bærbart utstyr, f.eks. innretning til selvredning, 

signaler, nødutgang). Bruk av harmoniserte piktogrammer. 

9.5 Utstyr og andre innretninger 

om bord for personalet 

 

9.5.1 Innretninger om bord for 

personalet 

 

9.5.1.1 Personalets tilgang til til- og 

frakopling 

F.eks. Bern-rektangel, håndlister under bufferne. 

9.5.1.2 Utvendige stigtrinn og 

håndlister for skiftepersonalet 

 

9.5.1.3 Lagringsrom til bruk for 

personalet 
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9.5.2 Dører for personale og gods Denne parameteren gjelder dører til bruk for gods og til bruk for togper-

sonalet, men ikke dører til førerrom. F.eks. dører utstyrt med en sikkerhets-

innretning som bare kan åpnes av personalet, herunder serveringspersonalet, 

samt dører til motorrom. 

Inngår ikke: dører til bruk for passasjerer, dører til førerrom (også utvendige 

gangbaner på skiftelokomotiver). 

9.5.3 Verktøy og bærbart utstyr om 

bord 

Nødvendig verktøy og bærbart utstyr om bord, f.eks. lommelykt med rødt og 

hvitt lys, kortslutningsutstyr for sporstrømkretser, åndedrettsvern. 

Inngår ikke: komponenter til bruk under driften, f.eks. bremsesko, 

koplingsadaptere, nødkoplinger (se kapittel 2), brannslokkingsutstyr (se 

kapittel 10), og se kapittel 13 «Særlige driftskrav». 

9.5.4 Lydkommunikasjonssystem F.eks. til kommunikasjon mellom medlemmer av togpersonalet, eller mellom 

togpersonalet (se parameter 10.2.3) og personer i eller utenfor toget (se 

parameter 10.2.3 om passasjeralarm). 

Inngår ikke: togradio (se kapittel 12). 

9.6 Ferdsskriver Ferdsskriver til overvåkning av samvirkningen mellom lokomotivfører og tog, 

og av togparametrene. Krav til ferdsskriveren, f.eks. hvilken informasjon som 

skal registreres, tidsøkning, mulighet for å korrelere hendelse og tidspunkt, 

registreringsteknologi. 

9.7 Bakkebasert fjernstyrings-

funksjon 

Krav til bakkebasert fjernstyringsfunksjon. Vanligvis radiofjernstyring ved 

sporveksling samt fjernstyring på annen måte, men fjernstyring ved trekk-

skyvelokomotiv og fjernstyring ved multippeltrekk inngår ikke. 

10 Brannsikring og evakuering  

10.1 Brannvernprinsipp og be-

skyttelsestiltak 

F.eks. brannsikkerhetskategori, klassifisering, beskyttelsestiltak for kjøretøyer 

og kjøretøydeler (f.eks. førerrom), materialegenskaper, brannskiller, brannde-

tektorer (herunder ionisasjonsdetektorer) og brannslokkingsutstyr. 

10.2 Nødssituasjoner  

10.2.1 Evakuering av passasjerer Krav til tilgjengelighet, utforming og merking av nødutganger for passasje-

rene, begrensning av antall passasjerer per kjøretøy. 

10.2.2 Informasjon, utstyr og tilgang 

for redningstjenestene 

Beskrivelse av rullende materiell som stilles til rådighet for redningstjenestene 

slik at de kan håndtere nødssituasjoner. 

De skal særlig informeres om hvordan de kan ta seg inn i det rullende 

materiellet. 

10.2.3 Passasjeralarm Krav til passasjeralarm, f.eks. tilgjengelighet til alarmutløsere (plassering, 

antall), funksjon, hvordan alarmen tilbakestilles, kommunikasjonsforbindelse 

fra passasjer til fører/personale, aktivering av nødbrems, overstyring av 

nødbrems. 

10.2.4 Nødbelysning Krav til nødbelysningsanlegget, f.eks. til minste driftstid, lysnivå/lysstyrke. 

10.3 Kjøreevne i nødssituasjoner Tiltak for å sikre kjøreevne for rullende materiell for passasjertrafikk med 

brann om bord. 

Inngår ikke: overstyring av nødbrems, se parameter 10.2.3. 
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11 Vedlikehold  

11.1 Anlegg for rengjøring av tog Rengjøring av togets interiør og eksteriør, f.eks. utvendig rengjøring gjennom 

et vaskeanlegg. 

11.2 Anlegg for vedlikehold og 

service 

 

11.2.1 Utslippssystemer for spillvann Krav til avløpssystemer for spillvann, herunder grensesnitt mot toalettøm-

mingssystem. Vanligvis definisjon av tømmingsdyse og spyletilslutningen til 

toalettanken. 

Inngår ikke: utslipp fra toaletter (se parameter 6.2.1.1). 

11.2.2 Vannforsyningssystem Samsvar med sanitærforskrifter om drikkevannsforsyning. Sikres vanligvis 

ved spesifikasjoner av materialet i og kvaliteten på rørledninger og 

forseglinger. Spesifikasjon av vannpåfyllingsadaptere (samtrafikkompo-

nenter). 

11.2.3 Andre forsyningsinnretninger Krav til andre typer forsyning, f.eks. ekstern strømforsyning for kjøretøyer til 

parkering av tog. 

11.2.4 Grensesnitt til utstyr til 

drivstoffpåfylling for ikke-

elektrisk rullende materiell 

Krav til drivstoffpåfyllingssystem for rullende materiell som bruker diesel, 

LPG eller andre drivstoffer. 

12 Styring, kontroll og signal om 

bord 

 

12.1 Radiosystem om bord  

12.1.1 Andre radiosystemer enn 

GSM-R 

Krav til nasjonale radiosystemer dersom det er et krav for godkjenning at de er 

installert i et kjøretøy. 

12.1.2 Radiosystem som er forenlig 

med GSM-R 

 

12.1.2.1 Bruk av håndholdt GSM-R-

enhet 

Krav til håndholdte enheter som fungerer som førerromradio. Angi her om  

2 watts håndholdt enhet kan benyttes som et alternativ eller ikke, og hvilke 

krav, restriksjoner, osv. som er knyttet til dette, når det tas hensyn til punkt 

7.3.3. «Gjennomføring av ERTMS om bord» i kommisjonsbeslutning 

2012/88/EU(1). 

12.1.2.2 Andre GSM-R-krav Andre krav knyttet til GSM-R-forstyrrelser, installasjon av filtre, osv., som 

ikke kan føres opp under de foregående punktene. 

12.2 Signal om bord  

12.2.1 Nasjonale signalsystemer om 

bord 

Krav om å ha nasjonale togkontrollsystemer installert om bord (f.eks. 

EBICAB), og tilsvarende funksjonskrav. 

12.2.2 STM-krav Krav knyttet til STM-løsninger (separat STM eller integrert i ETCS om bord). 

12.2.3 Overganger Krav til overganger mellom nasjonale signalsystemer om bord og ETCS; 

mellom ETCS og ETCS, osv., på grensene mellom medlemsstater eller i 

medlemsstater. 
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12.2.4 Forenlighet mellom rullende 

materiell og CCS-jernbane-

infrastruktur 

Andre krav til forenlighet enn EMC for rullende materiell med CCS 

togdeteksjonssystemer, se 8.4.2 om EMC. 

12.2.4.1 Minste akselavstand Krav til akseltelleres funksjon, for v > 350 km/t, se punkt 3.1.2.3 i dokumentet 

(ERA/ERTMS/033281): «Interfaces between CCS track-side and other 

subsystems». 

12.2.4.2 Minste hjuldiameter Krav til akseltelleres funksjon, for v > 350 km/t, se punkt 3.1.3.2 i dokumentet 

(ERA/ERTMS/033281): «Interfaces between CCS track-side and other 

subsystems». 

12.2.4.3 Rom mellom hjulene som er 

fritt for metall og ledende 

bestanddeler 

Krav til akseltelleres funksjon, se punkt 3.1.3.5 i dokumentet (ERA/ 

ERTMS/033281): «Interfaces between CCS track-side and other subsystems». 

12.2.4.4 Kjøretøyets metallmasse Krav til sløyfedeteksjonssystemets funksjon. 

12.2.4.5 Kompatibilitet med fast CCS-

utstyr 

Kompatibilitet med fast CCS-utstyr, se punkt 3.1.10 i dokumentet (ERA/ 

ERTMS/033281): «Interfaces between CCS track-side and other subsystems». 

12.2.5 ETCS(2)-signalsystem i 

førerrom 

 

12.2.5.1 Funksjonalitet for plan-

overganger 

Krav til spesifikasjonene oppført i nr. 1 i tabell A2 i vedlegg A til CCS-TSI-en 

fastlagt i beslutning 2012/88/EU for funksjoner med hensyn til planoverganger 

i ETCS om bord. 

12.2.5.2 Bremsesikkerhetsmarginer Krav til spesifikasjonene oppført i nr. 1 i tabell A2 i vedlegg A til CCS-TSI-en 

fastlagt i beslutning 2012/88/EU hva angår bremsekurvens pålitelighet i CCS 

om bord. 

12.2.5.3 Krav til pålitelighet og tilgjen-

gelighet 

Minstekrav til pålitelighet og tilgjengelighet skal spesifiseres for å begrense 

dårligere systemsikkerhet som skyldes ofte forekommende svikt. 

12.2.5.4 Sikkerhetskrav Sikkerhetskrav for ETCS-funksjoner i grensesnittet mellom lokomotivfører og 

maskin for spesifikasjonene oppført i nr. 1 i tabell A2 i vedlegg A til CCS-

TSI-en fastlagt i beslutning 2012/88/EU. 

12.2.5.5 Ergonomiske aspekter ved 

DMI 

Ergonomiske DMI-krav for spesifikasjonene oppført i nr. 1 i tabell A2 i 

vedlegg A til CCS-TSI-en fastlagt i beslutning 2012/88/EU. 

12.2.5.6 Grensesnitt mot driftsbrems Krav til grensesnitt mot driftsbrems for spesifikasjonene oppført i nr. 1 i tabell 

A2 i vedlegg A til CCS-TSI-en fastlagt i beslutning 2012/88/EU. 

12.2.5.7 Andre ETCS-krav (knyttet til 

eksisterende nett som ikke er 

samvirkende) 

ETCS-krav til utstyr om bord som er eldre enn B2-utstyr (pre-B2), 

kompatibilitet med eksisterende strekninger der installert utstyr er eldre enn 

B2. Eller valgfrie ETCS-funksjoner som kan ha betydning for en sikker 

togtrafikk. 

12.2.5.8 Spesifikasjon av bruksvilkår 

når ikke alle funksjoner, 

grensesnitt og ytelser spesifi-

sert i ETCS om bord 

iverksettes. 

Analyse av følgene når ikke alle funksjoner, ytelser og grensesnitt som er 

spesifisert i CCS-TSI-en blir iverksatt i ETCS-delsystemet om bord. Nyttig i 

forbindelse med ytterligere tillatelser. 
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13 Særlige driftskrav  

13.1 Særlige komponenter som 

skal plasseres om bord 

For å informere om hvilke særlige komponenter som skal plasseres om bord, 

og som er nødvendige av hensyn til driften ved normal drift og ved svikt 

(f.eks. bremsesko, dersom parkeringsbremsens ytelse ikke strekker til på 

grunn av sporets helling, koplingsadaptere, nødkoplinger, osv.). Krav til 

fordelingen av komponentene og deres tilgjengelighet kan tilføyes her. Se 

også parameter 9.5.3. 

13.2 Fergetransport Krav når benyttelse av kjøretøyet innebærer transport med ferger, herunder 

begrensninger med hensyn til løpeverk og kjøretøyprofil, og krav til sikring og 

festing. 

14 Godsinnretninger Særlige krav knyttet til gods. 

14.1 Begrensninger med hensyn til 

konstruksjon, drift og vedli-

kehold for transport av farlig 

gods. 

F.eks. krav utledet av RID, nasjonale regler eller andre forskrifter for transport 

av farlig gods, herunder utstyr som kreves særskilt for farlig gods. 

14.2 Særlige innretninger for 

transport av gods 

F.eks. sikring av gods, lufttilførsel for annet formål enn bremsing, 

bestemmelser om hydraulisk/pneumatisk utstyr på godsvogner, krav til lasting 

og lossing av gods, særlige krav til tippvogner. 

14.3 Dører og lasteinnretninger Krav til dører og luker som benyttes ved lasting av gods samt stenging og 

låsing av dem. 

(1) Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1), endret ved kommisjonsbeslutning 

2012/696/EU. 

(2) Se vedlegg A tabell A2 indeks nr. 1 i CCS-TSI-en i beslutning 2012/88/EU.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/103 

av 27. januar 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 om nedsettelse av en 

komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en 

komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring av forordningene om sjøsikkerhet og 

hindring av forurensning fra skip(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) ble nedsatt ved forordning (EF) nr. 2099/2002. 

2) COSS skal sentralisere oppgavene til komiteene nedsatt i henhold til Unionens regelverk for sjøsikkerhet, hindring av 

forurensning fra skip og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip. 

3) Alt nytt unionsregelverk som vedtas på området sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip, bør inneholde en 

henvisning til COSS. 

4) Etter den seneste endringen av forordning (EF) nr. 2099/2002 er det i flere nye unionsrettsakter som er vedtatt på 

området sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip, fastsatt at Kommisjonen bør bistås av COSS, nærmere 

bestemt i artikkel 28 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF(2), artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/15/EF(3), artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009(4), artikkel 10 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 392/2009(5), artikkel 31 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(6), artikkel 19 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF(7), artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/21/EF(8), 

artikkel 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF(9) og artikkel 38 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/90/EU(10). 

5) I tillegg inneholder artikkel 4d nr. 2 i rådsdirektiv 1999/32/EF(11), artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 530/2012(12) og artikkel 19 nr. 5 og 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 788/2014(13) en henvisning til COSS. 

6) Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 2099/2002 er følgende unionsrettsakter nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordningen 

opphevet: rådsforordning (EØF) nr. 613/91(14), rådsdirektiv 93/75/EØF(15), rådsforordning (EF) nr. 3051/95(16), 

rådsdirektiv 98/18/EF(17), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF(18), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/6/EF(19) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002(20). 

7) Følgende unionsrettsakter nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2099/2002 er omarbeidet: rådsdirektiv 

94/57/EF(21) som er omarbeidet til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/15/EF(22) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 391/2009(23), og rådsdirektiv 95/21/EF(24) som er omarbeidet ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/16/EF(25). 

8) Forordning (EF) nr. 2099/2002 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2016, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 35. 

2018/EØS/79/27 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2099/2002 skal lyde: 

«2. «Fellesskapets sjøfartsregelverk» følgende rettsakter: 

a)  Rådsforordning (EF) nr. 2978/94 av 21. november 1994 om gjennomføring av IMO-resolusjon A.747(18) om 

måling av ballastrom i oljetankskip med atskilte ballasttanker(1)* 

b)  Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr(2)* 

c)  Rådsdirektiv 97/70/EF av 11. desember 1997 om opprettelse av en harmonisert sikkerhetsordning for fiskefartøyer 

med en lengde på 24 meter og over(3)* 

d)  Rådsdirektiv 98/41/EF av 18. juni 1998 om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå 

hamner i medlemsstatane i Fellesskapet(4)* 

e)  Rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff og 

om endring av direktiv 93/12/EØF(5)* ved gjennomføring av direktivets artikkel 4d nr. 2 

f)  Rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på sikker 

drift av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk(6)* 

g)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og 

lasterester fra skip(7)* 

h)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/96/EF av 4. desember 2001 om fastsettelse av harmoniserte krav og 

framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip(8)* 

i)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og 

informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF(9)* 

j)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske 

tinnforbindelser på skip(10)* 

k)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav for roro-

passasjerskip(11)* 

l)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 789/2004 av 21. april 2004 om overføring av lasteskip og 

passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 613/91(12)* 

m)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF av 7. september 2005 om forurensning fra skip og om innføring av 

sanksjoner, herunder strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning(13)* 

n)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 336/2006 av 15. februar 2006 om overføring av lasteskip og 

passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3051/95(14)* 

o)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå(15)* 

p)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/15/EF av 23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner 

som skal inspisere og besikte fartøyer, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse(16)*  
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q)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll(17)* 

r)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF av 23. april 2009 om fastsettelse av grunnleggende prinsipper for 

undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/35/EF 

og 2002/59/EF(18)* 

s)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/21/EF av 23. april 2009 om oppfyllelse av flaggstatenes forpliktelser(19)* 

t)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for 

organisasjoner som skal inspisere og besikte fartøyer(20)* 

u)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved 

ulykker under sjøtransport av passasjerer(21)* 

v)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(22)* 

w)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 530/2012 av 13. juni 2012 om framskunda innføring av krav om 

dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog(23)* 

x)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 788/2014 av 18. juli 2014 om fastsettelse av nærmere regler for ilegging av bøter 

og tvangsmulkter og tilbakekalling av anerkjennelse av organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, i 

henhold til artikkel 6 og 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009(24)* 

y)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 

96/98/EF(25)* 

  

(1)* EFT L 319 av 12.12.1994, s. 1. 

(2)* EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. 

(3)* EFT L 34 av 9.2.1998, s. 1. 

(4)* EFT L 188 av 2.7.1998, s. 35. 

(5)* EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. 

(6)* EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1. 

(7)* EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81. 

(8)* EFT L 13 av 16.1.2002, s. 9. 

(9)* EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10. 

(10)* EUT L 115 av 9.5.2003, s. 1. 

(11)* EUT L 123 av 17.5.2003, s. 22. 

(12)* EUT L 138 av 30.4.2004, s. 19. 

(13)* EUT L 255 av 30.9.2005, s. 11. 

(14)* EUT L 64 av 4.3.2006, s. 1. 

(15)* EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

(16)* EUT L 131 av 28.5.2009, s. 47. 

(17)* EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57. 

(18)* EUT L 131 av 28.5.2009, s. 114. 

(19)* EUT L 131 av 28.5.2009, s. 132. 

(20)* EUT L 131 av 28.5.2009, s. 11. 

(21)* EUT L 131 av 28.5.2009, s. 24. 

(22)* EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1. 

(23)* EUT L 172 av 30.6.2012, s. 3. 

(24)* EUT L 214 av 19.7.2014, s. 12. 

(25)* EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

                                                                 

(1) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (EUT L 323 av 

3.12.2008, s. 33). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/15/EF av 23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og 
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sjøtransport av passasjerer (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 24). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF av 23. april 2009 om fastsettelse av grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker i 
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28.8.2014, s. 146). 

(11) Rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff og om endring av direktiv 

93/12/EØF (EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 530/2012 av 13. juni 2012 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller 

tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog (EUT L 172 av 30.6.2012, s. 3). 

(13) Kommisjonsforordning (EU) nr. 788/2014 av 18. juli 2014 om fastsettelse av nærmere regler for ilegging av bøter og tvangsmulkter og 

tilbakekalling av anerkjennelse av organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, i henhold til artikkel 6 og 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 391/2009 (EUT L 214 av 19.7.2014, s. 12). 

(14) Rådsforordning (EØF) nr. 613/91 av 4. mars 1991 om overføring av skip fra ett register til et annet innen Fellesskapet (EFT L 68 av 

15.3.1991, s. 1). 

(15) Rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og 

som transporterer farlig eller forurensende last (EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19). 

(16) Rådsforordning (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger (EFT L 320 av 30.12.1995, s. 14). 

(17) Rådsdirektiv 98/18/EF av 17. mars 1998 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1). 

(18) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/25/EF av 4. april 2001 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (EFT L 136 av 18.5.2001,  

s. 17). 

(19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/6/EF av 18. februar 2002 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner 

i Fellesskapets medlemsstater (EFT L 67 av 9.3.2002, s. 31). 

(20) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002 av 18. februar 2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller 

tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog, og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2978/94 (EFT L 64 av 7.3.2002,  

s. 1). 

(21) Rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 1994 om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for 

sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse (EFT L 319 av 12.12.1994, s. 20). 

(22) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/15/EF av 23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og 

besikte fartøyer, og for sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 47). 

(23) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner som skal 

inspisere og besikte fartøyer (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 11). 

(24) Rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om havnestatskontroll (EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1). 

(25) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/340 

av 20. februar 2015 

om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for 

flygeledere i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008, om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 805/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8c nr. 10 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Flygeledere samt personer og organisasjoner som deltar i opplæring, prøving, kontroll og medisinsk undersøkelse og 

vurdering av disse flygelederne, må oppfylle de relevante grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Vb til forordning 

(EF) nr. 216/2008. De skal sertifiseres når de har vist at de oppfyller de grunnleggende kravene. 

2) Det europeiske sertifikatet har vist seg å være en effektiv måte å anerkjenne og sertifisere kompetanse hos flygeledere, 

som i sitt yrke spiller en unik rolle i utøvelsen av sikker flygekontroll. Kompetansestandardene for hele Unionen har 

minsket forskjellene på dette området og dermed bidratt til mer effektiv organisering av arbeidet i forbindelse med det 

økte regionale samarbeidet mellom ytere av flysikringstjenester. Å opprettholde og styrke den felles sertifiseringsord-

ningen for flygeledere i Unionen er derfor en viktig del av det europeiske flygekontrollsystemet. For dette formål bør 

det nå fastsettes tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater for flygeledere som gjenspeiler det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken på dette området. 

3) Yting av flysikringstjenester krever høyt kvalifisert personell, særlig flygeledere, som har kompetanse som 

dokumenteres ved et sertifikat som er utstedt på grunnlag de detaljerte kravene fastsatt i denne forordning. Rettighetene 

i sertifikatet bør angi hvilken type lufttrafikktjeneste en flygeleder er kvalifisert til å yte. Påtegningene i sertifikatet bør 

gjenspeile både flygelederens særlige ferdigheter og tillatelsen fra vedkommende myndigheter til å yte tjenester til en 

bestemt sektor, gruppe av sektorer og/eller arbeidsstasjoner. 

4) Myndighetene som fører tilsyn og kontroll med overholdelse av samsvar i henhold til denne forordning, bør være 

tilstrekkelig uavhengige av flygelederne når de utsteder sertifikater eller utvider gyldigheten av påtegningene og når de 

midlertidig opphever eller tilbakekaller sertifikater, rettigheter eller påtegninger i tilfeller der vilkårene for utstedelsen 

av dem ikke lenger er oppfylt. Nevnte myndigheter bør også være tilstrekkelig uavhengige av yterne av flysikringstje-

nester og utdanningsorganisasjonene. De bør fortsatt kunne utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Vedkommende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 6.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 36. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 
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myndighet eller myndigheter som er pålagt ansvaret fastsatt i denne forordning, kan være det eller de organer som er 

utpekt eller fastsatt i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(1). Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået») bør opptre som vedkommende myndighet for utstedelse og fornyelse av 

sertifikater for utdanningsorganisasjoner for flygeledere som ligger utenfor medlemsstatenes territorium, og der dette er 

relevant, deres personell. Som sådan bør det oppfylle de samme kravene. 

5) I lys av de særlige forholdene som preger lufttrafikken i Unionen, bør felles kompetansestandarder for flygeledere som 

er ansatt av ytere av flysikringstjenester, innføres og effektivt anvendes, for å sikre lufttrafikkstyring- og flysikringstje-

nester (ATM/ANS) til offentligheten. 

6) Medlemsstatene bør ha mulighet til å anvende denne forordning på sitt militære personell som yter tjenester til 

offentligheten, som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 216/2008. 

7) Dårlig kommunikasjon er ofte en vesentlig medvirkende årsak til hendelser og ulykker. Det bør derfor fastsettes 

nærmere krav til språkferdigheter for flygeledere. Disse kravene bygger på kravene vedtatt av Den internasjonale 

organisasjon for sivil luftfart (ICAO) og skaper et grunnlag for å håndheve disse internasjonalt aksepterte standardene. 

Prinsippene om ikke-diskriminering, åpenhet og forholdsmessighet opprettholdes når det gjelder krav til 

språkferdigheter for å fremme fri bevegelighet for arbeidstakerne, samtidig som sikkerheten garanteres. Språkpå-

tegningens gyldighet bør stå i forhold til det ferdighetsnivået som er fastsatt i denne forordning. 

8) Felles regler for utstedelse og opprettholdelse av sertifikater for flygeledere er av avgjørende betydning for å øke 

medlemsstatenes tillit til hverandres systemer. For å sikre et høyest mulig sikkerhetsnivå bør det derfor innføres 

ensartede krav til opplæring, kvalifikasjoner og kompetanse for flygeledere. Dette tjener også til å sikre at det ytes sikre 

flygekontrolltjenester av høy kvalitet, og bidrar til anerkjennelse av sertifikater i hele Union og derved til at den frie 

bevegelighet og tilgangen på flygeledere økes. 

9) Den europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol) har fastsatt hensiktsmessige standarder for grunnopplæring, 

som angis i retningslinjene for felles kjerneinnhold i grunnopplæringen for flygeledere («Specification for the ATCO 

Common Core Content Initial Training»). For å gjenspeile den vitenskapelige og tekniske utvikling og for å fremme en 

ensartet metode for grunnopplæring, som er nøkkelelementet for å sikre mobilitet blant flygeledere, bør disse 

standardene nå fastsettes i unionsretten. Det bør også fastsettes krav til opplæring ved en enhet og til etter- og 

videreutdanning, idet det tas hensyn til de gjeldende grunnleggende kravene angitt i artikkel 8c i forordning (EF) 

nr. 216/2008. I mangel av europeiske opplæringskrav kan medlemsstatene fortsette å basere seg på opplærings-

standardene utviklet av ICAO. 

10) I samråd med en gruppe eksperter har Eurocontrol utarbeidet krav til medisinsk vurdering av flygeledere, som allerede 

er brukt av medlemsstatene sammen med ICAO vedlegg 1. Disse kravene bør nå innarbeides i unionsretten for å sikre at 

de anvendes enhetlig i alle medlemsstatene. 

11) For å sikre at medlemsstatene oppfyller sitt sikkerhetsansvar og sine sikkerhetsforpliktelser på en korrekt og strukturert 

måte gjennom et administrasjons- og forvaltningssystem som drives av vedkommende myndigheter og organisasjoner 

som opptrer på deres vegne, i tråd med ICAOs statlige sikkerhetsprogram, bør denne forordning fastsette at kravet skal 

anvendes av vedkommende myndigheter. 

12) Sertifisering av utdanningsorganisasjoner er en av de vesentlige faktorene som bidrar til kvaliteten på flygelederutdanningen 

og dermed til utøvelse av sikker flygekontroll. Kravene til utdanningsorganisasjoner bør derfor skjerpes. Det bør være mulig 

å sertifisere opplæring etter opplæringstype, som en pakke av opplæringstjenester eller som en pakke av opplærings- og 

flysikringstjenester, uten å tape av syne de særlige kjennetegnene ved den opplæringen som hver enkelt organisasjon tilbyr.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10). 
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13) De alminnelige vilkårene for å få et sertifikat bør ikke berøre innehavere av eksisterende sertifikater når det gjelder alder 

og medisinske krav. For å bevare de særskilte rettighetene i eksisterende sertifikater og for å sørge for at alle 

sertifikatinnehavere og vedkommende myndigheter får en myk overgang, bør sertifikater og legeattester utstedt av 

medlemsstatene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF(1) og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 805/2011(2) anses som utstedt i samsvar med denne forordning. 

14) Av konsekvenshensyn bør definisjonen av psykoaktive stoffer i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 923/2012(3) endres. 

15) Selv om denne forordning bygger på tidligere oppnådde resultater og EUs regelverksbaserte krav, bør forordning (EU) 

nr. 805/2011 av klarhetshensyn oppheves. 

16) I samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 har Kommisjonen blitt 

bistått av Byrået i utarbeidingen av tiltakene fastsatt i denne forordning. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. I denne forordning fastsettes nærmere regler for 

a) vilkårene for utstedelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av sertifikater for flygeledere og flygelederelever, av 

tilhørende rettigheter og påtegninger samt de særskilte rettighetene og ansvaret for innehaverne av dem, 

b) vilkårene for utstedelse, begrensning, midlertidig oppheving og tilbakekalling av flygelederes og flygelederelevers 

legeattester samt de særskilte rettighetene og ansvaret for innehaverne av dem, 

c) sertifisering av flyleger og flymedisinske sentre for flygeledere og flygelederelever, 

d) sertifisering av utdanningsorganisasjoner for flygeledere, 

e) vilkårene for validering, forlengelse, fornyelse og bruk av slike sertifikater, rettigheter og påtegninger. 

2. Denne forordning får anvendelse på 

a) flygelederelever og flygeledere som utøver sine funksjoner innenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 216/2008, 

b) personer og organisasjoner som deltar i sertifisering, opplæring, prøving, kontroll, legeundersøkelse og medisinsk 

vurdering av søkere i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 2 

Overholdelse av krav og framgangsmåter 

1. Flygelederelever, flygeledere og personer som deltar i sertifisering, opplæring, prøving, kontroll samt legeundersøkelse og 

medisinsk vurdering av søkere nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b), skal være kvalifisert og sertifisert i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg I, III og IV av den vedkommende myndigheten som er nevnt i artikkel 6.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april 2006 om et fellesskapssertifikat for flygeledere (EUT L 114 av 27.4.2006, s. 22). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011 av 10. august 2011 om fastsettelse av nærmere regler for sertifikater for flygeledere og visse andre 

sertifikater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 206 av 11.8.2011, s. 21). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT 

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 
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2. Organisasjonene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) skal være kvalifisert i samsvar med de tekniske kravene og 

administrative framgangsmåtene i vedlegg I, III og IV og sertifisert av vedkommende myndighet nevnt i artikkel 6. 

3. Den medisinske sertifiseringen av personene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) skal være i samsvar med de tekniske 

kravene og administrative framgangsmåtene fastsatt i vedlegg III og IV. 

4. Flygeledere som er ansatt hos ytere av flysikringstjenester som yter flysikringstjenester i luftrommet over det territoriet der 

traktaten får anvendelse, og som har sin hovedvirksomhet og eventuelt sitt forretningskontor utenfor det territoriet der traktatens 

bestemmelser får anvendelse, skal anses som sertifisert i samsvar med nr. 1 dersom de oppfyller følgende to vilkår: 

a) De innehar et sertifikat for flygeledere utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen. 

b) De har dokumentert overfor vedkommende myndighet nevnt i artikkel 6 at de har fått opplæring og bestått eksamener og 

vurderinger som tilsvarer dem som kreves i del ATCO, kapittel D, avsnitt 1–4, angitt i vedlegg I. 

De oppgaver og funksjoner som er tildelt flygelederne nevnt i første ledd, skal ikke gå utover de særskilte rettighetene i 

sertifikatet utstedt av tredjestaten. 

5. Instruktører i praktisk opplæring og sensorer som er ansatt av en utdanningsorganisasjon som ligger utenfor 

medlemsstatenes territorium, skal anses som kvalifisert i samsvar med nr. 1 dersom de oppfyller følgende to vilkår: 

a) De innehar et sertifikat for flygeledere utstedt av en tredjestat i samsvar med vedlegg I til Chicago-konvensjonen, med en 

rettighet og eventuelt en rettighetspåtegning som tilsvarer den de er godkjent til å undervise i eller vurdere. 

b) De har dokumentert overfor vedkommende myndighet nevnt i artikkel 6 at de har fått opplæring og bestått eksamener og 

vurderinger som tilsvarer dem som kreves i del ATCO, kapittel D, avsnitt 1–4, angitt i vedlegg I. 

De særskilte rettighetene nevnt i første ledd skal angis nærmere i et sertifikat utstedt av en tredjestat, og skal begrenses til 

opplæring og vurdering for utdanningsorganisasjoner som ligger utenfor medlemsstatenes territorium. 

Artikkel 3 

Yting av flygekontrolltjenester 

1. Flygekontrolltjenester skal bare ytes av flygeledere som er kvalifisert og sertifisert i samsvar med denne forordning. 

2. Med forbehold for artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal medlemsstatene så langt det er praktisk mulig sikre 

at tjenester som ytes eller stilles til rådighet for offentligheten av militært personell som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i 

nevnte forordning, har et sikkerhetsnivå som minst tilsvarer det nivået som kreves i henhold til de grunnleggende kravene 

fastsatt i vedlegg Vb til nevnte forordning. 

3. Medlemsstatene kan anvende denne forordning på sitt militære personell som yter tjenester til offentligheten. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «unormal situasjon» omstendigheter, herunder driftsforstyrrelser, som verken rutinemessig eller vanligvis inntreffer, og 

som en flygeleder ikke har utviklet automatiske ferdigheter i, 

2) «akseptable samsvarskriterier (AMC)» ikke-bindende standarder vedtatt av Byrået for å illustrere kriterier for å oppnå 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler,  
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3) «flygekontrolltjeneste (ATC)» en tjeneste som har til oppgave å 

a) forebygge kollisjoner 

– mellom luftfartøyer og 

– mellom luftfartøyer og hindre i manøvreringsområdet, og 

b) sikre og opprettholde en velordnet flyt i lufttrafikken, 

4) «flygekontrollenhet» en fellesbetegnelse for kontrollsentral, innflygingskontrollenhet eller kontrolltårn på flyplassen, 

5) «alternative samsvarskriterier» et alternativ til eksisterende akseptable samsvarskriterier eller nye kriterier for å oppnå 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, der Byrået ikke har vedtatt tilknyttede 

akseptable samsvarskriterier, 

6) «vurdering» en evaluering av praktiske ferdigheter som fører til utstedelse av sertifikatet, rettigheten og/eller 

påtegningen(e) samt forlengelse eller fornyelse av dem, herunder atferd og den praktiske anvendelsen av kunnskaper og 

forståelse hos den personen som vurderes, 

7) «påtegning som sensor» tillatelse som er påført på sertifikatet som en del av dette, og som angir at innehaveren er kompetent til å 

vurdere de praktiske ferdighetene til flygelederelever og flygeledere, 

8) «stress i forbindelse med kritisk hendelse» uvanlige og/eller ekstreme følelsesmessige, fysiske og/eller atferdsmessige 

reaksjoner som ytrer seg hos en person som følge av en uventet situasjon, en ulykke, en hendelse eller en alvorlig 

hendelse, 

9) «nødssituasjon» en alvorlig og farlig situasjon som krever umiddelbare tiltak, 

10) «eksamen» en formalisert prøve der personens kunnskaper og forståelse evalueres, 

11) «veiledningsmateriale (GM)» ikke-bindende materiale utarbeidet av Byrået som bidrar til å forklare meningen med et krav 

eller en spesifikasjon, og som benyttes som støtte i tolkningen av forordning (EF) nr. 215/2008, dens gjennomførings-

regler og akseptable samsvarskriterier, 

12) «ICAO-stedsindikator» kode på fire bokstaver sammensatt i samsvar med ICAOs regler i den nyeste utgaven av håndbok 

DOC 7910 og tildelt til en fast luftfartsstasjon, 

13) «språkpåtegning» en angivelse som er påført på sertifikatet som en del av dette, og som angir innehaverens språk-

ferdigheter, 

14) «sertifikat» et dokument som er utstedt og påtegnet i samsvar med denne forordning, og som gir den lovlige innehaveren 

rett til å utøve de særskilte rettighetene som følger av rettighetene og påtegningene som framgår av sertifikatet, 

15) «opplæring på arbeidsplassen» den fasen av opplæring ved en enhet der tidligere innlærte arbeidsrelaterte rutiner og 

ferdigheter integreres i praksis under tilsyn av en kvalifisert praksisinstruktør i en virkelig trafikksituasjon, 

16) «påtegning som praksisinstruktør (OJTI)» en tillatelse som er påført på sertifikatet som en del av dette, og som angir 

innehaverens kompetanse til å gi instruksjon i opplæring på arbeidsplassen og instruksjon i simuleringsinnretninger, 

17) «opplæringsinnretning for del av oppgave (PTT)» simuleringsinnretning for å gi opplæring i spesifikke og utvalgte 

driftsoppgaver uten å kreve at eleven skal øve på alle de oppgavene som vanligvis forbindes med et fullt ut operativt 

miljø, 

18) «prestasjonsmål» en klar og utvetydig angivelse av hvilke prestasjoner som forventes av personen som gjennomgår 

opplæring, vilkårene som prestasjonene gjennomføres på, og standardene som personen som gjennomgår opplæring, skal 

overholde,  
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19) «midlertidig manglende evne» en midlertidig tilstand der sertifikatinnehaveren er forhindret i å utøve de særskilte 

rettighetene i sertifikatet selv om rettigheter, påtegninger og vedkommendes legeattest er gyldige, 

20) «psykoaktivt stoff» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende stoffer, 

hallusinogener og flyktige løsemidler, men ikke kaffe og tobakk, 

21) «rettighetspåtegning» en tillatelse som er påført på sertifikatet som en del av dette, og som angir særlige vilkår, særskilte 

rettigheter eller begrensninger knyttet til den aktuelle rettigheten, 

22) «fornyelse» det administrative tiltaket som treffes etter at en rettighet, en påtegning eller et sertifikat har utløpt, og som 

fornyer de særskilte rettighetene knyttet til rettigheten, påtegningen eller sertifikatet i en ytterligere angitt periode forutsatt 

at de angitte kravene er oppfylt. 

23) «forlengelse» det administrative tiltaket som treffes i gyldighetstiden for en rettighet, en påtegning eller et sertifikat som 

gir innehaveren rett til fortsatt å utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til rettigheten, påtegningen eller sertifikatet 

i en ytterligere angitt periode, forutsatt at de angitte kravene er oppfylt. 

24) «sektor» en del av et kontrollområde og/eller en del av en flygeinformasjonsregion eller øvre region, 

25) «simulator» en simuleringsinnretning som viser de viktigste særtrekkene ved det virkelige driftsmiljøet, og som gjengir 

driftsvilkårene under hvilke personen som gjennomgår opplæring, kan øve på sanntidsoppgaver direkte, 

26) «simuleringsinnretning» enhver type innretning som simulerer driftsforhold, herunder simulatorer og opplæringsinn-

retninger for del av oppgave, 

27) «påtegning som instruktør i simuleringsinnretninger (STDI)» en tillatelse som er påført på sertifikatet som en del av dette, og 

som angir innehaverens kompetanse til å gi instruksjon i simuleringsinnretninger, 

28) «opplæringskurs» teoretisk og/eller praktisk instruksjon som er utviklet innenfor en strukturert ramme og som gis innenfor 

en fastsatt periode, 

29) «utdanningsorganisasjon» en organisasjon som er sertifisert av vedkommende myndighet til å gi en eller flere typer 

opplæring, 

30) «enhetspåtegning» en tillatelse som er påført på sertifikatet som en del av dette, og som angir ICAO-stedsindikator og den 

sektor, gruppe av sektorer eller arbeidsstasjoner der sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å arbeide, 

31) «validering» en prosess der innehaveren, gjennom et bestått enhetspåtegningskurs i tilknytning til en rettighet eller en 

rettighetspåtegning, kan begynne å utøve de særskilte rettighetene som følger av nevnte rettighet eller rettighetspåtegning. 

Artikkel 5 

Vedkommende myndighet 

1. Medlemsstatene skal utnevne eller opprette én eller flere vedkommende myndigheter som pålegges ansvaret for 

sertifisering av og tilsyn med personer og organisasjoner som omfattes av denne forordning. 

2. Innenfor en funksjonell luftromsblokk eller ved tjenesteyting over landegrensene skal vedkommende myndigheter utpekes 

etter avtale mellom de berørte medlemsstatene. 

3. Dersom en medlemsstat utnevner eller oppretter flere enn én vedkommende myndighet, skal hver enkelt vedkommende 

myndighets kompetanseområde defineres klart med hensyn til ansvar og geografisk område, der det er relevant. Det skal sørges 

for samordning mellom disse myndighetene for å sikre effektivt tilsyn med alle personer og organisasjoner som omfattes av 

denne forordning innenfor deres respektive ansvarsområder. 

4. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal være uavhengig av ytere av flysikringstjenester og utdanningsorgani-

sasjoner. Denne uavhengigheten skal oppnås gjennom tilstrekkelig atskillelse, i hvert fall på funksjonelt nivå, av vedkommende 

myndighet på den ene side og ytere av flysikringstjenester og utdanningsorganisasjoner på den annen side. Vedkommende 

myndigheter skal utøve sin myndighet på en upartisk og åpen måte.  
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Første ledd får også anvendelse på Byrået, der det opptrer som en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 6 nr. 2 

bokstav b) og nr. 3 bokstav a) ii). 

5. Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende myndigheter har nødvendig kapasitet til å utføre sertifiseringen og 

tilsynsvirksomheten som omfattes av deres sertifiserings- og tilsynsprogrammer, herunder tilstrekkelige ressurser til å oppfylle 

kravene i vedlegg II (del ATCO.AR). Medlemsstatene skal særlig bruke vurderingene framlagt av vedkommende myndigheter i 

samsvar med ATCO.AR.A.005 bokstav a) i vedlegg II for å dokumentere sin evne. 

6. Når det gjelder vedkommende myndigheters personell som utøver tilsyns- og sertifiseringsvirksomheten i henhold til 

denne forordning, skal medlemsstatene sikre at det ikke foreligger direkte eller indirekte interessekonflikter, særlig knyttet til 

familierelaterte eller økonomiske interesser hos det berørte personellet. 

7. Den eller de vedkommende myndigheter som er utnevnt eller opprettet av en medlemsstat ved anvendelse av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011, skal anses som vedkommende myndighet også ved anvendelse av denne forordning, 

med mindre den berørte medlemsstaten fastsetter noe annet. I sistnevnte tilfelle skal medlemsstatene underrette Byrået om navn 

og adresse(r) til den eller de vedkommende myndigheter de utnevner eller oppretter ved anvendelse av denne artikkel, samt om 

eventuelle endringer av disse opplysningene. 

Artikkel 6 

Vedkommende myndighet ved anvendelse av vedlegg I, III og IV 

1. Ved anvendelse av vedlegg I skal vedkommende myndighet være den eller de myndigheter som er utnevnt eller opprettet 

av medlemsstaten der en person søker om å få utstedt et sertifikat. 

2. Ved anvendelse av vedlegg III og for tilsynet med kravene i vedlegg I med hensyn ytere av flysikringstjenester skal 

vedkommende myndighet være 

a) myndigheten utnevnt eller opprettet som vedkommende tilsynsmyndighet av den medlemsstaten der søkeren har sitt 

hovedforetak eller eventuelt sitt forretningskontor, med mindre annet er fastsatt i bilaterale eller multilaterale avtaler mellom 

medlemsstater eller deres vedkommende myndigheter, 

b) Byrået, dersom søkeren har sitt hovedforetak eller eventuelt sitt forretningskontor utenfor medlemsstatenes territorium. 

3. Ved anvendelse av vedlegg IV skal vedkommende myndighet være 

a) for flymedisinske sentre: 

i) myndigheten utpekt av medlemsstaten der det flymedisinske senteret har sitt hovedforetak, 

ii) Byrået, dersom det flymedisinske senteret ligger i en tredjestat, 

b) for flyleger: 

i) myndigheten utpekt av medlemsstaten der det flylegen har sin hovedpraksis, 

ii) dersom flylegens hovedpraksis ligger i en tredjestat, myndigheten utpekt av medlemsstaten som flylegen sender søknad 

til om utstedelse av godkjenningssertifikat som flylege. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser 

1. Sertifikater, rettigheter og påtegninger utstedt i samsvar med relevante bestemmelser i nasjonal lovgivning med hjemmel i 

direktiv 2006/23/EF og sertifikater, rettigheter og påtegninger utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 805/2011 skal anses 

som utstedt i samsvar med denne forordning.  
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2. Rettigheten for områdekontroll (ACP) med rettighetspåtegningen havområdekontroll (OCN) utstedt på grunnlag av 

nasjonale regler med hjemmel i artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) nr. 805/2011 skal anses som utstedt i samsvar med denne 

forordning. 

3. Legeattester og sertifikater for utdanningsorganisasjoner, flyleger og flymedisinske sentre, godkjenninger av 

kompetanseplaner for enheten og opplæringsplaner utstedt i samsvar med relevante bestemmelser i nasjonal lovgivning med 

hjemmel i direktiv 2006/23/EF i samsvar med forordning (EU) nr. 805/2011 skal anses som utstedt i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 8 

Erstatning av sertifikater, tilpasning av særskilte rettigheter, opplæringskurs og kompetanseplaner for enheter 

1. Medlemsstatene skal erstatte sertifikatene nevnt i artikkel 7 nr. 1 med sertifikater som er i samsvar med formatet fastsatt i 

tillegg 1 til vedlegg II til denne forordning, senest innen 31. desember 2015, eller 31. desember 2016 dersom medlemsstaten 

benytter unntaket i artikkel 11 nr. 2. 

2. Medlemsstatene skal erstatte sertifikatene for utdanningsorganisasjoner for flygeledere nevnt i artikkel 7 nr. 3 med 

sertifikater som er i samsvar med formatet fastsatt i tillegg 2 til vedlegg II til denne forordning, senest innen 31. desember 2015, 

eller 31. desember 2016 dersom medlemsstaten benytter unntaket i artikkel 11 nr. 2. 

3. Medlemsstatene skal erstatte sertifikatene for flyleger og flymedisinske sentre nevnt i artikkel 7 nr. 3 med sertifikater som 

er i samsvar med formatet fastsatt i tillegg 3 og 4 til vedlegg II til denne forordning, senest innen 31. desember 2015, eller 

31. desember 2016 dersom medlemsstaten benytter unntaket i artikkel 11 nr. 2. 

4. Vedkommende myndigheter skal konvertere eksaminatorers og sensorers særskilte rettigheter for grunnopplæring i 

henhold til artikkel 20 i kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011, og kompetanseeksaminatorers og kompetansesensorers 

særskilte rettigheter for opplæring ved en enhet og for etter- og videreutdanning godkjent av vedkommende myndighet i 

henhold til artikkel 24 i forordning (EU) nr. 805/2011, til de særskilte rettigheter som er knyttet til en påtegning som sensor i 

henhold til denne forordning, dersom det er aktuelt, senest innen 31. desember 2015, eller 31. desember 2016 dersom 

medlemsstaten benytter unntaket i artikkel 11 nr. 2. 

5. Vedkommende myndigheter kan konvertere de særskilte rettighetene for nasjonale simulatorinstruktører eller instruktører 

i simuleringsinnretninger til særskilte rettigheter for påtegning som instruktør i simuleringsinnretninger i henhold til denne 

forordning, dersom det er aktuelt, senest innen 31. desember 2015, eller 31. desember 2016 dersom medlemsstaten benytter 

unntaket i artikkel 11 nr. 2. 

6. Ytere av flysikringstjenester skal tilpasse sine kompetanseplaner for enheten slik at de oppfyller kravene i denne 

forordning, senest innen 31. desember 2015, eller 31. desember 2016 dersom medlemsstaten benytter unntaket i artikkel 11 

nr. 2. 

7. Utdanningsorganisasjoner for flygeledere skal tilpasse sine opplæringsplaner slik at de oppfyller kravene i denne 

forordning, senest innen 31. desember 2015, eller 31. desember 2016 dersom medlemsstaten benytter unntaket i artikkel 11 

nr. 2. 

8. Bevis på gjennomført opplæringskurs som startet før anvendelsen av denne forordning i samsvar med forordning (EU) 

nr. 805/2011, skal godtas med henblikk på utstedelse av relevante sertifikater, rettigheter og påtegninger i samsvar med denne 

forordning, forutsatt at opplæringen og vurderingen er fullført senest innen 30. juni 2016, eller 30. juni 2017 dersom 

medlemsstaten benytter unntaket i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 9 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 

I artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 skal nr. 104 lyde: 

«104. «psykoaktivt stoff» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativer og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende 

stoffer, hallusinogener og flyktige løsemidler, men ikke kaffe og tobakk,» 
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Artikkel 10 

Oppheving 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011 oppheves. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 30. juni 2015. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende vedlegg I–IV, helt eller delvis, før 31. desember 2016. 

Dersom en medlemsstat benytter denne muligheten, skal den underrette Kommisjonen og Byrået senest 1. juli 2015. Denne 

underretningen skal beskrive unntakets eller unntakenes omfang samt programmet for gjennomføring med planlagte tiltak og 

tilhørende tidsplan. I så fall får de relevante bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011 fortsatt anvendelse. 

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

Utferdiget i Brussel 20. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL ATCO 

KRAV TIL SERTIFISERING AV FLYGELEDERE 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

ATCO.A.001 Virkeområde 

Denne delen, som utgjøres av dette vedlegg, fastsetter kravene til utstedelse, tilbakekalling og midlertidig oppheving av 

sertifikater for flygelederelever og flygeledere, rettigheter og påtegninger knyttet til disse samt vilkårene for gyldighet og bruk. 

ATCO.A.005 Søknad om utstedelse av sertifikater, rettigheter og påtegninger 

a) Søknad om utstedelse av sertifikater, rettigheter og påtegninger skal inngis til vedkommende myndighet etter prosedyren 

fastsatt av denne myndigheten. 

b) Søknad om utstedelse av ytterligere rettigheter eller påtegninger, om forlengelse eller fornyelse av påtegninger og om å få 

sertifikatet utstedt på nytt skal inngis til den vedkommende myndighet som utstedte sertifikatet. 

c) Sertifikatet tilhører den personen det er utstedt til, med mindre det tilbakekalles av vedkommende myndighet. 

Sertifikatinnehaveren skal undertegne sertifikatet. 

d) Sertifikatet skal inneholde alle relevante opplysninger om de særskilte rettighetene som gis ved sertifikatet, og skal oppfylle 

kravene i tillegg 1 til vedlegg II. 

ATCO.A.010 Bytte av sertifikater 

a) Dersom sertifikatinnehaveren skal utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet i en medlemsstat der 

vedkommende myndighet ikke var den som utstedte sertifikatet, skal sertifikatinnehaveren inngi en søknad om å få 

byttet sitt sertifikat i et sertifikat utstedt av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der de særskilte rettighetene 

skal utøves etter prosedyren fastsatt av nevnte myndighet, med mindre annet er fastsatt i avtaler inngått mellom 

medlemsstatene. For dette formål skal involverte myndigheter dele alle relevante opplysninger som er nødvendige for 

å bytte ut sertifikatet etter prosedyrene nevnt i ATCO.AR.B.001 bokstav c). 

b) Når det gjelder bytte av sertifikat og utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet i en annen medlemsstat enn 

der sertifikatet ble utstedt, skal sertifikatinnehaveren oppfylle kravene til språkferdigheter nevnt i ATCO.B.030 fastsatt av 

den respektive medlemsstat. 

c) Det nye sertifikatet skal inneholde rettigheter, rettighetspåtegninger, sertifikatpåtegninger og alle gyldige enhetspåtegninger 

i sertifikatet, herunder datoen for første utstedelse og eventuelt for utløp. 

d) Etter å ha mottatt det nye sertifikatet skal innehaveren inngi en søknad som nevnt i ATCO.A.005 sammen med sitt 

flygeledersertifikat for å få nye rettigheter, rettighetspåtegninger, sertifikatpåtegninger og enhetspåtegninger. 

e) Etter byttet skal det tidligere utstedte sertifikatet leveres tilbake til myndigheten som utstedte det. 

ATCO.A.015 Utøvelse av særskilte rettigheter knyttet til sertifikater samt midlertidig manglende evne 

a) Utøvelse av særskilte rettigheter som er tildelt ved et sertifikat, skal være avhengig av at rettighetene, påtegningene og 

legeattesten er gyldige. 

b) Sertifikatinnehavere skal ikke utøve de særskilte rettighetene knyttet til sitt sertifikat når de er i tvil som de er i stand til å 

utøve de særskilte rettighetene på en sikker måte, og skal i slike tilfeller umiddelbart underrette berørt yter av 

flysikringstjenester om sin midlertidige manglende evne til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet. 

c) Ytere av flysikringstjenester kan erklære sertifikatinnehaverens midlertidige manglende evne dersom det oppstår tvil om 

vedkommendes evne til å utøve de særskilte rettighetene i sertifikatet på en sikker måte.  
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d) Ytere av flysikringstjenester skal utarbeide og innføre objektive, åpne og ikke-diskriminerende prosedyrer for å gjøre det 

mulig for sertifikatinnehavere å erklære sin midlertidige manglende evne til å utøve de særskilte rettighetene i sertifikatet i 

samsvar med bokstav b), erklære sertifikatinnehaverens midlertidige manglende evne i samsvar med bokstav c), håndtere 

de driftsmessige følgene av tilfeller av manglende evne og underrette vedkommende myndighet som fastsatt i nevnte 

prosedyre. 

e) Prosedyrene nevnt i bokstav d) skal inngå i kompetanseplanen for enheten i henhold til ATCO.B.025 bokstav a) nr. 13. 

ATCO.A.020 Tilbakekalling og midlertidig oppheving av sertifikater, rettigheter og påtegninger 

a) Sertifikater, rettigheter og påtegninger kan i henhold til ATCO.AR.D.005 oppheves midlertidig eller tilbakekalles av 

vedkommende myndighet dersom sertifikatinnehaveren ikke oppfyller kravene i denne delen. 

b) Dersom sertifikatinnehaverens sertifikat tilbakekalles, skal vedkommende umiddelbart levere sertifikatet tilbake til 

vedkommende myndighet etter de administrative framgangsmåtene fastsatt av nevnte myndighet. 

c) Ved utstedelsen av flygeledersertifikatet tilbakekalles sertifikatet for flygelederelever, som skal leveres tilbake til 

vedkommende myndighet som utsteder flygeledersertifikatet. 

KAPITTEL B 

SERTIFIKATER, RETTIGHETER OG PÅTEGNINGER 

ATCO.B.001 Sertifikat for flygelederelever 

a) Innehavere av et sertifikat for flygelederelever har tillatelse til å yte flygekontrolltjenester i samsvar med den eller de 

rettighetene og den eller de rettighetspåtegningene som sertifikatet inneholder, under tilsyn av en praksisinstruktør, og til å 

få opplæring med henblikk på én eller flere rettighetspåtegninger. 

b) Personer som søker om sertifikat for flygelederelever, skal 

1) ha fylt 18 år, 

2) ha bestått grunnopplæringen som er relevant for rettigheten og eventuelt for rettighetspåtegningen, som fastsatt i 

del ATCO kapittel D avsnitt 2, hos en utdanningsorganisasjon som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III 

(del ATCO.OR), 

3) ha gyldig legeattest, 

4) ha dokumentert tilstrekkelige språkferdigheter i samsvar med kravene fastsatt i ATCO.B.030. 

c) Sertifikatet for flygelederelever skal inneholde språkpåtegningene og minst én rettighet og eventuelt én rettighetspåtegning. 

d) Innehaveren av et sertifikat for flygelederelever som ett år etter utstedelsen av sertifikatet ikke har begynt å utøve de 

særskilte rettighetene i det, eller som har avbrutt utøvelsen av de særskilte rettighetene i en periode på over ett år, kan 

begynne eller fortsette opplæringen ved en enhet i denne rettigheten først etter at en utdanningsorganisasjon som oppfyller 

kravene fastsatt i vedlegg III (del ATCO.OR), og som er sertifisert til å gi grunnopplæring i denne rettigheten, har foretatt 

en vurdering av vedkommendes tidligere kompetanse for å undersøke om vedkommende fortsatt oppfyller kravene knyttet 

til rettigheten, og etter å ha oppfylt eventuelle opplæringskrav som følger av denne vurderingen. 

ATCO.B.005 Flygeledersertifikat 

a) Innehavere av flygeledersertifikater har tillatelse til å yte flygekontrolltjenester i samsvar med de rettighetene og 

rettighetspåtegningene som sertifikatet inneholder, og til å utøve de særskilte rettighetene som påtegningene i sertifikatet gir 

dem. 

b) De særskilte rettighetene tilknyttet et flygeledersertifikat skal omfatte de særskilte rettighetene knyttet til et sertifikat for 

flygelederelever som fastsatt i ATCO.B001 bokstav a). 

c) Personer som søker om førstegangsutstedelse av et flygeledersertifikat, skal 

1) ha et sertifikat for flygelederelever, 

2) ha fullført et godkjent et enhetspåtegningskurs og bestått aktuelle eksamener og vurderinger i samsvar med kravene 

fastsatt i del ATCO kapittel D avsnitt 3,  
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3) ha gyldig legeattest, 

4) ha dokumentert tilstrekkelige språkferdigheter i samsvar med kravene fastsatt i ATCO.B.030. 

d) Flygeledersertifikatet skal valideres ved tilføyelse av én eller flere rettigheter samt de aktuelle rettighets-, enhets- og 

språkpåtegningene for opplæring som er bestått. 

e) Innehaveren av et flygeledersertifikat som ett år etter utstedelsen av sertifikatet ikke har begynt å utøve de særskilte 

rettighetene i det, kan begynne opplæringen ved en enhet i denne rettigheten først  etter at en utdanningsorganisasjon 

som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III (del ATCO.OR), og som er sertifisert til å gi grunnopplæring i denne 

rettigheten, har foretatt en vurdering av vedkommendes tidligere kompetanse for å undersøke om vedkommende  

fortsatt oppfyller kravene knyttet til rettigheten, og etter å ha oppfylt eventuelle opplæringskrav som følger av 

vurderingen. 

ATCO.B.010 Flygelederrettigheter 

a) Sertifikatene skal inneholde én eller flere av følgende rettigheter som angir hvilken type tjeneste sertifikatinnehaveren har 

tillatelse til å yte: 

1) Rettigheten for tårnkontrolltjeneste, visuell (ADV), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte en 

flygekontrolltjeneste for flyplasstrafikk på en flyplass som ikke har offentliggjorte prosedyrer for instrumentinnflyging 

eller instrumentavgang. 

2) Rettigheten for tårnkontrolltjeneste, instrument (ADI), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte en 

flygekontrolltjeneste for flyplasstrafikk på en flyplass som har offentliggjorte prosedyrer for instrumentinnflyging eller 

instrumentavgang, og som skal være ledsaget av minst én av rettighetspåtegningene angitt i ATCO.B.015 bokstav a). 

3) Rettigheten innflygingskontroll, prosedyre (APP), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte en 

flygekontrolltjeneste for luftfartøyer under ankomst, avgang eller transitt uten bruk av overvåkingsutstyr.  

4) Rettigheten innflygingskontroll, overvåking (APS), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte en 

flygekontrolltjeneste til luftfartøyer under ankomst, avgang eller transitt ved bruk av overvåkingsutstyr.  

5) Rettigheten for områdekontroll, prosedyre (ACP), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte en flyge-

kontrolltjeneste til luftfartøyer uten bruk av overvåkingsutstyr. 

6) Rettigheten for områdekontroll, overvåking (ACS), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte en flyge-

kontrolltjeneste til luftfartøyer ved bruk av overvåkingsutstyr. 

b) Innehaveren av en rettighet som har avbrutt utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet til denne rettigheten i minst de 

fire foregående årene, kan begynne opplæringen ved en enhet i denne rettigheten først etter at en utdanningsorganisasjon 

som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III (del ATCO.OR), og som er sertifisert til å gi opplæring i denne rettigheten, har 

foretatt en vurdering av vedkommendes tidligere kompetanse for å undersøke om vedkommende fortsatt oppfyller vilkårene 

for rettigheten, og etter å ha oppfylt eventuelle opplæringskrav som følger av vurderingen. 

ATCO.B.015 Rettighetspåtegninger 

a) Rettigheten for tårnkontrolltjeneste, instrument (ADI) skal omfatte minst én av følgende påtegninger: 

1) Påtegningen luftkontroll (AIR), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte luftkontrolltjenester til 

flytrafikk i nærheten av en flyplass og på rullebanen. 

2) Påtegningen bakketrafikkontroll (GMC). som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre bakke-

trafikkontroll.  
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3) Påtegningen tårnkontrolltjeneste (TWR), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte tårnkontrolltjenester. 

Påtegningen tårnkontroll omfatter de særskilte rettighetene knyttet til AIR- og GMC-påtegningene. 

4) Påtegningen bakketrafikkovervåking (GMS), som gis sammen med påtegningen bakketrafikkontroll eller påtegningen 

tårnkontroll, angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre bakketrafikkontroll ved bruk av systemer for 

kontroll av overflatebevegelser på flyplasser. 

5) Påtegningen bruk av radar i tårnkontrolltjeneste (RAD), som gis sammen med påtegningen luftkontroll eller 

tårnkontrolltjeneste, som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte tårnkontrolltjenester ved bruk av 

radarovervåkingsutstyr. 

b) Rettigheten innflygingskontroll, overvåking (APS) kan omfatte én eller flere av følgende påtegninger: 

1) Påtegningen presisjonsinnflyging ved bruk av radar (PAR), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre 

bakkekontrollerte presisjonsinnflyginger for luftfartøyer i siste fase av innflygingen til rullebanen ved bruk av 

radarutstyr for presisjonsinnflyging. 

2) Påtegningen innflyging ved bruk av radarovervåking (SRA), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre 

bakkekontrollerte ikke-presisjonsinnflyginger for luftfartøyer i siste fase av innflygingen til rullebanen ved bruk av 

overvåkingsutstyr. 

3) Påtegningen terminalområdekontroll (TCL), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte flyge-

kontrolltjenester for luftfartøyer som manøvrerer innenfor et spesifikt terminalområde og/eller tilstøtende sektorer, ved 

bruk av alle typer overvåkingsutstyr. 

c) Rettigheten for områdekontroll, prosedyre (ACP) kan bære den særskilte rettigheten havområdekontroll (OCN), som angir 

at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte flygekontrolltjenester til luftfartøyer som manøvrerer i et kontrollområde over 

åpent hav. 

d) Rettigheten for områdekontroll, overvåking (ACS) kan bære en av følgende påtegninger: 

1) Påtegningen terminalområdekontroll (TCL), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte flygekontroll-

tjenester for luftfartøyer som manøvrerer innenfor et spesifikt terminalområde og/eller tilstøtende sektorer, ved bruk av 

alle typer overvåkingsutstyr. 

2) Påtegningen havområdekontroll (OCN), som angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte flygekontrolltjenester 

for luftfartøyer som manøvrerer i et kontrollområde over åpent hav. 

ATCO.B.020 Enhetspåtegninger 

a) Enhetspåtegningen skal gi sertifikatinnehaveren tillatelse til å yte flygekontrolltjenester for en bestemt sektor, en gruppe av 

sektorer og/eller arbeidsstasjoner som hører inn under ansvaret til en enhet for lufttrafikktjenester. 

b) Personer som søker om en enhetspåtegning, skal ha bestått et enhetspåtegningskurs i samsvar med kravene fastsatt i 

del ATCO kapittel D avsnitt 3. 

c) Personer som søker om en enhetspåtegning etter å ha byttet ut et sertifikat nevnt i ATCO.A.010, skal, i tillegg til kravene 

fastsatt i bokstav b), oppfylle kravene i ATCO.D.060 bokstav f). 

d) For flygeledere som yter flygekontrolltjenester til luftfartøyer som utfører prøveflyginger, kan vedkommende myndighet 

fastsette ytterlige krav som må oppfylles i tillegg til kravene fastsatt i bokstav b). 

e) Enhetspåtegninger skal være gyldige i en periode fastsatt i kompetanseplanen for enheten. Denne perioden skal ikke 

overstige tre år. 

f) Påtegningenes gyldighetstid for førstegangsutstedelse og fornyelse skal starte senest 30 dager fra den datoen vurderingen er 

bestått. 

g) Enhetspåtegningen skal forlenges dersom 

1) søkeren har utøvd de særskilte rettighetene i sertifikatet i det minste antallet timer som er fastsatt i kompetanseplanen 

for enheten,  
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2) søkeren har gjennomført oppfriskingsopplæring innenfor enhetspåtegningens gyldighetstid i henhold til kompetanseplanen 

for enheten, 

3) søkerens kompetanse er vurdert i samsvar med kompetanseplanen for enheten tidligst tre måneder før utløpsdatoen for 

enhetspåtegningen. 

h) Forutsatt at kravene i bokstav g) er oppfylt, skal enhetspåtegninger forlenges innenfor 3-månedersperioden umiddelbart før 

deres utløpsdato. I slike tilfeller regner gyldighetstiden fra nevnte utløpsdato. 

i) Dersom enhetspåtegningen forlenges før fristen angitt i bokstav h), skal gyldighetstiden starte senest 30 dager fra den 

datoen vurderingen ble bestått, forutsatt at kravene i bokstav g) 1) og 2) også er oppfylt. 

j) Dersom en enhetspåtegnings gyldighet utløper, skal sertifikatinnehaveren bestå enhetspåtegningskurset i samsvar med 

kravene fastsatt i del ATCO kapittel D avsnitt 3 for å få fornyet påtegningen. 

ATCO.B.025 Kompetanseplan for enheten 

a) Kompetanseplaner for enheten skal fastsettes av yteren av flysikringstjenester og godkjennes av vedkommende myndighet. 

Den skal inneholde minst følgende elementer: 

1) Enhetspåtegningens gyldighet i samsvar med ATCO.B.020 bokstav e). 

2) Den lengste sammenhengende perioden da de særskilte rettighetene knyttet til en enhetspåtegning ikke utøves i 

gyldighetstiden. Denne perioden skal ikke overstige 90 kalenderdager. 

3) Det minste antallet timer for utøvelse av enhetspåtegningens særskilte rettigheter innenfor en fastsatt periode på høyst 

12 måneder, ved anvendelse av ATCO.B.020 bokstav g) 1). For praksisinstruktører som utøver de særskilte 

rettighetene i påtegningen som praksisinstruktør, beregnes tidsforbruket på undervisning som høyst 50 % av timene 

som kreves for å forlenge enhetspåtegningen. 

4) Prosedyrer for tilfeller der sertifikatinnehaveren ikke oppfyller kravene fastsatt i bokstav a) nr. 2) og 3). 

5) Prosedyrer for å vurdere kompetanse, herunder vurdering av emnene i oppfriskingsopplæringen i henhold til 

ATCO.D.080 bokstav b). 

6) Prosedyrer for å undersøke den teoretiske kunnskap og forståelse som er nødvendig for å utøve de særskilte 

rettighetene knyttet til rettigheter og påtegninger. 

7) Prosedyrer for å fastsette emner og delemner, mål og opplæringsmetoder for etter- og videreutdanning. 

8) Oppfriskingsopplæringens minste varighet og hyppighet. 

9) Prosedyrer for å undersøke de teoretiske kunnskapene og/eller vurdering av de praktiske ferdigheter som er 

opparbeidet under omstillingsopplæringen, herunder krav til bestått. 

10) Prosedyrer for tilfeller av en ikke-bestått eksamen eller vurdering, herunder klager. 

11) Opplæringspersonells kvalifikasjoner, roller og ansvar. 

12) Prosedyre for å sikre at instruktører i praktisk opplæring har anvendt de undervisningsteknikkene i prosedyrene som 

det skal gis undervisning i, i samsvar med ATCO.C.010 bokstav b) 3) og ATCO.C.030 bokstav b) nr. 3). 

13) Prosedyrer for erklæring og håndtering av tilfeller av midlertidig manglende evne til å utøve de særskilte rettighetene i 

et sertifikat samt for underretning av vedkommende myndighet i samsvar med ATCO.A.015 bokstav d).  
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14) Fastsettelse av dokumentasjon som skal oppbevares om etter- og videreutdanning og vurderinger, i samsvar med 

ATCO.AR.B.015. 

15) Prosedyre for og årsaker til å gjennomgår og endre kompetanseplanen for enheten samt framlegge den for 

vedkommende myndighet. Kompetanseplanen for enheten skal gjennomgås minst hvert tredje år.  

b) For å oppfylle kravene fastsatt i bokstav a) nr. 3) skal ytere av flysikringstjenester oppbevare dokumentasjon om de timene 

da hver sertifikatinnehaver utøver de særskilte rettighetene knyttet til sin påtegning gjennom arbeid i sektorer, grupper av 

sektorer og/eller arbeidsstasjoner i flygekontrollenheten, og skal på anmodning framlegge denne dokumentasjonen for 

vedkommende myndigheter og sertifikatinnehaveren. 

c) Ved fastsettelsen av prosedyrene nevnt i bokstav a) nr. 4) og 13) skal ytere av flysikringstjenester sørge for at det anvendes 

ordninger som sikrer en rimelig behandling av sertifikatinnehavere når gyldigheten av påtegningene deres ikke kan 

forlenges. 

ATCO.B.030 Språkpåtegning 

a) Flygeledere og flygelederelever skal ikke utøve de særskilte rettighetene i sine sertifikater med mindre de har en 

gyldig språkpåtegning på engelsk og eventuelt på det eller de språkene som medlemsstaten har pålagt av 

sikkerhetshensyn ved flygekontrollenheten som offentliggjort i luftfartspublikasjoner. Språkpåtegningen skal angi 

språk, ferdighetsnivå(er) og utløpsdato(er). 

b) Språkferdighetsnivået skal bestemmes i samsvar med skalaen for bedømmelse av språkferdigheter fastsatt i tillegg 1 til 

vedlegg I. 

c) En person som søker om en språkpåtegning, skal dokumentere, i samsvar med rettighetsskalaen nevnt i bokstav b), 

språkferdigheter minst på et operativt nivå (nivå fire). 

Dette innebærer at søkeren skal kunne 

1) kommunisere effektivt utelukkende verbalt (telefon/radiotelefon) og ansikt til ansikt, 

2) uttrykke seg presist og klart om alminnelige, konkrete og faglige emner, 

3) bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier for å utveksle meldinger og oppdage og løse misforståelser i en 

generell eller arbeidsrelatert sammenheng, 

4) effektivt og relativt lett håndtere de språklige utfordringene som følge av en komplikasjon eller en uventet hendelse 

som inntreffer innenfor rammen av en rutinemessig arbeidssituasjon eller kommunikasjonsoppgave som vedkommende 

ellers er fortrolig med, og 

5) bruke en dialekt eller aksent som er forståelig i luftfartsmiljøet. 

d) Uten hensyn til bokstav b) kan yteren av flysikringstjenester kreve utvidet nivå (nivå fem) i skalaen for bedømmelse av 

språkferdigheter fastsatt i tillegg 1 til vedlegg I dersom driftsvilkårene for den aktuelle rettigheten eller påtegningen krever 

bedre språkferdigheter som følge av ufravikelige sikkerhetshensyn. Slike krav skal være ikke-diskriminerende, 

forholdsmessige og åpne, skal være objektivt begrunnet av den yteren av flysikringstjenester som ønsker å anvende et 

høyere ferdighetsnivå, og skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

e) Språkferdigheter skal dokumenteres ved et bevis som bekrefter resultatet av vurderingen. 

ATCO.B.035 Språkpåtegningens gyldighet 

a) Språkpåtegningens gyldighet, avhengig av nivået fastsatt i samsvar med tillegg 1 til vedlegg I, skal være 

1) for operativt nivå (nivå fire), tre år fra datoen for vurdering, 

2) for utvidet nivå (nivå fem), tre år fra datoen for vurdering,  
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3) for ekspertnivå (nivå seks), 

i) ni år fra datoen for vurdering, for engelsk, 

ii) ubegrenset for alle andre språk nevnt i ATCO.B.030 bokstav a). 

b) Språkpåtegningenes gyldighetstid for førstegangsutstedelse og fornyelse skal starte senest 30 dager fra den datoen 

vurderingen av språkferdigheter er bestått. 

c) Språkpåtegninger skal forlenges etter en bestått vurdering av språkferdigheter, som skal foretas innen tre måneder 

umiddelbart før utløpsdatoen. I slike tilfeller regnes den nye gyldighetstiden fra nevnte utløpsdato. 

d) Dersom språkpåtegningen forlenges før fristen fastsatt i bokstav c), skal gyldighetstiden starte senest 30 dager fra den 

datoen vurderingen av språkferdigheter er bestått. 

e) Når språkpåtegningens gyldighet utløper, skal sertifikatinnehaveren bestå en vurdering av språkferdigheter for å få fornyet 

sin påtegning. 

ATCO.B.040 Vurdering av språkferdigheter 

a) Påvisning av språkferdigheter skal gjøres gjennom en vurderingsmetode godkjent av vedkommende myndighet, og skal 

inneholde 

1) den prosedyren vurderingen følger, 

2) sensorenes kvalifikasjoner, 

3) klagebehandling. 

b) Organer som vurderer språkferdigheter, skal oppfylle kravene fastsatt av vedkommende myndigheter i henhold til 

ATCO.AR.A.010. 

ATCO.B.045 Språkopplæring 

a) Ytere av flysikringstjenester skal sikre følgende personer tilgang til språkopplæring for å opprettholde flygeledernes 

nødvendige språkferdigheter: 

1) innehavere av språkpåtegninger med språkferdigheter på operativt nivå (nivå fire), 

2) sertifikatinnehavere som ikke har mulighet til å praktisere sine ferdigheter regelmessig for å opprettholde sine språk-

ferdigheter. 

b) Språkopplæring kan også gjøres tilgjengelig i form av etter- og videreutdanning. 

KAPITTEL C 

KRAV TIL INSTRUKTØRER OG SENSORER 

AVSNITT 1 

Instruktører 

ATCO.C.001 Teoriinstruktører 

a) Teoretisk opplæring skal gis av behørig kvalifiserte instruktører. 

b) En teoriinstruktør er behørig kvalifisert dersom vedkommende 

1) har et flygeledersertifikat og/eller faglige kvalifikasjoner innenfor det emnet det undervises i, og vedkommende har 

påvist tilstrekkelig kunnskap og erfaring overfor utdanningsorganisasjonen, 

2) har påvist undervisningsferdigheter overfor utdanningsorganisasjonen.  
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ATCO.C.005 Instruktører i praktisk opplæring 

En person skal bare gi praktisk opplæring dersom vedkommende har et flygeledersertifikat med påtegning som praksisin-

struktør (OJTI) eller påtegning som instruktør i simulatorbaserte opplæringsinnretninger (STDI). 

ATCO.C.010 Særskilte rettigheter for praksisinstruktører (OJTI) 

a) Innehavere av en påtegning som praksisinstruktør har tillatelse til å gi praktisk opplæring og føre tilsyn med de praktiske 

arbeidsstasjonene som vedkommende har en gyldig påtegning for, og med simuleringsinnretninger innenfor rammen av de 

rettighetene vedkommende har. 

b) Innehavere av en påtegning som praksisinstruktør skal utøve de særskilte rettighetene knyttet til påtegningen bare dersom 

de har 

1) utøvd den særskilte rettigheten knyttet til rettighetene de skal undervise i minst to år, 

2) utøvd den særskilte rettigheten knyttet til den gyldige enhetspåtegningen som de skal undervise i, i den nærmest 

foregående perioden på minst seks måneder, 

3) ha erfaring fra undervisningsmetoder innen de prosedyrer som det skal gis undervisning i. 

c) Perioden på to år nevnt i bokstav b) 1) kan forkortes til minst ett år av vedkommende myndighet på anmodning fra ut-

danningsorganisasjonen. 

ATCO.C.015 Søknad om påtegning som praksisinstruktør 

Personer som søker om påtegning som praksisinstruktør, skal 

a) ha et flygeledersertifikat med en gyldig enhetspåtegning, 

b) ha utøvd de særskilte rettighetene knyttet til et flygeledersertifikat i en periode på minst to år umiddelbart før søknaden. 

Denne perioden kan forkortes til minst ett år av vedkommende myndighet på anmodning fra utdanningsorganisasjonen, og 

c) i løpet av året før søknaden ha bestått et praktisk kurs i undervisningsmetoder, der det ble undervist i nødvendige 

kunnskaper og pedagogiske ferdigheter og der begge disipliner ble behørig vurdert.  

ATCO.C.020 Gyldighet av påtegning som praksisinstruktør 

a) Praksisinstruktørpåtegningen er gyldig i tre år. 

b) Påtegningen kan fornyes ved bestått oppfriskingsopplæring i praktiske undervisningsferdigheter i påtegningens gyldighets-

tid, forutsatt at kravene i ATCO.C.015 bokstav a) og b) er oppfylt. 

c) Dersom påtegningen som praksisinstruktør har utløpt, kan den fornyes dersom innehaveren 

1) får oppfriskingsopplæring i praktiske undervisningsferdigheter, og 

2) består en kompetansevurdering som instruktør i praktisk opplæring, 

i løpet av året før søknaden om fornyelse, forutsatt at kravene i ATCO.C.015 bokstav a) og b) er oppfylt. 

d) I tilfelle av en førstegangsutstedelse og -fornyelse skal gyldighetstiden for påtegningen som praksisinstruktør starte senest 

30 dager fra den datoen vurderingen ble bestått. 

e) Dersom kravene i ATCO.C.015 bokstav a) og b) ikke er oppfylt, kan påtegningen som praksisinstruktør byttes i en 

påtegning som instruktør i syntetiske opplæringsinnretninger, forutsatt at det sikres samsvar med kravene i ATCO.C.040 

bokstav b) og c). 

ATCO.C.025 Midlertidig godkjenning som praksisinstruktør 

a) Dersom det ikke er mulig å oppfylle kravene i ATCO.C.010 bokstav b) 2), kan vedkommende myndighet gi en 

midlertidig godkjenning som praksisinstruktør på grunnlag av en sikkerhetsanalyse framlagt av yteren av flysikrings -

tjenester.  
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b) Den midlertidige godkjenningen som praksisinstruktør nevnt i bokstav a) kan utstedes til innehavere av en gyldig påtegning 

som praksisinstruktør utstedt i samsvar med ATCO.C.015. 

c) Den midlertidige godkjenningen som praksisinstruktør nevnt i bokstav a) skal være begrenset til den undervisningen som er 

nødvendig for å dekke uvanlige situasjoner, og gyldigheten av den skal være høyst ett år eller til gyldigheten av 

påtegningen som praksisinstruktør utstedt i samsvar med ATCO.C.015 utløper, avhengig av hva som inntreffer først. 

ATCO.C.030 Særskilte rettigheter for instruktører i simuleringsinnretninger (STDI) 

a) Innehavere av en STDI-påtegning har tillatelse til å gi praktisk opplæring i simuleringsinnretninger når det gjelder 

1) fag av praktisk art i løpet av grunnopplæringen, 

2) annen opplæring ved en enhet enn opplæring på arbeidsplassen, og 

3) etter- og videreutdanning. 

Dersom STDI-en gir forberedende opplæring på arbeidsplassen, skal vedkommende ha eller ha hatt relevant 

enhetspåtegning. 

b) Innehavere av en STDI-påtegning skal utøve de særskilte rettighetene som påtegningen gir, bare dersom de har 

1) minst to års erfaring fra rettighetene de skal undervise i, 

2) påvist kunnskaper i aktuell operativ praksis, 

3) erfaring fra undervisningsmetoder innen de prosedyrer som det skal gis undervisning i. 

c) Med forbehold for bokstav b) nr. 1) 

1) er enhver rettighet egnet når det gjelder grunnleggende opplæring, 

2) for rettighetsopplæring kan opplæring i spesifikke og utvalgte driftsoppgaver gis av en STDI som har en rettighet som 

er relevant for nevnte spesifikke og utvalgte driftsoppgave. 

ATCO.C.035 Søknad om påtegning som instruktør i simuleringsinnretninger 

Personer som søker om STDI-påtegning, skal 

a) ha utøvd de særskilte rettighetene knyttet til et flygeledersertifikat uansett rettighet i minst to år, og 

b) i løpet av året før søknaden ha bestått et praktisk kurs i undervisningsmetoder, der det ved bruk av teoretiske og praktiske 

metoder ble undervist i nødvendige kunnskaper og pedagogiske ferdigheter, og der begge disipliner ble behørig vurdert. 

ATCO.C.040 Gyldighet av påtegning som instruktør i simuleringsinnretninger 

a) STDI-påtegningen er gyldig i tre år. 

b) STDI-påtegningen kan forlenges ved at innehaveren gjennomfører og består oppfriskingsopplæring i praktiske 

undervisningsferdigheter og i aktuelle driftsrutiner i påtegningens gyldighetstid. 

c) Dersom STDI-påtegningen har utløpt, kan den fornyes dersom innehaveren 

1) får oppfriskingsopplæring i praktiske undervisningsferdigheter og i aktuelle driftsrutiner, og 

2) består en kompetansevurdering som instruktør i praktisk opplæring, 

i løpet av året før søknaden om fornyelse. 

d) I tilfelle av en førstegangsutstedelse og -fornyelse skal gyldighetstiden for STDI-påtegningen starte senest 30 dager fra den 

datoen vurderingen ble bestått.  
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AVSNITT 2 

Sensorer 

ATCO.C.045 Særskilte rettigheter for sensorer 

a) En person skal foreta vurderinger bare dersom vedkommende har påtegning som sensor. 

b) Innehavere av en påtegning som sensor har tillatelse til å gjennomføre vurderinger 

1) under grunnopplæring for utstedelse av sertifikat for flygelederelever eller for utstedelse av nye rettigheter og/eller 

rettighetspåtegninger, dersom det er aktuelt, 

2) av tidligere kompetanse ved anvendelse av ATCO.B.001 bokstav d) og ATCO.B.010 bokstav b), 

3) av flygelederelever for utstedelse av en enhetspåtegning og eventuelt rettighetspåtegninger, 

4) av flygeledere for utstedelse av en enhetspåtegning og eventuelt rettighetspåtegninger, samt for forlengelse og 

fornyelse av en enhetspåtegning, 

5) av personer som søker om stilling som instruktører i praktisk opplæring eller som sensorer, forutsatt at det sikres 

samsvar med kravene i bokstav d) nr. 2)–4). 

c) Innehavere av en påtegning som sensor skal utøve de særskilte rettighetene som påtegningen gir, bare dersom de har 

1) minst to års erfaring fra rettigheten og den eller de rettighetspåtegningene de skal vurdere, 

2) påvist kunnskaper i aktuelle driftsrutiner. 

d) I tillegg til kravene fastsatt i bokstav c) skal innehavere av en påtegning som sensor utøve de særskilte rettighetene knyttet 

til påtegningen 

1) ved vurderinger som fører til utstedelse, forlengelse og fornyelse av en enhetspåtegning, bare dersom de også har den 

enhetspåtegningen som er knyttet til vurderingen i en umiddelbart foregående periode på minst ett år, 

2) ved vurdering av kompetansen til en person som søker om utstedelse eller fornyelse av en STDI-påtegning, bare 

dersom de har en STDI- eller praksisinstruktørpåtegning og har utøvd de særskilte rettighetene knyttet til nevnte 

påtegninger i minst tre år, 

3) ved vurdering av kompetansen til en person som søker om utstedelse eller fornyelse av en påtegning som 

praksisinstruktør, bare dersom de har en praksisinstruktørpåtegning og har utøvd de særskilte rettighetene knyttet til 

nevnte påtegning i minst tre år, 

4) ved vurdering av kompetansen til en person som søker om utstedelse eller fornyelse av en påtegning som sensor, bare 

dersom de har utøvd de særskilte rettighetene knyttet til påtegningen som sensor i minst tre år. 

e) Ved vurdering med henblikk på utstedelse og fornyelse av en enhetspåtegning og for å sikre tilsyn med den operative 

arbeidsstasjonen skal sensor også inneha en påtegning som praksisinstruktør, eller en praksisinstruktør som har en gyldig 

enhetspåtegning knyttet til vurderingen, skal være til stede. 

ATCO.C.050 Egeninteresser 

Sensorer skal ikke foreta vurderinger dersom deres objektivitet kan være påvirket. 

ATCO.C.055 Søknad om påtegning som sensor 

Personer som søker om påtegning som sensor, skal 

a) ha utøvd de særskilte rettighetene knyttet til et flygeledersertifikat i minst to år, og 

b) i løpet av året før søknaden ha gjennomført og bestått et kurs for sensorer, der det ved bruk av teoretiske og praktiske 

metoder ble undervist i nødvendige kunnskaper og ferdigheter, og der begge disipliner ble behørig vurdert.  
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ATCO.C.060 Gyldighet av påtegning som sensor 

a) Påtegningen som sensor er gyldig i tre år. 

b) Påtegningen som sensor kan forlenges ved at innehaveren gjennomfører og består oppfriskingsopplæring i vurde-

ringsferdigheter og i aktuelle driftsrutiner i påtegningens gyldighetstid. 

c) Påtegningen som sensor har utløpt, kan den fornyes dersom innehaveren 

1) får oppfriskingsopplæring i vurderingsferdigheter og i aktuelle driftsrutiner, og 

2) består en kompetansevurdering som sensor, 

i løpet av året før søknaden om fornyelse. 

d) I tilfelle av en førstegangsutstedelse og -fornyelse skal gyldighetstiden for påtegningen som sensor starte senest 30 dager 

fra den datoen vurderingen ble bestått. 

ATCO.C.065 Midlertidig godkjenning som sensor 

a) Dersom kravene fastsatt i ATCO.C.045 bokstav d) nr. 1) ikke kan oppfylles, kan vedkommende myndighet tillate at 

innehavere av påtegning som sensor utstedt i samsvar med ATCO.C.055 foretar vurderinger nevnt i ATCO.C.045 

bokstav b) nr. 3) og 4) for å håndtere uvanlige situasjoner eller sikre at vurderingen er uavhengig, forutsatt at kravene i 

bokstav b) og c) er oppfylt. 

b) For å håndtere uvanlige situasjoner skal innehaveren av påtegning som sensor også ha en enhetspåtegning med den 

tilknyttede rettigheten, og eventuelt rettighetspåtegning som er relevant for vurderingen, i en umiddelbart foregående 

periode på minst ett år. Godkjenningen skal være begrenset til den vurderingen som er nødvendig for å håndtere uvanlige 

situasjoner, og gyldigheten skal ikke overstige ett år eller gyldigheten av påtegningen som sensor utstedt i samsvar med 

ATCO.C.015, avhengig av hva som inntreffer først. 

c) For å sikre at vurderingen er uavhengig, av årsaker som gjentar seg, skal innehaveren av påtegning som sensor også ha en 

enhetspåtegning med den tilknyttede rettigheten, og eventuelt rettighetspåtegning som er relevant for vurderingen, i en 

umiddelbart foregående periode på minst ett år. Gyldigheten av godkjenningen skal fastsettes av vedkommende myndighet, 

men skal ikke overstige gyldigheten av påtegningen som sensor utstedt i samsvar med ATCO.C.055. 

d) Med henblikk på utstedelse av en midlertidig godkjenning som sensor av årsakene nevnt i bokstav b) og c) kan 

vedkommende myndighet kreve at yteren av flysikringstjenester framlegger en sikkerhetsanalyse. 

KAPITTEL D 

FLYGELEDEROPPLÆRING 

AVSNITT 1 

Generelle krav 

ATCO.D.001 Flygelederopplæringens formål 

Flygelederopplæringen skal omfatte alle teoretiske kurs, praktiske øvelser, herunder simulering, og opplæring på arbeidsplassen 

som er nødvendig for å tilegne seg og opprettholde ferdighetene til å yte sikre, velordnede og effektive flygekontrolltjenester. 

ATCO.D.005 Typer flygelederopplæring 

a) Flygelederopplæring skal bestå av følgende typer: 

1) Grunnopplæring som fører til utstedelse av sertifikat for flygelederelever eller til utstedelse av en tilleggsrettighet og 

eventuelt rettighetspåtegning, som omfatter 

i) «grunnleggende opplæring»: teoretisk og praktisk opplæring utformet for å gi grunnleggende kunnskaper og 

praktiske ferdigheter knyttet til grunnleggende driftsrutiner, 

ii) «rettighetsopplæring»: teoretisk og praktisk opplæring utformet for å gi kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet 

til en særlig rettighet og, eventuelt, en rettighetspåtegning.  
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2) Opplæring ved en enhet som fører til utstedelse av et flygeledersertifikat, utstedelse av en rettighetspåtegning, 

validering av en eller flere rettigheter eller rettighetspåtegninger og/eller utstedelse eller fornyelse av en enhets-

påtegning. Den omfatter følgende faser: 

i) Overgangsopplæring, som hovedsakelig skal gi kunnskaper om og forståelse av stedsspesifikke driftsrutiner og 

oppgavespesifikke aspekter. 

ii) Opplæring på arbeidsplassen, som er den siste fasen av opplæring ved en enhet der tidligere innlærte arbeids-

relaterte rutiner og ferdigheter integreres i praksis under tilsyn av en kvalifisert praksisinstruktør i en faktisk 

trafikksituasjon. 

iii) I tillegg til punkt i) og ii) kreves, for enhetspåtegninger som krever håndtering av komplekse trafikksituasjoner 

med tett trafikk, en forberedende fase før opplæring på arbeidsplassen for å forbedre tidligere oppnådde rettighets-

relaterte rutiner og ferdigheter og for å forberede for virkelige trafikksituasjoner som kan forekomme ved denne 

enheten. 

3) Etter- og videreutdanning som er utformet for å opprettholde gyldigheten av sertifikatets påtegninger, og som består av 

i) oppfriskingsopplæring, 

ii) omstillingsopplæring, om relevant. 

b) I tillegg til opplæringstypene nevnt i bokstav a) kan flygeledere gjennomgå følgende typer: 

1) Opplæring for instruktører i praktisk opplæring, som fører til utstedelse, forlengelse eller fornyelse av praksisinstruktør- 

eller STDI-påtegning. 

2) Opplæring for sensorer, som fører til utstedelse, forlengelse eller fornyelse av en påtegning som sensor. 

AVSNITT 2 

Krav til grunnopplæring 

ATCO.D.010 Grunnopplæringens sammensetning 

a) Grunnopplæring, som er beregnet på personer som søker om sertifikat for flygelederelever eller om utstedelse av en 

tilleggsrettighet og/eller, eventuelt, rettighetspåtegning, skal bestå av følgende: 

1) Grunnleggende opplæring, som består av alle temaer, emner og delemner i tillegg 2 til vedlegg I, og 

2) rettighetsopplæring, som består av alle temaer, emner og delemner i minst én av følgende: 

i) Rettighet for tårnkontrolltjeneste, visuell — ADV definert i tillegg 3 til vedlegg I. 

ii) Rettighet for tårnkontrolltjeneste, instrument — ADI (TWR) definert i tillegg 4 til vedlegg I. 

iii) Rettigheten innflygingskontroll, prosedyre — APP definert i tillegg 5 til vedlegg I. 

iv) Rettighet for områdekontroll, prosedyre — ACP definert i tillegg 6 til vedlegg I. 

v) Rettigheten innflygingskontroll, overvåking — APS definert i tillegg 7 til vedlegg I. 

vi) Rettighet områdekontroll, overvåking — ACS definert i tillegg 8 til vedlegg I. 

b) Opplæring beregnet på en tilleggsrettighet skal bestå av alle temaene, emnene og delemnene som gjelder for minst én av 

rettighetene fastsatt i bokstav a) nr. 2).  
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c) Opplæring beregnet på å reaktivere en rettighet etter en negativ vurdering av tidligere kompetanse i henhold til 

ATCO.B.010 bokstav b) skal skreddersys etter resultater fra nevnte vurdering. 

d) Opplæring beregnet på en annen rettighetspåtegning enn ATCO.B.015 bokstav a) nr. 3) skal bestå av temaer, emner og 

delemner utviklet av utdanningsorganisasjonen og godkjent som en del av opplæringskurset. 

e) Grunnleggende opplæring og/eller rettighetsopplæring kan suppleres med ytterligere eller spesifikke temaer, emner og 

delemner for den funksjonelle luftromsblokken (FAB) eller for nasjonale forhold. 

ATCO.D.015 Plan for grunnopplæring 

En plan for grunnopplæring skal fastsettes av utdanningsorganisasjonen og godkjennes av vedkommende myndighet. Den skal 

inneholde minst 

a) grunnopplæringskursets sammensetning som fastsatt i ATCO.D.010, 

b) grunnopplæringskursets struktur som fastsatt i ATCO.D.010, 

c) prosedyren for gjennomføring av grunnopplæringskurset eller -kursene, 

d) opplæringsmetodene, 

e) korteste og lengste varighet av grunnopplæringskurset eller -kursene, 

f) med hensyn til ATCO.D.010 bokstav b), prosedyren for tilpasning av grunnopplæringskurset eller -kursene for å ta hensyn 

til et bestått grunnleggende opplæringskurs, 

g) prosedyrer for eksamener og vurderinger i henhold til ATCO.D.025 og ATCO.D.035 samt prestasjonsmål i henhold til 

ATCO.D.030 og ATCO.D.040, 

h) opplæringspersonells kvalifikasjoner, roller og ansvar, 

i) prosedyre for tidlig avslutning av opplæring, 

j) klagebehandling, 

k) fastsettelse av dokumentasjon om grunnopplæring som skal oppbevares, 

l) prosedyre for og årsaker til gjennomgåelse og endring av planen for grunnopplæring samt framlegging av den for 

vedkommende myndighet. Planen for grunnopplæring skal gjennomgås minst hvert tredje år. 

ATCO.D.020 Grunnleggende opplæringskurs og rettighetsopplæringskurs 

a) Grunnleggende opplæring og rettighetsopplæring skal gis som separate eller integrerte kurs. 

b) Grunnleggende opplæringskurs og rettighetsopplæringskurs eller et integrert grunnopplæringskurs skal utvikles og tilbys av 

utdanningsorganisasjoner og godkjennes av vedkommende myndighet. 

c) Dersom grunnopplæring tilbys som et integrert kurs, skal det skilles klart mellom eksamener og vurderinger av 

1) grunnleggende opplæring, og 

2) hver enkelt rettighetsopplæring. 

d) Bestått grunnopplæring eller rettighetsopplæring for utstedelse av en tilleggsrettighet skal dokumenteres ved et bevis utstedt 

av utdanningsorganisasjonen. 

e) Bestått grunnleggende opplæring skal dokumenteres ved et bevis utstedt av utdanningsorganisasjonen på anmodning fra 

søkeren  
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ATCO.D.025 Eksamener i og vurdering av grunnleggende opplæring 

a) Grunnleggende opplæringskurs skal omfatte én eller flere teoretiske eksamener og vurderinger. 

b) Bestått på en teoretisk eksamen skal gis til en søker som oppnår minst 75 % av de poengene som gis ved denne eksamenen. 

c) Vurdering(er) av prestasjonsmål som oppført i ATCO.D.030 skal utføres på en på opplæringsinnretning for en del av en 

oppgave eller en simulator. 

d) En kandidat som konsekvent oppfyller ytelseskravene oppført i ATCO.D.030, og som framviser den atferden som er 

nødvendig for sikre ytelse av flygekontrolltjenester, skal gis bestått på vurderingen(e). 

ATCO.D.030 Prestasjonsmål for grunnleggende opplæring 

Vurderingen(e) skal omfatte evaluering av følgende prestasjonsmål: 

a) Kontrollere og bruke arbeidsstasjonsutstyr. 

b) Utvikle og opprettholde av situasjonsbevissthet ved å overvåke trafikken og identifisere luftfartøyer dersom det er 

nødvendig. 

c) Overvåke og oppdatere flygedataskjerm(er). 

d) Opprettholde kontinuerlig radiolyttevakt på riktig frekvens. 

e) Utstede hensiktsmessig klareringer, instrukser og opplysninger til trafikken. 

f) Bruke godkjent fraseologi. 

g) Kommunisere effektivt. 

h) Anvende atskillelse. 

i) Anvende nødvendig samordning. 

j) Anvende fastsatte prosedyrer for det simulerte luftrommet. 

k) Oppdage mulige konflikter mellom luftfartøyer. 

l) Vite hvilke handlinger som må prioriteres. 

m) Velge hensiktsmessige atskillelsesmetoder. 

ATCO.D.035 Eksamener i og vurdering av rettighetsopplæring 

a) Rettighetsopplæringskurs skal omfatte én eller flere teoretiske eksamener og vurderinger. 

b) Bestått på en teoretisk eksamen skal gis til en søker som oppnår minst 75 % av de poengene som gis ved denne eksamenen. 

c) Vurderingen(e) skal bygge på prestasjonsmålene for rettighetsopplæringen beskrevet i ATCO.D.040. 

d) Vurdering(er) skal gjennomføres på en simulator. 

e) En kandidat som konsekvent oppfyller ytelseskravene beskrevet i ATCO.D.040, og som framviser den atferden som er 

nødvendig for sikre ytelse av flygekontrolltjenester, skal gis bestått på vurderingen(e).  
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ATCO.D.040 Prestasjonsmål for rettighetsopplæring 

a) Prestasjonsmål for rettighetsopplæring og prestasjonsmåloppgaver skal fastsettes for hvert rettighetsopplæringskurs. 

b) Prestasjonsmålene for rettighetsopplæring skal kreve at søkeren kan 

1) vise evne til å styre lufttrafikken på en måte som sikrer sikre, velordnede og effektive tjenester, og 

2) håndtere komplekse trafikksituasjoner med tett trafikk. 

c) I tillegg til bokstav b) skal prestasjonsmålene for rettighetsopplæringen som gjelder rettigheten for tårnkontrolltjeneste, 

visuell (ADV) og rettigheten for tårnkontrolltjeneste, instrument (ADI), sikre at søkerne kan 

1) håndtere arbeidsbyrden og yte lufttrafikktjenester innenfor et fastsatt ansvarsområde på flyplassen, og 

2) anvende tårnkontrollteknikker og driftsprosedyrer på flyplasstrafikk. 

d) I tillegg til bokstav b) skal prestasjonsmålene for rettighetsopplæringen som gjelder rettigheten innflygingskontroll, 

prosedyre, sikre at søkerne kan 

1) håndtere arbeidsbyrden og yte lufttrafikktjenester innenfor et fastsatt ansvarsområde for innflygingskontroll, og 

2) anvende innflygingskontroll, prosedyre samt planleggingsmetoder og driftsprosedyrer på ankommende, ventende, 

avgående og transittrafikk. 

e) I tillegg til bokstav b) skal prestasjonsmålene for rettighetsopplæringen som gjelder rettigheten innflygingskontroll, 

overvåking, sikre at søkerne kan 

1) håndtere arbeidsbyrden og yte lufttrafikktjenester innenfor et fastsatt ansvarsområde for innflygingskontroll, og 

2) anvende innflygingskontroll, overvåking samt planleggingsmetoder og driftsprosedyrer på ankommende, ventende, 

avgående og transittrafikk. 

f) I tillegg til bokstav b) skal prestasjonsmålene for rettighetsopplæringen som gjelder rettigheten for områdekontroll, 

prosedyre, sikre at søkerne kan 

1) håndtere arbeidsbyrden og yte lufttrafikktjenester innenfor et fastsatt ansvarsområde for områdekontroll, og 

2) anvende områdekontroll, prosedyre, planleggingsmetoder og driftsprosedyrer på trafikk på området. 

g) I tillegg til bokstav b) skal prestasjonsmålene for rettighetsopplæringen som gjelder rettigheten for områdekontroll, 

overvåking, sikre at søkerne kan 

1) håndtere arbeidsbyrden og yte lufttrafikktjenester innenfor et fastsatt ansvarsområde for områdekontroll, og 

2) anvende områdekontroll, overvåking, planleggingsmetoder og driftsprosedyrer på trafikk på området. 

AVSNITT 3 

Krav til opplæring ved en enhet 

ATCO.D.045 Sammensetningen av opplæring ved en enhet 

a) Opplæringen ved en enhet skal bestå av opplæringskurs for hver enhetspåtegning fastsatt ved ATC-enheten som definert i 

planen for opplæring ved en enhet. 

b) Enhetspåtegningskursene skal utvikles og tilbys av utdanningsorganisasjoner i henhold til ATCO.D.060 og godkjennes av 

vedkommende myndighet.   
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c) Opplæringen ved en enhet skal omfatte opplæring i 

1) driftsprosedyrer, 

2) oppgavespesifikke aspekter, 

3) unormale situasjoner og nødssituasjoner, og 

4) menneskelige faktorer. 

ATCO.D.050 Forutsetninger for opplæring ved en enhet 

Opplæring ved en enhet kan startes bare av personer som har 

a) sertifikat for flygelederelever med relevant rettighet og, eventuelt, rettighetspåtegning, eller 

b) sertifikat for flygeledere med relevant rettighet og, eventuelt, rettighetspåtegning,  

forutsatt at kravene fastsatt i ATCO.B.001 bokstav d) ATCO.B.010 bokstav b) er oppfylt. 

ATCO.D.055 Plan for opplæring ved en enhet 

a) En plan for opplæring ved en enhet skal fastsettes av utdanningsorganisasjonen for hver ATC-enhet og godkjennes av 

vedkommende myndighet. 

b) Planen for opplæring ved en enhet skal minst inneholde 

1) rettighetene og påtegningene som det gis opplæring i, 

2) enhetsopplæringens struktur, 

3) listen over enhetspåtegningskurs i henhold til ATCO.D.060, 

4) prosedyren for gjennomføring av et enhetspåtegningskurs, 

5) opplæringsmetodene, 

6) enhetspåtegningskursenes minste varighet, 

7) prosedyre for tilpasning av enhetspåtegningskursene for å ta behørig hensyn til oppnådde rettigheter og/eller 

rettighetspåtegninger og søkernes erfaring, dersom det er relevant, 

8) prosedyrer for å dokumentere teoretisk kunnskap og forståelse i henhold til ATCO.D.065, herunder antallet og typen 

eksamener og hvor ofte de avholdes samt oppnådde poeng på beståtte eksamener, som skal være minst 75 % av de 

poengene som er tildelt disse eksamenene, 

9) prosedyrer for vurderingen i henhold til ATCO.D.070, herunder antallet vurderinger og deres hyppighet, 

10) opplæringspersonells kvalifikasjoner, roller og ansvar, 

11) prosedyre for tidlig avslutning av opplæring, 

12) klagebehandling, 

13) fastsettelse av hvilken dokumentasjon om opplæring ved en enhet som skal oppbevares, 

14) en liste over identifiserte unormale situasjoner og nødssituasjoner som er særlige for hver enhetspåtegning, 

15) prosedyre for og årsaker til gjennomgåelse og endring av planen for opplæring ved en enhet samt innsending av den 

til vedkommende myndighet. Planen for opplæring ved en enhet skal gjennomgås minst hvert tredje år.  
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ATCO.D.060 Enhetspåtegningskurs 

a) Et enhetspåtegningskurs skal være en kombinasjon av de relevante fasene i opplæringen ved en enhet for utstedelse eller 

fornyelse av en enhetspåtegning i sertifikatet. Hvert kurs skal inneholde 

1) en overgangsopplæringsfase, 

2) en fase for opplæring på arbeidsplassen. 

En forberedende fase før opplæring på arbeidsplassen skal om nødvendig inngå, i samsvar med ATCO.D.005 bokstav a) 2). 

b) Fasene i opplæringene ved en enhet nevnt i bokstav a) gjennomføres atskilt eller integrert. 

c) Enhetspåtegningskurs skal ha en studieplan og prestasjonsmål i samsvar med ATCO.D.045 bokstav c), og skal 

gjennomføres i samsvar med planen for opplæring ved en enhet. 

d) Enhetspåtegningskurs som omfatter opplæring for rettighetspåtegning(er) i henhold til ATCO.B.015, skal suppleres med 

tilleggsopplæring som sikrer tilegnelse av de ferdigheter som kreves for de berørte rettighetspåtegningene. 

e) Opplæring beregnet på en annen rettighetspåtegning enn ATCO.B.015 bokstav a) 3) skal bestå av temaer, temamål, emner 

og delemner utviklet av utdanningsorganisasjonen og godkjent som en del av opplæringskurset. 

f) Enhetspåtegningskurs som gjennomføres som følge av bytte av et sertifikat, skal tilpasses for å omfatte elementer av 

grunnopplæring som er særlige for den funksjonelle luftblokken eller nasjonale forhold. 

ATCO.D.065 Påvisning av teoretisk kunnskap og forståelse 

Teoretisk kunnskap og forståelse skal påvises gjennom eksamener. 

ATCO.D.070 Vurderinger i løpet av enhetspåtegningskurs 

a) Søkerne vurderes i driftsmiljøet under normale driftsforhold minst én gang på slutten av opplæringen på arbeidsplassen. 

b) Dersom enhetspåtegningskurset omfatter en forberedende fase før opplæring på arbeidsplassen, skal søkerens ferdigheter 

vurderes på en simuleringsinnretning minst på slutten av denne fasen. 

c) Med forbehold for bokstav a) kan en simuleringsinnretning brukes i vurderingen i forbindelse med en enhetspåtegning for å 

vise anvendelsen av prosedyrer som søkeren har fått opplæring i, men som ikke inntraff i driftsmiljøet da vurderingen ble 

gjennomført. 

AVSNITT 4 

Krav til etter- og videreutdanning 

ATCO.D.075 Etter- og videreutdanning 

Etter- og videreutdanning skal bestå av oppfriskings- og omstillingsopplæringskurs, og skal gjennomføres i samsvar med 

kravene i kompetanseplanen for enheten i henhold til ATCO.B.025. 

ATCO.D.080 Oppfriskingsopplæring 

a) Oppfriskingsopplæringskurs skal utvikles og tilbys av utdanningsorganisasjoner og godkjennes av vedkommende 

myndighet. 

b) Oppfriskingsopplæring skal utformes for å repetere, styrke eller forbedre flygeledernes eksisterende kunnskaper og 

ferdigheter, for å sørge for sikker, velordnet og effektiv flyt i lufttrafikken, og skal omfatte minst 

1) standard opplæringsrutiner og -prosedyrer ved bruk av godkjent fraseologi og effektiv kommunikasjon, 

2) opplæring i unormale situasjoner og nødssituasjoner ved bruk av godkjent fraseologi og effektiv kommunikasjon, og 
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3) opplæring i menneskelige faktorer. 

c) Det skal fastsettes en studieplan for oppfriskingsopplæringskurset, og dersom flygeledernes ferdigheter oppdateres gjennom 

et tema, skal det også utvikles prestasjonsmål. 

ATCO.D.085 Omstillingsopplæring 

a) Omstillingsopplæringskurs skal utvikles og tilbys av utdanningsorganisasjoner og godkjennes av vedkommende myndighet. 

b) Omstillingsopplæring skal utformes for å gi de kunnskaper og ferdigheter som er hensiktsmessige i forbindelse med en 

endring i driftsmiljøet, og skal tilbys av utdanningsorganisasjoner når sikkerhetsvurderingen av endringen viser at slik 

opplæring er nødvendig. 

c) Ved omstillingsopplæringskurs skal følgende fastsettes: 

1) Hensiktsmessig opplæringsmetode for kurset samt kursets varighet, idet det tas hensyn til endringens art og omfang, og 

2) eksamens- og/eller vurderingsmetodene for omstillingsopplæringen. 

d) Omstillingsopplæring skal tilbys før flygelederne utøver de særskilte rettighetene knyttet til sine sertifikater i det endrede 

driftsmiljøet. 

AVSNITT 5 

Opplæring av instruktører og sensorer 

ATCO.D.090 Opplæring av instruktører i praktisk opplæring 

a) Opplæring av instruktører i praktisk opplæring skal utvikles og tilbys av utdanningsorganisasjoner, og skal bestå av 

1) et kurs i praktiske undervisningsmetoder for praksisinstruktører og/eller STDI-er, som inkluderer en vurdering, 

2) et oppfriskingsopplæringskurs i praktiske undervisningsferdigheter og 

3) metode(r) for å vurdere praksisinstruktørers kompetanse. 

b) Opplæringskursene og vurderingsmetodene nevnt i bokstav a) skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

ATCO.D.095 Opplæring av sensorer 

a) Opplæring av sensorer skal utvikles og tilbys av utdanningsorganisasjoner og skal bestå av 

1) et opplæringskurs for sensorer, herunder en vurdering, 

2) et oppfriskingsopplæringskurs i praktiske vurderingsferdigheter og 

3) metode(r) for å vurdere sensorers kompetanse. 

b) Opplæringskursene og vurderingsmetoden nevnt i bokstav a) skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

 ____  
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Tillegg 1 til vedlegg I 

VURDERINGSSKALA FOR SPRÅKFERDIGHETER — KRAV TIL SPRÅKFERDIGHETER 

Skala for bedømmelse av språkferdigheter: ekspertnivå, utvidet nivå og operativt nivå 

Nivå 

Uttale 

Bruker en dialekt 

og/eller aksent som er 

forståelig i 

luftfartsmiljøet 

Struktur 

Aktuelle grammatiske 

strukturer og setnings-

mønstre bestemmes av 

språkfunksjoner som er 

tilpasset oppgaven 

Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Ekspert 

6 

Selv om uttale, trykk, 

rytme og intonasjon 

eventuelt kan være 

påvirket av morsmå-

let eller regionale 

variasjoner, hemmer 

dette nesten aldri 

forståelsen. 

Behersker gjennom-

gående både grunnleg-

gende og komplekse 

grammatiske strukturer 

og setningsmønstre. 

Ordforrådet er stort nok 

og presist nok til å kom-

munisere effektivt om en 

rekke kjente og ukjente 

emner. Vokabularet er 

idiomatisk, nyansert og 

tilpasset kommuni-

kasjonsnivået. 

Kan snakke lenge på en natur-

lig og ledig måte. Varierer 

talestrømmen som stilistisk 

virkemiddel, for eksempel for å 

understreke et poeng. Bruker 

hensiktsmessige samtalemarkø-

rer og bindeord på en spontan 

måte. 

Forståelsen er gjennomgående 

nøyaktig i nesten alle sammen-

henger og omfatter forståelse 

av lingvistiske og kulturelle 

finesser. 

Samhandler lett i nesten 

alle situasjoner. Er 

følsom overfor verbale 

og ikke-verbale signaler, 

og svarer på dem på en 

passende måte. 

Utvidet 

5 

Selv om uttale, trykk, 

rytme og intonasjon er 

påvirket av morsmålet 

eller regionale varia-

sjoner, hemmer dette 

sjelden forståelsen. 

Behersker gjennom-

gående grunnleggende 

grammatiske strukturer 

og setningsmønstre. For-

søk på bruk av komplekse 

strukturer medfører av og 

til feil som går ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforrådet er stort nok 

og presist nok til å kom-

munisere effektivt om al-

minnelige, konkrete og 

arbeidsrelaterte emner. 

Bruker omskrivinger på 

en konsekvent og vel-

lykket måte. Ordforrådet 

er iblant idiomatisk. 

Kan snakke lenge med relativ 

letthet om kjente emner, men 

varierer ikke talestrømmen som 

stilistisk virkemiddel. Kan 

bruke egnede samtalemarkører 

eller bindeord. 

Forståelsen er nøyaktig når det 

gjelder alminnelige, konkrete 

og arbeidsrelaterte emner og 

stort sett korrekt når det opp-

står et språklig eller situasjons-

bestemt problem eller uventede 

hendelser. Er i stand til å forstå 

en rekke språklige varianter 

(dialekter og/eller aksenter) 

eller registre. 

Svarene er umiddelba-

re, relevante og 

informative. Håndterer 

forholdet mellom taler 

og lytter på en effektiv 

måte. 



   

 

 

2
9

.1
1

.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. 7

9
/3

3
9
 

 
Nivå 

Uttale 

Bruker en dialekt 

og/eller aksent som er 

forståelig i 

luftfartsmiljøet 

Struktur 

Aktuelle grammatiske 

strukturer og setnings-

mønstre bestemmes av 

språkfunksjoner som er 

tilpasset oppgaven 

Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Operativt 

4 

Uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er på-

virket av morsmålet 

eller regionale varia-

sjoner, men dette 

hemmer bare av og til 

forståelsen. 

Grunnleggende gram-

matiske strukturer og 

setningsmønstre brukes 

kreativt og beherskes van-

ligvis. Feil kan oppstå, 

særlig i uvanlige eller 

uventede situasjoner, men 

feilene går sjelden ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforrådet er vanligvis 

stort nok og presist nok til 

å kommunisere effektivt 

om alminnelige, konkrete 

og arbeidsrelaterte emner. 

Er ofte i stand til å bruke 

omskrivinger ved mang-

lende ordforråd i uvanlige 

eller uventede situasjoner. 

Kan produsere sammen-

hengende tale i et passende 

tempo. Mister iblant flyten ved 

overgang fra innøvde eller faste 

vendinger til spontant samspill, 

uten at dette hemmer effektiv 

kommunikasjon. Kan bruke 

samtalemarkører eller bindeord 

i begrenset omfang. Fyllord 

virker ikke distraherende. 

Forståelsen er stort sett nøy-

aktig med hensyn til almin-

nelige, konkrete og arbeids-

relaterte emner når aksenten 

eller den språklige varianten er 

tilstrekkelig forståelig i et in-

ternasjonalt språkmiljø. Når det 

oppstår et språklig eller situa-

sjonsbestemt problem eller en 

uventet hendelse, kan for-

ståelsen være langsommere 

eller kreve forklaringer. 

Svarene er vanligvis 

umiddelbare, relevante 

og informative. Innle-

der og fører en samtale 

selv i uventede situa-

sjoner. Reagerer 

korrekt ved til-

synelatende misfor-

ståelser ved å kontrolle-

re, bekrefte eller av-

klare opplysningene. 

Skala for bedømmelse av språkferdigheter: føroperativt nivå, elementært nivå og førelementært nivå 

Nivå 

Uttale 

Bruker en dialekt 

og/eller aksent som er 

forståelig i 

luftfartsmiljøet 

Struktur 

Aktuelle grammatiske 

strukturer og setnings-

mønstre bestemmes av 

språkfunksjoner som er 

tilpasset oppgaven 

Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Føroperativt 

3 

Uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er 

påvirket av morsmå-

let eller regionale 

variasjoner, og dette 

hemmer ofte forståel-

sen. 

Grunnleggende gram-

matiske strukturer og 

setningsmønstre i forbin-

delse med forutsigbare 

situasjoner beherskes ikke 

alltid. Feil går ofte ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforrådet er ofte stort 

nok og presist nok til å 

kommunisere effektivt 

om alminnelige, konkrete 

og arbeidsrelaterte emner, 

men det er begrenset, og 

ordvalget er ofte ukorrekt. 

Er ofte ikke i stand til å 

gjøre korrekt bruk av 

omskrivinger ved mang-

lende ordforråd. 

Kan produsere sammenhengen-

de tale, men uttrykksmåten og 

bruken av pauser er ofte uhen-

siktsmessig. Nøling og lang-

som tale kan hemme effektiv 

kommunikasjon. Fyllord virker 

av og til distraherende. 

Forståelsen er ofte nøyaktig 

med hensyn til alminnelige, 

konkrete og arbeidsrelaterte 

emner når aksenten eller den 

språklige varianten er tilstrek-

kelig forståelig i et interna-

sjonalt språkmiljø. Kan ha pro-

blemer med å forstå en språklig 

eller situasjonsbestemt vans-

kelighet eller en uventet hen-

delse. 

Svarene er av og til 

umiddelbare, hensikts-

messige og informative. 

Kan innlede og føre 

samtaler med relativ 

letthet om kjente emner 

og i forutsigbare situa-

sjoner. Reagerer van-

ligvis ukorrekt i uven-

tede situasjoner. 
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Nivå 

Uttale 

Bruker en dialekt 

og/eller aksent som er 

forståelig i 

luftfartsmiljøet 

Struktur 

Aktuelle grammatiske 

strukturer og setnings-

mønstre bestemmes av 

språkfunksjoner som er 

tilpasset oppgaven 

Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Elementært 

2 

Uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er 

sterkt påvirket av 

morsmålet eller 

regionale variasjoner, 

og dette hemmer 

vanligvis forståelsen. 

Behersker bare i be-

grenset omfang enkelte 

innøvde grammatiske 

strukturer og setnings-

mønstre. 

Begrenset ordforråd som 

bare består av isolerte ord 

og innøvde uttrykk. 

Kan produsere svært korte, 

isolerte og innøvde ytringer 

med hyppige pauser og dis-

traherende bruk av fyllord i 

forsøk på å lete etter uttrykk 

eller uttale mindre kjente ord. 

Forståelsen begrenser seg til 

isolerte, innøvde vendinger når 

disse uttales nøyaktig og sakte. 

Reaksjonstiden er 

langsom og reaksjo-

nene ofte ukorrekte. 

Samhandling er be-

grenset til enkle, rutine-

messige replikkskifter. 

Førelementært 

1 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under elementært 

nivå. 

Nivået er under elementært 

nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 
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Tillegg 2 til vedlegg I 

GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) nr. 1)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTRB 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTRB 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTRB 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTRB 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTRB 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTRB 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTRB 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTRB 2.3 — Vurderingsprosess 

TEMA INTRB 3 — INNLEDNING TIL FRAMTIDEN FOR FLYGELEDERE 

Deltema INTRB 3.1 — Jobbutsikter 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAWB 1 — INNLEDNING TIL LUFTFARTSRETT 

Deltema LAWB 1.1 — Luftfartsrettens relevans 

TEMA LAWB 2 — INTERNASJONALE ORGANISASJONER 

Deltema LAWB 2.1 — ICAO 

Deltema LAWB 2.2 — Europeiske og andre byråer 

Deltema LAWB 2.3 — Luftfartssammenslutninger  
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TEMA LAWB 3 — NASJONALE ORGANISASJONER 

Deltema LAWB 3.1 — Formål og funksjon 

Deltema LAWB 3.2 — Nasjonale lovgivningsprosesser 

Deltema LAWB 3.3 — Vedkommende myndighet 

Deltema LAWB 3.4 — Nasjonale luftfartssammenslutninger 

TEMA LAWB 4 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAWB 4.1 — Sikkerhetsbestemmelser 

Deltema LAWB 4.2 — Sikkerhetsstyringssystem 

TEMA LAWB 5 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAWB 5.1 — Målenheter 

Deltema LAWB 5.2 — Sertifisering av flygeledere 

Deltema LAWB 5.3 — Oversikt over flysikringstjenester (ANS) og lufttrafikktjenester (ATS) 

Deltema LAWB 5.4 — Lufttrafikkregler 

Deltema LAWB 5.5 — Luftrom og ATS-ruter 

Deltema LAWB 5.6 — Reiseplan 

Deltema LAWB 5.7 — Flyplasser 

Deltema LAWB 5.8 — Venteprosedyrer for IFR-flyginger 

Deltema LAWB 5.9 — Venteprosedyrer for VFR-flyginger 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATMB 1 — LUFTTRAFIKKSTYRING 

Deltema ATMB 1.1 — Bruk av målenheter 

Deltema ATMB 1.2 — Flygekontrolltjeneste (ATC) 

Deltema ATMB 1.3 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATMB 1.4 — Alarmtjeneste 

Deltema ATMB 1.5 — Rådgivningstjeneste for lufttrafikk 

Deltema ATMB 1.6 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

Deltema ATMB 1.7 — Luftromstyring (ASM) 

TEMA ATMB 2 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATMB 2.1 — Høydemåling 

Deltema ATMB 2.2 — Gjennomgangsnivå 

Deltema ATMB 2.3 — Nivåtildeling  
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TEMA ATMB 3 — RADIOTELEFONI (RTF) 

Deltema ATMB 3.1 — Generelle driftsprosedyrer for radiotelefoni 

TEMA ATMB 4 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATMB 4.1 — Type av og innhold i ATC-klareringer 

Deltema ATMB 4.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATMB 5 — SAMRORDNING 

Deltema ATMB 5.1 — Samordningsprinsipper, -typer og -innhold 

Deltema ATMB 5.2 — Behov for samordning 

Deltema ATMB 5.3 — Samordningsmetoder 

TEMA ATMB 6 — VISNING AV DATA 

Deltema ATMB 6.1 — Datauttrekking 

Deltema ATMB 6.2 — Databehandling 

TEMA ATMB 7 — ATSKILLELSE 

Deltema ATMB 7.1 — Vertikalatskillelse og prosedyrer 

Deltema ATMB 7.2 — Horisontalatskillelse og prosedyrer 

Deltema ATMB 7.3 — Visuell atskillelse 

Deltema ATMB 7.4 — Flyplassatskillelse og -prosedyrer 

Deltema ATMB 7.5 — Atskillelse basert på ATS-overvåkingssystemer 

Deltema ATMB 7.6 — Atskillelse ved vingevirvler 

TEMA ATMB 8 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATMB 8.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

Deltema ATMB 8.2 — Sikkerhetsnett på bakken 

TEMA ATMB 9 — GRUNNLEGGENDE PRAKTISKE FERDIGHETER 

Deltema ATMB 9.1 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATMB 9.2 — Grunnleggende praktiske ferdigheter som gjelder for alle rettigheter 

Deltema ATMB 9.3 — Grunnleggende praktisk ferdigheter som gjelder for flyplasser 

Deltema ATMB 9.4 — Grunnleggende praktiske ferdigheter som gjelder for overvåking 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA METB 1 — INNLEDNING TIL METEOROLOGI 

Deltema METB 1.1 — Bruk av målenheter 

Deltema METB 1.2 — Luftfart og meteorologi 

Deltema METB 1.3 — Organisering av flyværtjeneste  
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TEMA METB 2 — ATMOSFÆRE 

Deltema METB 2.1 — Sammensetning og struktur 

Deltema METB 2.2 — Standard atmosfære 

Deltema METB 2.3 — Varme og temperatur 

Deltema METB 2.4 — Vann i atmosfæren 

Deltema METB 2.5 — Lufttrykk 

TEMA METB 3 — ATMOSFÆRISK SIRKULASJON 

Deltema METB 3.1 — Generell luftsirkulasjon 

Deltema METB 3.2 — Luftmasser og frontsystemer 

Deltema METB 3.3 — Mesoskalasystemer 

Deltema METB 3.4 — Vind 

TEMA METB 4 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema METB 4.1 — Skyer 

Deltema METB 4.2 — Nedbørstyper 

Deltema METB 4.3 — Sikt 

Deltema METB 4.4 — Meteorologiske farer 

TEMA METB 5 — METEOROLOGISK INFORMASJON FOR LUFTFART 

Deltema METB 5.1 — Meldinger og rapporter 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAVB 1 — INNLEDNING TIL NAVIGASJON 

Deltema NAVB 1.1 — Bruk av målenheter 

Deltema NAVB 1.2 — Formål med og bruk av navigasjon 

TEMA NAVB 2 — JORDEN 

Deltema NAVB 2.1 — Jordens plassering og bevegelse 

Deltema NAVB 2.2 — System av koordinater, retning og avstand 

Deltema NAVB 2.3 — Magnetisme 

TEMA NAVB 3 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAVB 3.1 — Framstilling av kart og projeksjoner 

Deltema NAVB 3.2 — Kart brukt innenfor luftfart 

TEMA NAVB 4 — GRUNNLEGGENDE NAVIGASJON 

Deltema NAVB 4.1 — Vindens innvirkning 

Deltema NAVB 4.2 — Hastighet  
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Deltema NAVB 4.3 — Visuell navigasjon 

Deltema NAVB 4.4 — Reiseplanens navigasjonsaspekter 

TEMA NAVB 5 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAVB 5.1 — Bakkebaserte systemer 

Deltema NAVB 5.2 — Treghetsnavigasjonssystemer 

Deltema NAVB 5.3 — Satellittbaserte systemer 

Deltema NAVB 5.4 — Prosedyrer for instrumentinnflyging 

TEMA NAVB 6 — YTELSESBASERT NAVIGASJON (PBN) 

Deltema NAVB 6.1 — Prinsipper og fordeler ved områdenavigasjon 

Deltema NAVB 6.2 — Innledning til PBN 

Deltema NAVB 6.3 — PBN-applikasjoner 

TEMA NAVB 7 — UTVIKLING INNENFOR NAVIGASJON 

Deltema NAVB 7.1 — Framtidig utvikling 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFTB 1 — INNLEDNING TIL LUFTFARTØYER 

Deltema ACFTB 1.1 — Bruk av målenheter 

Deltema ACFTB 1.2 — Luftfart og luftfartøyer 

TEMA ACFTB 2 — FLYGEPRINSIPPER 

Deltema ACFTB 2.1 — Krefter som påvirker luftfartøyer 

Deltema ACFTB 2.2 — Luftfartøyers strukturelle komponenter og kontroll 

Deltema ACFTB 2.3 — Flyets manøvreringsbegrensning 

TEMA ACFTB 3 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFTB 3.1 — Luftfartøykategorier 

Deltema ACFTB 3.2 — Vingevirvelkategorier 

Deltema ACFTB 3.3 — ICAOs innflygingskategorier 

Deltema ACFTB 3.4 — Miljøkategorier 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFTB 4.1 — Gjenkjenning 

Deltema ACFTB 4.2 — Ytelsesdata  
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TEMA ACFTB 5 — LUFTFARTØYMOTORER 

Deltema ACFTB 5.1 — Stempelmotorer 

Deltema ACFTB 5.2 — Jetmotorer 

Deltema ACFTB 5.3 — Turbopropmotorer 

Deltema ACFTB 5.4 — Flydrivstoff 

TEMA ACFTB 6 — LUFTFARTØYSYSTEMER OG -INSTRUMENTER 

Deltema ACFTB 6.1 — Flygeinstrumenter 

Deltema ACFTB 6.2 — Navigasjonsinstrumenter 

Deltema ACFTB 6.3 — Motorinstrumenter 

Deltema ACFTB 6.4 — Luftfartøysystemer 

TEMA ACFTB 7 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFTB 7.1 — Faktorer ved avgang 

Deltema ACFTB 7.2 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFTB 7.3 — Marsjfaktorer 

Deltema ACFTB 7.4 — Faktorer ved nedstigning og innledende innflyging 

Deltema ACFTB 7.5 — Faktorer ved siste fase av innflyging og landing 

Deltema ACFTB 7.6 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFTB 7.7 — Miljøfaktorer 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUMB 1 — INNLEDNING TIL MENNESKELIGE FAKTORER 

Deltema HUMB 1.1 — Læringsteknikker 

Deltema HUMB 1.2 — Menneskelige faktorers betydning for ATC 

Deltema HUMB 1.3 — Menneskelige faktorer og ATC 

TEMA HUMB 2 — MENNESKELIG YTELSE 

Deltema HUMB 2.1 — Individuell atferd 

Deltema HUMB 2.2 — Sikkerhetskultur og yrkesetikk 

Deltema HUMB 2.3 — Helse og velferd 

Deltema HUMB 2.4 — Gruppearbeid 

Deltema HUMB 2.5 — Arbeidstakeres grunnleggende behov 

Deltema HUMB 2.6 — Stress 

TEMA HUMB 3 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUMB 3.1 — Farer ved feil 

Deltema HUMB 3.2 — Definisjon av menneskelige feil  
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Deltema HUMB 3.3 — Klassifisering av menneskelige feil 

Deltema HUMB 3.4 — Risikoanalyse og risikohåndtering 

TEMA HUMB 4 — KOMMUNIKASJON 

Deltema HUMB 4.1 — Betydningen av god kommunikasjon i ATC 

Deltema HUMB 4.2 — Kommunikasjonsprosess 

Deltema HUMB 4.3 — Kommunikasjonsmåter 

TEMA HUMB 5 — ARBEIDSMILJØET 

Deltema HUMB 5.1 — Ergonomi og behov for god utforming 

Deltema HUMB 5.2 — Utstyr og verktøy 

Deltema HUMB 5.3 — Automatisering 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPSB 1 — ATC-UTSTYR 

Deltema EQPSB 1.1 — Hovedtyper av ATC-utstyr 

TEMA EQPSB 2 — RADIO 

Deltema EQPSB 2.1 — Radioteori 

Deltema EQPSB 2.2 — Kompass 

TEMA EQPSB 3 — KOMMUNIKASJONSUTSTYR 

Deltema EQPSB 3.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPSB 3.2 — Talekommunikasjon mellom ATS-enheter/posisjoner 

Deltema EQPSB 3.3 — Datalinjekommunikasjon 

Deltema EQPSB 3.4 — Kommunikasjon med luftfartsselskap 

TEMA ACFTB 4 — INNLEDNING TIL OVERVÅKING 

Deltema EQPSB 4.1 — Overvåkingskonsepter i ATS 

TEMA EQPSB 5 — RADAR 

Deltema EQPSB 5.1 — Radarprinsipper 

Deltema EQPSB 5.2 — Primærradar 

Deltema EQPSB 5.3 — Sekundærradar 

Deltema EQPSB 5.4 — Bruk av radarer 

Deltema EQPSB 5.5 — Modus S 

TEMA EQPSB 6 — INNLEDNING TIL AUTOMATISK POSISJONSOVERVÅKING 

Deltema EQPSB 6.1 — Prinsipper for automatisk posisjonsovervåking 

Deltema EQPSB 6.2 — Bruk av automatisk posisjonsovervåking 
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TEMA EQPSB 7 — MULTILATERASJON 

Deltema EQPSB 7.1 — Prinsipper for multilaterasjon 

Deltema EQPSB 7.2 — Bruk av multilaterasjon 

TEMA EQPSB 8 — BEHANDLING AV OVERVÅKINGSDATA 

Deltema EQPSB 8.1 — Nettverk for overvåkingsdata 

Deltema EQPSB 8.2 — Arbeidsprinsipper for nettverk for overvåkingsdata 

TEMA EQPSB 9 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPSB 9.1 — Nyutvikling 

TEMA EQPSB 10 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPSB 10.1 — Automatiseringsprinsipper 

Deltema EQPSB 10.2 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPSB 10.3 — Datautveksling på nettet 

Deltema EQPSB 10.4 — Systemer brukt til automatisk informasjonsformidling 

TEMA EQPSB 11 — ARBEIDSPOSISJONER 

Deltema EQPSB 11.1 — Arbeidsposisjonsutstyr 

Deltema EQPSB 11.2 — Tårnkontrolltjeneste 

Deltema EQPSB 11.3 — Innflygingskontroll 

Deltema EQPSB 11.4 — Områdekontroll 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PENB 1 — TILVENNING 

Deltema PENB 1.1 — ATS og flyplassanlegg 

TEMA PENB 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PENB 2.1 — Sivil luftfart 

Deltema PENB 2.2 — Militær luftfart 

Deltema PENB 2.3 — Forventninger og krav til flygere 

TEMA PENB 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PENB 3.1 — Kunderelasjoner 

TEMA PENB 4 — MILJØVERN 

Deltema PENB 4.1 — Miljøvern 

 _____  
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Tillegg 3 til vedlegg I 

RETTIGHET FOR TÅRNKONTROLLTJENESTE, VISUELL (ADV) 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) 2) i)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

EMNE 11: FLYPLASSER 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTR 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTR 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTR 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTR 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTR 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTR 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTR 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTR 2.3 — Vurderingsprosess 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAW 1 — SERTIFISERING AV FLYGELEDERE / KOMPETANSEBEVIS 

Deltema LAW 1.1 — Særskilte rettigheter og vilkår 

TEMA LAW 2 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAW 2.1 — Rapporter 

Deltema LAW 2.2 — Luftrom  
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TEMA LAW 3 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAW 3.1 — Tilbakemelding 

Deltema LAW 3.2 — Sikkerhetsundersøkelse 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATM 1 — TJENESTEYTING 

Deltema ATM 1.1 — Tårnkontrolltjeneste 

Deltema ATM 1.2 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATM 1.3 — Alarmtjeneste (ALRS) 

Deltema ATM 1.4 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

TEMA ATM 2 — KOMMUNIKASJON 

Deltema ATM 2.1 — Effektiv kommunikasjon 

TEMA ATM 3 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATM 3.1 — ATC-klareringer 

Deltema ATM 3.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATM 4 — SAMORDNING 

Deltema ATM 4.1 — Behov for samordning 

Deltema ATM 4.2 — Verktøy og metoder for samordning 

Deltema ATM 4.3 — Samordningsprosedyrer 

TEMA ATM 5 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATM 5.1 — Høydemåling 

TEMA ATM 6 — ATSKILLELSE 

Deltema ATM 6.1 — Atskillelse mellom avgående luftfartøyer 

Deltema ATM 6.2 — Atskillelse av luftfartøyer som lander og luftfartøyer som nærmer seg landing eller avgående 

luftfartøyer 

Deltema ATM 6.3 — Tidsbasert atskillelse i lengderetning ved vingevirvel 

Deltema ATM 6.4 — Reduserte minsteverdier for atskillelse 

TEMA ATM 7 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATM 7.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

Deltema ATM 7.2 — Sikkerhetsnett på bakken 

TEMA ATM 8 — VISNING AV DATA 

Deltema ATM 8.1 — Databehandling  
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TEMA ATM 9 — DRIFTSMILJØ (SIMULERT) 

Deltema ATM 9.1 — Driftsmiljøets integritet 

Deltema ATM 9.2 — Kontroll av driftsprosedyrenes aktualitet 

Deltema ATM 9.3 — Overlevering–overtakelse 

TEMA ATM 10 — UTØVELSE AV TÅRNKONTROLLTJENESTE 

Deltema ATM 10.1 — Ansvar for utøvelsen 

Deltema ATM 10.2 — Funksjonene til kontrolltårnet på flyplassen 

Deltema ATM 10.3 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATM 10.4 — Bakkelys for luftfart 

Deltema ATM 10.5 — Opplysninger til luftfartøyer fra kontrolltårnet på flyplassen 

Deltema ATM 10.6 — Kontroll av flyplasstrafikk 

Deltema ATM 10.7 — Kontroll av trafikk i trafikkrunden 

Deltema ATM 10.8 — Rullebane i bruk 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA MET 1 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema MET 1.1 — Meteorologiske fenomener 

TEMA MET 2 — KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA 

Deltema MET 2.1 — Meteorologiske instrumenter 

Deltema MET 2.2 — Andre kilder til meteorologiske data 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAV 1 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAV 1.1 — Kart og diagrammer 

TEMA NAV 2 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAV 2.1 — Navigasjonssystemer 

Deltema NAV 2.2 — Stabilisert innflyging 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFT 1 — LUFTFARTØYINSTRUMENTER 

Deltema ACFT 1.1 — Luftfartøyinstrumenter 

TEMA ACFT 2 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFT 2.1 — Vingevirvler  
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TEMA ACFT 3 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFT 3.1 — Faktorer ved avgang 

Deltema ACFT 3.2 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFT 3.3 — Faktorer ved siste fase av innflyging og landing 

Deltema ACFT 3.4 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFT 3.5 — Miljøfaktorer 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFT 4.1 — Gjenkjenning av luftfartøytyper 

Deltema ACFT 4.2 — Ytelsesdata 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUM 1 — PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 1.1 — Kognitive egenskaper 

TEMA HUM 2 — MEDISINSKE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 2.1 — Tretthet 

Deltema HUM 2.2 — Skikkethet 

TEMA HUM 3 — SOSIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER 

Deltema HUM 3.1 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema HUM 3.2 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

Deltema HUM 3.3 — Ansvarlig atferd 

TEMA HUM 4 — STRESS 

Deltema HUM 4.1 — Stress 

Deltema HUM 4.2 — Stresshåndtering 

TEMA HUM 5 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUM 5.1 — Menneskelige feil 

Deltema HUM 5.2 — Regelbrudd 

TEMA HUM 6 — SAMARBEID 

Deltema HUM 6.1 — Kommunikasjon 

Deltema HUM 6.2 — Samarbeid innenfor det samme ansvarsområdet 

Deltema HUM 6.3 — Samarbeid mellom ulike ansvarsområder 

Deltema HUM 6.4 — Flygeleder-/flygersamarbeid   
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EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPS 1 — TALEKOMMUNIKASJON 

Deltema EQPS 1.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPS 1.2 — Annen talekommunikasjon 

TEMA EQPS 2 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPS 2.1 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPS 2.2 — Automatisk datautveksling 

TEMA EQPS 3 — ARBEIDSPOSISJONER FOR FLYGELEDERE 

Deltema EQPS 3.1 — Drift og overvåking av utstyr 

Deltema EQPS 3.2 — Framvisningsskjermer og informasjonssystemer 

Deltema EQPS 3.3 — Flygedatasystemer 

TEMA EQPS 4 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPS 4.1 — Ny utvikling 

TEMA EQPS 5 — BEGRENSNINGER OG NEDSATT FUNKSJONSDYKTIGHET FOR UTSTYR OG SYSTEMER 

Deltema EQPS 5.1 — Reaksjon på begrensninger 

Deltema EQPS 5.2 — Nedsatt funksjonsdyktighet for kommunikasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.3 — Nedsatt funksjonsdyktighet for navigasjonsutstyr 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PEN 1 — TILVENNING 

Deltema PEN 1.1 — Studiebesøk på flyplass 

TEMA PEN 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PEN 2.1 — Bidragsytere til sivil ATS-drift 

Deltema PEN 2.2 — Bidragsytere til militær ATS-drift 

TEMA PEN 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PEN 3.1 — Tjenesteyting og brukerkrav 

TEMA PEN 4 — MILJØVERN 

Deltema PEN 4.1 — Miljøvern 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

TEMA ABES 1 — UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (ABES) 

Deltema ABES 1.1 — Oversikt over ABES 
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TEMA ABES 2 — KOMPETANSEFORBEDRING 

Deltema ABES 2.1 — Kommunikasjonseffektivitet 

Deltema ABES 2.2 — Forhindring av psykisk overbelastning 

Deltema ABES 2.3 — Samarbeid luft–bakke 

TEMA ABES 3 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Deltema ABES 3.1 — Anvendelse av ABES-prosedyrer 

Deltema ABES 3.2 — Radiofeil 

Deltema ABES 3.3 — Ulovlige inngrep og bombetrussel mot luftfartøy 

Deltema ABES 3.4 — Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

Deltema ABES 3.5 — Inntrenging på rullebane 

EMNE 11: FLYPLASSER 

TEMA AGA 1 — FLYPLASSDATA, -UTFORMING OG -SAMORDNING 

Deltema AGA 1.1 — Definisjoner 

Deltema AGA 1.2 — Samordning 

TEMA AGA 2 — TRAFIKKOMRÅDE 

Deltema AGA 2.1 — Trafikkområde 

Deltema AGA 2.2 — Manøvreringsområde 

Deltema AGA 2.3 — Rullebaner 

TEMA AGA 3 — HINDRINGER 

Deltema AGA 3.1 — Hinderfritt luftrom omkring flyplasser 

TEMA AGA 4 — DIVERSE UTSTYR 

Deltema AGA 4.1 — Sted 

 _____  
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Tillegg 4 til vedlegg I 

RETTIGHET FOR TÅRNKONTROLLTJENSTE, INSTRUMENT – ADI (TWR) 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) 2) ii)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 10:  UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

EMNE 11:  FLYPLASSER 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTR 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTR 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTR 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTR 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTR 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTR 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTR 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTR 2.3 — Vurderingsprosess 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAW 1 — SERTIFISERING AV FLYGELEDERE / KOMPETANSEBEVIS 

Deltema LAW 1.1 — Særskilte rettigheter og vilkår 

TEMA LAW 2 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAW 2.1 — Rapporter 

Deltema LAW 2.2 — Luftrom  
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TEMA LAW 3 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAW 3.1 — Tilbakemelding 

Deltema LAW 3.2 — Sikkerhetsundersøkelse 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATM 1 — TJENESTEYTING 

Deltema ATM 1.1 — Tårnkontrolltjeneste 

Deltema ATM 1.2 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATM 1.3 — Alarmtjeneste (ALRS) 

Deltema ATM 1.4 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

TEMA ATM 2 — KOMMUNIKASJON 

Deltema ATM 2.1 — Effektiv kommunikasjon 

TEMA ATM 3 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATM 3.1 — ATC-klareringer 

Deltema ATM 3.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATM 4 — SAMORDNING 

Deltema ATM 4.1 — Behov for samordning 

Deltema ATM 4.2 — Verktøy og metoder for samordning 

Deltema ATM 4.3 — Samordningsprosedyrer 

TEMA ATM 5 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATM 5.1 — Høydemåling 

Deltema ATM 5.2 — Terrengklarering 

TEMA ATM 6 — ATSKILLELSE 

Deltema ATM 6.1 — Atskillelse mellom avgående luftfartøyer 

Deltema ATM 6.2 — Atskillelse av avgående og ankommende luftfartøyer 

Deltema ATM 6.3 — Atskillelse av luftfartøyer som lander og luftfartøyer som nærmer seg landing eller avgående 

luftfartøyer 

Deltema ATM 6.4 — Tidsbasert atskillelse i lengderetning ved vingevirvler 

Deltema ATM 5.2 — Reduserte minsteverdier for atskillelse 

TEMA ATM 7 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATM 7.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

Deltema ATM 7.2 — Sikkerhetsnett på bakken  
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TEMA ATM 8 — VISNING AV DATA 

Deltema ATM 8.1 — Databehandling 

TEMA ATM 9 — DRIFTSMILJØ (SIMULERT) 

Deltema ATM 9.1 — Driftsmiljøets integritet 

Deltema ATM 9.2 — Kontroll av driftsprosedyrenes aktualitet 

Deltema ATM 9.3 — Overlevering–overtakelse 

TEMA ATM 10 — UTØVELSE AV TÅRNKONTROLLTJENESTE 

Deltema ATM 10.1 — Ansvar for utøvelsen 

Deltema ATM 10.2 — Funksjonene til kontrolltårnet på flyplassen 

Deltema ATM 10.3 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATM 10.4 — Bakkelys for luftfart 

Deltema ATM 10.5 — Opplysninger til luftfartøyer fra kontrolltårnet på flyplassen 

Deltema ATM 10.6 — Kontroll av flyplasstrafikk 

Deltema ATM 10.7 — Kontroll av trafikk i trafikkrunden 

Deltema ATM 10.8 — Rullebane i bruk 

TEMA ATM 11 — UTØVELSE AV TÅRNKONTROLLTJENESTE, INSTRUMENT 

Deltema ATM 11.1 — Drift i dårlig sikt og spesielle visuellflygeregler 

Deltema ATM 11.2 — Avgående trafikk 

Deltema ATM 11.3 — Ankommende trafikk 

Deltema ATM 11.4 — Tårnkontrolltjeneste med avansert systemstøtte 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA MET 1 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema MET 1.1 — Meteorologiske fenomener 

TEMA MET 2 — KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA 

Deltema MET 2.1 — Meteorologiske instrumenter 

Deltema MET 2.2 — Andre kilder til meteorologiske data 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAV 1 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAV 1.1 — Kart og diagrammer  
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TEMA NAV 2 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAV 2.1 — Navigasjonssystemer 

Deltema NAV 2.2 — Stabilisert innflyging 

Deltema NAV 2.3 — Instrumentavganger og -ankomster 

Deltema NAV 2.4 — Satellittbaserte systemer 

Deltema NAV 2.5 —  PBN-applikasjoner 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFT 1 — LUFTFARTØYINSTRUMENTER 

Deltema ACFT 1.1 — Luftfartøyinstrumenter 

TEMA ACFT 2 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFT 2.1 — Vingevirvler 

Deltema ACFT 2.2 — Anvendelse av ICAOs innflygingskategorier 

TEMA ACFT 3 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFT 3.1 — Faktorer ved avgang 

Deltema ACFT 3.2 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFT 3.3 — Faktorer ved siste fase av innflyging og landing 

Deltema ACFT 3.4 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFT 3.5 — Miljøfaktorer 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFT 4.1 — Gjenkjenning av luftfartøytyper 

Deltema ACFT 4.2 — Ytelsesdata 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUM 1 — PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 1.1 — Kognitive egenskaper 

TEMA HUM 2 — MEDISINSKE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 2.1 — Tretthet 

Deltema HUM 2.2 — Skikkethet 

TEMA HUM 3 — SOSIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER 

Deltema HUM 3.1 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema HUM 3.2 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

Deltema HUM 3.3 — Ansvarlig atferd  
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TEMA HUM 4 — STRESS 

Deltema HUM 4.1 — Stress 

Deltema HUM 4.2 — Stresshåndtering 

TEMA HUM 5 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUM 5.1 — Menneskelige feil 

Deltema HUM 5.2 — Regelbrudd 

TEMA HUM 6 — SAMARBEID 

Deltema HUM 6.1 — Kommunikasjon 

Deltema HUM 6.2 — Samarbeid innenfor det samme ansvarsområdet 

Deltema HUM 6.3 — Samarbeid mellom ulike ansvarsområder 

Deltema HUM 6.4 — Flygeleder-/flygersamarbeid 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPS 1 — TALEKOMMUNIKASJON 

Deltema EQPS 1.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPS 1.2 — Annen talekommunikasjon 

TEMA EQPS 2 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPS 2.1 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPS 2.2 — Automatisk datautveksling 

TEMA EQPS 3 — ARBEIDSPOSISJONER FOR FLYGELEDERE 

Deltema EQPS 3.1 — Drift og overvåking av utstyr 

Deltema EQPS 3.2 — Framvisningsskjermer og informasjonssystemer 

Deltema EQPS 3.3 — Flygedatasystemer 

TEMA EQPS 4 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPS 4.1 — Nyutvikling 

TEMA EQPS 5 — BEGRENSNINGER OG NEDSATT FUNKSJONSDYKTIGHET FOR UTSTYR OG SYSTEMER 

Deltema EQPS 5.1 — Reaksjon på begrensninger 

Deltema EQPS 5.2 — Nedsatt funksjonsdyktighet for kommunikasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.3 — Nedsatt funksjonsdyktighet for navigasjonsutstyr 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PEN 1 — TILVENNING 

Deltema PEN 1.1 — Studiebesøk på flyplass 
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TEMA PEN 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PEN 2.1 — Bidragsytere til sivil ATS-drift 

Deltema PEN 2.2 — Bidragsytere til militær ATS-drift 

TEMA PEN 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PEN 3.1 — Tjenesteyting og brukerkrav 

TEMA PEN 4 — MILJØVERN 

Deltema PEN 4.1 — Miljøvern 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

TEMA ABES 1 — UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (ABES) 

Deltema ABES 1.1 — Oversikt over ABES 

TEMA ABES 2 — KOMPETANSEFORBEDRING 

Deltema ABES 2.1 — Kommunikasjonseffektivitet 

Deltema ABES 2.2 — Forhindring av psykisk overbelastning 

Deltema ABES 2.3 — Samarbeid luft–bakke 

TEMA ABES 3 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Deltema ABES 3.1 — Anvendelse av ABES-prosedyrer 

Deltema ABES 3.2 — Radiofeil 

Deltema ABES 3.3 — Ulovlige inngrep og bombetrussel mot luftfartøy 

Deltema ABES 3.4 — Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

Deltema ABES 3.5 — Inntrenging på rullebane 

EMNE 11: FLYPLASSER 

TEMA AGA 1 — FLYPLASSDATA, -UTFORMING OG -SAMORDNING 

Deltema AGA 1.1 — Definisjoner 

Deltema AGA 1.2 — Samordning 

TEMA AGA 2 — TRAFIKKOMRÅDE 

Deltema AGA 2.1 — Trafikkområde 

Deltema AGA 2.2 — Manøvreringsområde 

Deltema AGA 2.3 — Rullebaner 

TEMA AGA 3 — HINDRINGER 

Deltema AGA 3.1 — Hinderfritt luftrom omkring flyplasser 

TEMA AGA 4 — DIVERSE UTSTYR 

Deltema AGA 4.1 — Sted 

 _____  
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Tillegg 5 til vedlegg I 

RETTIGHET FOR INNFLYGINGSKONTROLL, PROSEDYRE (APP) 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) 2) iii)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

EMNE 11: FLYPLASSER 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTR 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTR 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTR 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTR 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTR 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTR 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTR 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTR 2.3 — Vurderingsprosess 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAW 1 — SERTIFISERING AV FLYGELEDERE / KOMPETANSEBEVIS 

Deltema LAW 1.1 — Særskilte rettigheter og vilkår 

TEMA LAW 2 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAW 2.1 — Rapporter 

Deltema LAW 2.2 — Luftrom  
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TEMA LAW 3 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAW 3.1 — Tilbakemelding 

Deltema LAW 3.2 — Sikkerhetsundersøkelse 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATM 1 — TJENESTEYTING 

Deltema ATM 1.1 — Flygekontrolltjeneste (ATC) 

Deltema ATM 1.2 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATM 1.3 — Alarmtjeneste (ALRS) 

Deltema ATM 1.4 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

Deltema ATM 1.5 — Luftromstyring (ASM) 

TEMA ATM 2 — KOMMUNIKASJON 

Deltema ATM 2.1 — Effektiv kommunikasjon 

TEMA ATM 3 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATM 3.1 — ATC-klareringer 

Deltema ATM 3.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATM 4 — SAMORDNING 

Deltema ATM 4.1 — Behov for samordning 

Deltema ATM 4.2 — Verktøy og metoder for samordning 

Deltema ATM 4.3 — Samordningsprosedyrer 

TEMA ATM 5 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATM 5.1 — Høydemåling 

Deltema ATM 5.2 — Terrengklarering 

TEMA ATM 6 — ATSKILLELSE 

Deltema ATM 6.1 — Vertikalatskillelse 

Deltema ATM 6.2 — Horisontal atskillelse 

Deltema ATM 6.3 — Delegering av atskillelse 

TEMA ATM 7 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATM 7.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

TEMA ATM 8 — VISNING AV DATA 

Deltema ATM 8.1 — Databehandling  
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TEMA ATM 9 — DRIFTSMILJØ (SIMULERT) 

Deltema ATM 9.1 — Driftsmiljøets integritet 

Deltema ATM 9.2 — Kontroll av driftsprosedyrenes aktualitet 

Deltema ATM 9.3 — Overlevering–overtakelse 

TEMA ATM 10 — YTING AV KONTROLLTJENESTE 

Deltema ATM 10.1 — Ansvar for og behandling av opplysninger 

Deltema ATM 10.2 — Innflygingskontroll 

Deltema ATM 10.3 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATM 10.4 — Håndtering av trafikk 

TEMA ATM 11 — VENTEPOSISJON 

Deltema ATM 11.1 — Generelle venteprosedyrer 

Deltema ATM 11.2 — Luftfartøy under innflyging 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA MET 1 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema MET 1.1 — Meteorologiske fenomener 

TEMA MET 2 — KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA 

Deltema MET 2.1 — Kilder til meteorologisk informasjon 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAV 1 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAV 1.1 — Kart og diagrammer 

TEMA NAV 2 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAV 2.1 — Navigasjonssystemer 

Deltema NAV 2.2 — Stabilisert innflyging 

Deltema NAV 2.3 — Instrumentavganger og -ankomster 

Deltema NAV 2.4 — Navigasjonsassistanse 

Deltema NAV 2.5 — Satellittbaserte systemer 

Deltema NAV 2.6 — PBN-applikasjoner 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFT 1 — LUFTFARTØYINSTRUMENTER 

Deltema ACFT 1.1 — Luftfartøyinstrumenter  
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TEMA ACFT 2 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFT 2.1 — Vingevirvler 

Deltema ACFT 2.2 — Anvendelse av ICAOs innflygingskategorier 

TEMA ACFT 3 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFT 3.1 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFT 3.2 — Marsjfaktorer 

Deltema ACFT 3.3 — Faktorer ved nedstigning og innledende innflyging 

Deltema ACFT 3.4 — Faktorer ved siste fase av innflyging og landing 

Deltema ACFT 3.5 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFT 3.6 — Miljøfaktorer 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFT 4.1 — Ytelsesdata 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUM 1 — PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 1.1 — Kognitive egenskaper 

TEMA HUM 2 — MEDISINSKE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 2.1 — Tretthet 

Deltema HUM 2.2 — Skikkethet 

TEMA HUM 3 — SOSIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER 

Deltema HUM 3.1 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema HUM 3.2 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

Deltema HUM 3.3 — Ansvarlig atferd 

TEMA HUM 4 — STRESS 

Deltema HUM 4.1 — Stress 

Deltema HUM 4.2 —Stresshåndtering 

TEMA HUM 5 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUM 5.1 — Menneskelige feil 

Deltema HUM 5.2 — Regelbrudd 

TEMA HUM 6 — SAMARBEID 

Deltema HUM 6.1 — Kommunikasjon 

Deltema HUM 6.2 — Samarbeid innenfor det samme ansvarsområdet 

Deltema HUM 6.3 — Samarbeid mellom ulike ansvarsområder 

Deltema HUM 6.4 — Flygeleder-/flygersamarbeid  
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EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPS 1 — TALEKOMMUNIKASJON 

Deltema EQPS 1.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPS 1.2 — Annen talekommunikasjon 

TEMA EQPS 2 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPS 2.1 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPS 2.2 — Automatisk datautveksling 

TEMA EQPS 3 — ARBEIDSPOSISJONER FOR FLYGELEDERE 

Deltema EQPS 3.1 — Drift og overvåking av utstyr 

Deltema EQPS 3.2 — Framvisningsskjermer og informasjonssystemer 

Deltema EQPS 3.3 — Flygedatasystemer 

TEMA EQPS 4 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPS 4.1 — Nyutvikling 

TEMA EQPS 5 — BEGRENSNINGER OG NEDSATT FUNKSJONSDYKTIGHET FOR UTSTYR OG SYSTEMER 

Deltema EQPS 5.1 — Reaksjon på begrensninger 

Deltema EQPS 5.2 — Nedsatt funksjonsdyktighet for kommunikasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.3 — Nedsatt funksjonsdyktighet for navigasjonsutstyr 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PEN 1 — TILVENNING 

Deltema PEN 1.1 — Studiebesøk ved innflygingskontrollenhet 

TEMA PEN 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PEN 2.1 — Bidragsytere til sivil ATS-drift 

Deltema PEN 2.2 — Bidragsytere til militær ATS-drift 

TEMA PEN 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PEN 3.1 — Tjenesteyting og brukerkrav 

TEMA PEN 4 — MILJØVERN 

Deltema PEN 4.1 — Miljøvern 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

TEMA ABES 1 — UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (ABES) 

Deltema ABES 1.1 — Oversikt over ABES 
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TEMA ABES 2 — KOMPETANSEFORBEDRING 

Deltema ABES 2.1 — Kommunikasjonseffektivitet 

Deltema ABES 2.2 — Forhindring av psykisk overbelastning 

Deltema ABES 2.3 — Samarbeid luft–bakke 

TEMA ABES 3 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Deltema ABES 3.1 — Anvendelse av ABES-prosedyrer 

Deltema ABES 3.2 — Radiofeil 

Deltema ABES 3.3 — Ulovlige inngrep og bombetrussel mot luftfartøy 

Deltema ABES 3.4 — Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

Deltema ABES 3.5 — Omdirigeringer 

EMNE 11: FLYPLASSER 

TEMA AGA 1 — FLYPLASSDATA, -UTFORMING OG -SAMORDNING 

Deltema AGA 1.1 — Definisjoner 

Deltema AGA 1.2 — Samordning 

TEMA AGA 2 — TRAFIKKOMRÅDE 

Deltema AGA 2.1 — Trafikkområde 

Deltema AGA 2.2 — Manøvreringsområde 

Deltema AGA 2.3 — Rullebaner 

TEMA AGA 3 — HINDRINGER 

Deltema AGA 3.1 — Hinderfritt luftrom omkring flyplasser 

TEMA AGA 4 — DIVERSE UTSTYR 

Deltema AGA 4.1 — Sted 

 _____  
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Tillegg 6 til vedlegg I 

RETTIGHET FOR OMRÅDEKONTROLL, PROSEDYRE (ACP) 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) 2) iv)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTR 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTR 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTR 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTR 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTR 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTR 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTR 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTR 2.3 — Vurderingsprosess 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAW 1 — SERTIFISERING AV FLYGELEDERE / KOMPETANSEBEVIS 

Deltema LAW 1.1 — Særskilte rettigheter og vilkår 

TEMA LAW 2 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAW 2.1 — Rapporter 

Deltema LAW 2.2 — Luftrom 

TEMA LAW 3 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAW 3.1 — Tilbakemelding 

Deltema LAW 3.2 — Sikkerhetsundersøkelse  
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EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATM 1 — TJENESTEYTING 

Deltema ATM 1.1 — Flygekontrolltjeneste (ATC) 

Deltema ATM 1.2 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATM 1.3 — Alarmtjeneste (ALRS) 

Deltema ATM 1.4 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

Deltema ATM 1.5 — Luftromstyring (ASM) 

TEMA ATM 2 — KOMMUNIKASJON 

Deltema ATM 2.1 — Effektiv kommunikasjon 

TEMA ATM 3 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATM 3.1 — ATC-klareringer 

Deltema ATM 3.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATM 4 — SAMORDNING 

Deltema ATM 4.1 — Behov for samordning 

Deltema ATM 4.2 — Verktøy og metoder for samordning 

Deltema ATM 4.3 — Samordningsprosedyrer 

TEMA ATM 5 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATM 5.1 — Høydemåling 

Deltema ATM 5.2 — Terrengklarering 

TEMA ATM 6 — ATSKILLELSE 

Deltema ATM 6.1 — Vertikalatskillelse 

Deltema ATM 6.2 — Horisontal atskillelse 

TEMA ATM 7 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATM 7.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

TEMA ATM 8 — VISNING AV DATA 

Deltema ATM 8.1 — Databehandling 

TEMA ATM 9 — DRIFTSMILJØ (SIMULERT) 

Deltema ATM 9.1 — Driftsmiljøets integritet 

Deltema ATM 9.2 — Kontroll av driftsprosedyrenes aktualitet 

Deltema ATM 9.3 — Overlevering–overtakelse 

TEMA ATM 10 — YTING AV KONTROLLTJENESTE 

Deltema ATM 10.1 — Ansvar for og behandling av opplysninger  
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Deltema ATM 10.2 — Områdekontroll 

Deltema ATM 10.3 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATM 10.4 — Håndtering av trafikk 

TEMA ATM 11 — VENTEPOSISJON 

Deltema ATM 11.1 — Generelle venteprosedyrer 

Deltema ATM 11.2 — Luftfartøy i venteposisjon 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA MET 1 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema MET 1.1 — Meteorologiske fenomener 

TEMA MET 2 — KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA 

Deltema MET 2.1 — Kilder til meteorologisk informasjon 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAV 1 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAV 1.1 — Kart og diagrammer 

TEMA NAV 2 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAV 2.1 — Navigasjonssystemer 

Deltema NAV 2.2 — Navigasjonsassistanse 

Deltema NAV 2.3 — PBN-applikasjoner 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFT 1 — LUFTFARTØYINSTRUMENTER 

Deltema ACFT 1.1 — Luftfartøyinstrumenter 

TEMA ACFT 2 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFT 2.1 — Vingevirvler 

TEMA ACFT 3 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFT 3.1 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFT 3.2 — Marsjfaktorer 

Deltema ACFT 3.3 — Faktorer ved nedstigning 

Deltema ACFT 3.4 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFT 3.5 — Miljøfaktorer 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFT 4.1 — Ytelsesdata  
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EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUM 1 — PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 1.1 — Kognitive egenskaper 

TEMA HUM 2 — MEDISINSKE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 2.1 — Tretthet 

Deltema HUM 2.2 — Skikkethet 

TEMA HUM 3 — SOSIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER 

Deltema HUM 3.1 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema HUM 3.2 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

Deltema HUM 3.3 — Ansvarlig atferd 

TEMA HUM 4 — STRESS 

Deltema HUM 4.1 — Stress 

Deltema HUM 4.2 — Stresshåndtering 

TEMA HUM 5 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUM 5.1 — Menneskelige feil 

Deltema HUM 5.2 — Regelbrudd 

TEMA HUM 6 — SAMARBEID 

Deltema HUM 6.1 — Kommunikasjon 

Deltema HUM 6.2 — Samarbeid innenfor det samme ansvarsområdet 

Deltema HUM 6.3 — Samarbeid mellom ulike ansvarsområder 

Deltema HUM 6.4 — Flygeleder-/flygersamarbeid 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPS 1 — TALEKOMMUNIKASJON 

Deltema EQPS 1.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPS 1.2 — Annen talekommunikasjon 

TEMA EQPS 2 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPS 2.1 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPS 2.2 — Automatisk datautveksling 

TEMA EQPS 3 — ARBEIDSPOSISJONER FOR FLYGELEDERE 

Deltema EQPS 3.1 — Drift og overvåking av utstyr 

Deltema EQPS 3.2 — Framvisningsskjermer og informasjonssystemer 

Deltema EQPS 3.3 — Flygedatasystemer 
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TEMA EQPS 4 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPS 4.1 — Nyutvikling 

TEMA EQPS 5 — BEGRENSNINGER OG NEDSATT FUNKSJONSDYKTIGHET FOR UTSTYR OG SYSTEMER 

Deltema EQPS 5.1 — Reaksjon på begrensninger 

Deltema EQPS 5.2 — Nedsatt funksjonsdyktighet for kommunikasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.3 — Nedsatt funksjonsdyktighet for navigasjonsutstyr 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PEN 1 — TILVENNING 

Deltema PEN 1.1 — Studiebesøk på kontrollsentral 

TEMA PEN 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PEN 2.1 — Bidragsytere til sivil ATS-drift 

Deltema PEN 2.2 — Bidragsytere til militær ATS-drift 

TEMA PEN 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PEN 3.1 — Tjenesteyting og brukerkrav 

TEMA PEN 4 — MILJØVERN 

Deltema PEN 4.1 — Miljøvern 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

TEMA ABES 1 — UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (ABES) 

Deltema ABES 1.1 — Oversikt over ABES 

TEMA ABES 2 — KOMPETANSEFORBEDRING 

Deltema ABES 2.1 — Kommunikasjonseffektivitet 

Deltema ABES 2.2 — Forhindring av psykisk overbelastning 

Deltema ABES 2.3 — Samarbeid luft–bakke 

TEMA ABES 3 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Deltema ABES 3.1 — Anvendelse av ABES-prosedyrer 

Deltema ABES 3.2 — Radiofeil 

Deltema ABES 3.3 — Ulovlige inngrep og bombetrussel mot luftfartøy 

Deltema ABES 3.4 — Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

Deltema ABES 3.5 — Omdirigeringer 

 _____  
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Tillegg 7 til vedlegg I 

RETTIGHETEN INNFLYGINGSKONTROLL, OVERVÅKING (APS) 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) 2) v)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

EMNE 11: FLYPLASSER 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTR 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTR 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTR 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTR 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTR 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTR 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTR 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTR 2.3 — Vurderingsprosess 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAW 1 — SERTIFISERING AV FLYGELEDERE / KOMPETANSEBEVIS 

Deltema LAW 1.1 — Særskilte rettigheter og vilkår 

TEMA LAW 2 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAW 2.1 — Rapporter 

Deltema LAW 2.2 — Luftrom 

TEMA LAW 3 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAW 3.1 — Tilbakemelding 

Deltema LAW 3.2 — Sikkerhetsundersøkelse  
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EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATM 1 — TJENESTEYTING 

Deltema ATM 1.1 — Flygekontrolltjeneste (ATC) 

Deltema ATM 1.2 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATM 1.3 — Alarmtjeneste (ALRS) 

Deltema ATM 1.4 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

Deltema ATM 1.5 — Luftromstyring (ASM) 

TEMA ATM 2 — KOMMUNIKASJON 

Deltema ATM 2.1 — Effektiv kommunikasjon 

TEMA ATM 3 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATM 3.1 — ATC-klareringer 

Deltema ATM 3.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATM 4 — SAMORDNING 

Deltema ATM 4.1 — Behov for samordning 

Deltema ATM 4.2 — Verktøy og metoder for samordning 

Deltema ATM 4.3 — Samordningsprosedyrer 

TEMA ATM 5 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATM 5.1 — Høydemåling 

Deltema ATM 5.2 — Terrengklarering 

TEMA ATM 6 — ATSKILLELSE 

Deltema ATM 6.1 — Vertikalatskillelse 

Deltema ATM 6.2 — Atskillelse i lengderetning i et overvåkingsmiljø 

Deltema ATM 6.3 — Delegering av atskillelse 

Deltema ATM 6.4 — Avstandsbasert atskillelse ved vingevirvler 

Deltema ATM 5.2 — Atskillelse basert på ATS-overvåkingssystemer 

TEMA ATM 7 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATM 7.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

Deltema ATM 7.2 — Sikkerhetsnett på bakken 

TEMA ATM 8 — VISNING AV DATA 

Deltema ATM 8.1 — Databehandling  
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TEMA ATM 9 — DRIFTSMILJØ (SIMULERT) 

Deltema ATM 9.1 — Driftsmiljøets integritet 

Deltema ATM 9.2 — Kontroll av driftsprosedyrenes aktualitet 

Deltema ATM 9.3 — Overlevering–overtakelse 

TEMA ATM 10 — YTING AV KONTROLLTJENESTE 

Deltema ATM 10.1 — Ansvar for og behandling av opplysninger 

Deltema ATM 10.2 — ATS-overvåkingstjeneste 

Deltema ATM 10.3 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATM 10.4 — Håndtering av trafikk 

Deltema ATM 10.5 — Kontrolltjeneste med avansert systemstøtte 

TEMA ATM 11 — VENTEPOSISJON 

Deltema ATM 11.1 — Generelle venteprosedyrer 

Deltema ATM 11.2 — Luftfartøy under innflyging 

Deltema ATM 11.3 — Venteposisjon i et overvåkingsmiljø 

TEMA ATM 12 — IDENTIFIKASJON 

Deltema ATM 12.1 — Fastsettelse av identitet 

Deltema ATM 12.2 — Bevaring av identitet 

Deltema ATM 12.3 — Tap av identitet 

Deltema ATM 12.4 — Posisjonsinformasjon 

Deltema ATM 12.5 — Overføring av identitet 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA MET 1 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema MET 1.1 — Meteorologiske fenomener 

TEMA MET 2 — KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA 

Deltema MET 2.1 — Kilder til meteorologisk informasjon 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAV 1 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAV 1.1 — Kart og diagrammer 

TEMA NAV 2 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAV 2.1 — Navigasjonssystemer 

Deltema NAV 2.1 — Stabilisert innflyging 

Deltema NAV 2.3 — Instrumentavganger og -ankomster 

Deltema NAV 2.4 — Navigasjonshjelp  
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Deltema NAV 2.5 — Satellittbaserte systemer 

Deltema NAV 2.6 — PBN-applikasjoner 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFT 1 — LUFTFARTØYINSTRUMENTER 

Deltema ACFT 1.1 — Luftfartøyinstrumenter 

TEMA ACFT 2 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFT 2.1 — Vingevirvler 

Deltema ACFT 2.2 — Anvendelse av ICAOs innflygingskategorier 

TEMA ACFT 3 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFT 3.1 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFT 3.2 — Marsjfaktorer 

Deltema ACFT 3.3 — Faktorer ved nedstigning og innledende innflyging 

Deltema ACFT 3.4 — Faktorer ved siste fase av innflyging og landing 

Deltema ACFT 3.5 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFT 3.6 — Miljøfaktorer 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFT 4.1 —Ytelsesdata 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUM 1 — PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 1.1 — Kognitive egenskaper 

TEMA HUM 2 — MEDISINSKE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 2.1 — Tretthet 

Deltema HUM 2.2 — Skikkethet 

TEMA HUM 3 — SOSIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER 

Deltema HUM 3.1 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema HUM 3.2 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

Deltema HUM 3.3 — Ansvarlig atferd 

TEMA HUM 4 — STRESS 

Deltema HUM 4.1 — Stress 

Deltema HUM 4.2 — Stresshåndtering 

TEMA HUM 5 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUM 5.1 — Menneskelige feil 

Deltema HUM 5.2 — Regelbrudd  
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TEMA HUM 6 — SAMARBEID 

Deltema HUM 6.1 — Kommunikasjon 

Deltema HUM 6.2 — Samarbeid innenfor det samme ansvarsområdet 

Deltema HUM 6.3 — Samarbeid mellom ulike ansvarsområder 

Deltema HUM 6.4 — Flygeleder-/flygersamarbeid 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPS 1 — TALEKOMMUNIKASJON 

Deltema EQPS 1.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPS 1.2 — Annen talekommunikasjon 

TEMA EQPS 2 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPS 2.1 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPS 2.2 — Automatisk datautveksling 

TEMA EQPS 3 — ARBEIDSPOSISJONER FOR FLYGELEDERE 

Deltema EQPS 3.1 — Drift og overvåking av utstyr 

Deltema EQPS 3.2 — Framvisningsskjermer og informasjonssystemer 

Deltema EQPS 3.3 — Flygedatasystemer 

Deltema EQPS 3.4 — Bruk av ATS-overvåkingssystem 

Deltema EQPS 3.5 — Avanserte systemer 

TEMA EQPS 4 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPS 4.1 — Nyutvikling 

TEMA EQPS 5 — BEGRENSNINGER OG NEDSATT FUNKSJONSDYKTIGHET FOR UTSTYR OG SYSTEMER 

Deltema EQPS 5.1 — Reaksjon på begrensninger 

Deltema EQPS 5.2 — Nedsatt funksjonsdyktighet for kommunikasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.3 — Nedsatt funksjonsdyktighet for navigasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.4 — Nedsatt funksjonsdyktighet for overvåkingsutstyr 

Deltema EQPS 5.5 — Nedsatt funksjonsdyktighet for ATC-behandlingssystemet 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PEN 1 — TILVENNING 

Deltema PEN 1.1 — Studiebesøk ved innflygingskontrollenhet 

TEMA PEN 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PEN 2.1 — Bidragsytere til sivil ATS-drift 

Deltema PEN 2.2 — Bidragsytere til militær ATS-drift 



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/377 

 

 

TEMA PEN 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PEN 3.1 — Tjenesteyting og brukerkrav 

TEMA PEN 4 — MILJØVERN 

Deltema PEN 4.1 — Miljøvern 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

TEMA ABES 1 — UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (ABES) 

Deltema ABES 1.1 — Oversikt over ABES 

TEMA ABES 2 — KOMPETANSEFORBEDRING 

Deltema ABES 2.1 — Kommunikasjonseffektivitet 

Deltema ABES 2.2 — Forhindring av psykisk overbelastning 

Deltema ABES 2.3 — Samarbeid luft–bakke 

TEMA ABES 3 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Deltema ABES 3.1 — Anvendelse av ABES-prosedyrer 

Deltema ABES 3.2 — Radiofeil 

Deltema ABES 3.3 — Ulovlige inngrep og bombetrussel mot luftfartøy 

Deltema ABES 3.4 — Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

Deltema ABES 3.5 — Omdirigeringer 

Deltema ABES 3.6 — Transponderfeil 

EMNE 11: FLYPLASSER 

TEMA AGA 1 — FLYPLASSDATA, -UTFORMING OG -SAMORDNING 

Deltema AGA 1.1 — Definisjoner 

Deltema AGA 1.2 —Samordning 

TEMA AGA 2 — TRAFIKKOMRÅDE 

Deltema AGA 2.1 — Trafikkområde 

Deltema AGA 2.2 — Manøvreringsområde 

Deltema AGA 2.3 — Rullebaner 

TEMA AGA 3 — HINDRINGER 

Deltema AGA 3.1 — Hinderfritt luftrom omkring flyplasser 

TEMA AGA 4 — DIVERSE UTSTYR 

Deltema AGA 4.1 — Sted 

 _____  
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Tillegg 8 til vedlegg I 

RETTIGHET FOR OMRÅDEKONTROLL, OVERVÅKING (ACS) 

(Referanse: Vedlegg I — del ATCO kapittel D avsnitt 2, ATCO.D.010 bokstav a) 2) vi)) 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

EMNE 3:  LUFTTRAFIKKSTYRING 

EMNE 4: METEOROLOGI 

EMNE 5: NAVIGASJON 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

EMNE 9: FAGMILJØ 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

EMNE 1: INNLEDNING TIL KURSET 

TEMA INTR 1 — KURSFORVALTNING 

Deltema INTR 1.1 — Kursinnledning 

Deltema INTR 1.2 — Kursadministrasjon 

Deltema INTR 1.3 — Studiemateriell og opplæringsdokumentasjon 

TEMA INTR 2 — INNLEDNING TIL ATC-OPPLÆRINGSKURSET 

Deltema INTR 2.1 — Kursets innhold og organisering 

Deltema INTR 2.2 — Opplæringsetikk 

Deltema INTR 2.3 — Vurderingsprosess 

EMNE 2: LUFTFARTSRETT 

TEMA LAW 1 — SERTIFISERING AV FLYGELEDERE / KOMPETANSEBEVIS 

Deltema LAW 1.1 — Særskilte rettigheter og vilkår 

TEMA LAW 2 — REGLER OG BESTEMMELSER 

Deltema LAW 2.1 — Rapporter 

Deltema LAW 2.2 — Luftrom  
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TEMA LAW 3 — ATS-SIKKERHETSSTYRING 

Deltema LAW 3.1 — Tilbakemelding 

Deltema LAW 3.2 — Sikkerhetsundersøkelse 

EMNE 3: LUFTTRAFIKKSTYRING 

TEMA ATM 1 — TJENESTEYTING 

Deltema ATM 1.1 — Flygekontrolltjeneste (ATC) 

Deltema ATM 1.2 — Flygeinformasjonstjeneste (FIS) 

Deltema ATM 1.3 — Alarmtjeneste (ALRS) 

Deltema ATM 1.4 — ATS-systemkapasitet og trafikkflytstyring 

Deltema ATM 1.5 — Luftromstyring (ASM) 

TEMA ATM 2 — KOMMUNIKASJON 

Deltema ATM 2.1 — Effektiv kommunikasjon 

TEMA ATM 3 — ATC-KLARERINGER OG ATC-INSTRUKSJONER 

Deltema ATM 3.1 — ATC-klareringer 

Deltema ATM 3.2 — ATC-instruksjoner 

TEMA ATM 4 — SAMORDNING 

Deltema ATM 4.1 — Behov for samordning 

Deltema ATM 4.2 — Verktøy og metoder for samordning 

Deltema ATM 4.3 — Samordningsprosedyrer 

TEMA ATM 5 — HØYDEMÅLING OG NIVÅTILDELING 

Deltema ATM 5.1 — Høydemåling 

Deltema ATM 5.2 — Terrengklarering 

TEMA ATM 6 — ATSKILLELSE 

Deltema ATM 6.1 — Vertikalatskillelse 

Deltema ATM 6.2 — Atskillelse i lengderetning i et overvåkingsmiljø 

Deltema ATM 6.3 — Avstandsbasert atskillelse ved vingevirvler 

Deltema ATM 6.4 — Atskillelse basert på ATS-overvåkingssystemer 

TEMA ATM 7 — FLYBÅRET ANTIKOLLISJONSSYSTEM OG SIKKERHETSNETT PÅ BAKKEN 

Deltema ATM 7.1 — Flybårne antikollisjonssystemer 

Deltema ATM 7.2 — Sikkerhetsnett på bakken  
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TEMA ATM 8 — VISNING AV DATA 

Deltema ATM 8.1 — Databehandling 

TEMA ATM 9 — DRIFTSMILJØ (SIMULERT) 

Deltema ATM 9.1 — Driftsmiljøets integritet 

Deltema ATM 9.2 — Kontroll av driftsprosedyrenes aktualitet 

Deltema ATM 9.3 — Overlevering–overtakelse 

TEMA ATM 10 — YTING AV KONTROLLTJENESTE 

Deltema ATM 10.1 — Ansvar for og behandling av opplysninger 

Deltema ATM 10.2 — ATS-overvåkingstjeneste 

Deltema ATM 10.3 — Lufttrafikkstyringsprosess 

Deltema ATM 10.4 —Håndtering av trafikk 

Deltema ATM 10.5 —Kontrolltjeneste med avansert systemstøtte 

TEMA ATM 11 — VENTEPOSISJON 

Deltema ATM 11.1 — Generelle venteprosedyrer 

Deltema ATM 11.2 — Luftfartøy i venteposisjon 

Deltema ATM 11.3 — Venteposisjon i et overvåkingsmiljø 

TEMA ATM 12 — IDENTIFIKASJON 

Deltema ATM 12.1 — Fastsettelse av identitet 

Deltema ATM 12.2 — Bevaring av identitet 

Deltema ATM 12.3 — Tap av identitet 

Deltema ATM 12.4 — Posisjonsinformasjon 

Deltema ATM 12.5 — Overføring av identitet 

EMNE 4: METEOROLOGI 

TEMA MET 1 — METEOROLOGISKE FENOMENER 

Deltema MET 1.1 — Meteorologiske fenomener 

TEMA MET 2 — KILDER TIL METEOROLOGISKE DATA 

Deltema MET 2.1 — Kilder til meteorologisk informasjon 

EMNE 5: NAVIGASJON 

TEMA NAV 1 — KART OG LUFTFARTSKART 

Deltema NAV 1.1 — Kart og diagrammer  
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TEMA NAV 2 — INSTRUMENTNAVIGASJON 

Deltema NAV 2.1 — Navigasjonssystemer 

Deltema NAV 2.2 — Navigasjonsassistanse 

Deltema NAV 2.3 — PBN-applikasjoner 

EMNE 6: LUFTFARTØYER 

TEMA ACFT 1 — LUFTFARTØYINSTRUMENTER 

Deltema ACFT 1.1 — Luftfartøyinstrumenter 

TEMA ACFT 2 — LUFTFARTØYKATEGORIER 

Deltema ACFT 2.1 — Vingevirvler 

TEMA ACFT 3 — FAKTORER SOM PÅVIRKER LUFTFARTØYETS YTELSE 

Deltema ACFT 3.1 — Faktorer ved stigning 

Deltema ACFT 3.2 — Marsjfaktorer 

Deltema ACFT 3.3 — Faktorer ved nedstigning 

Deltema ACFT 3.4 — Økonomiske faktorer 

Deltema ACFT 3.5 — Miljøfaktorer 

TEMA ACFTB 4 — LUFTFARTØYDATA 

Deltema ACFT 4.1 — Ytelsesdata 

EMNE 7: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA HUM 1 — PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 1.1 — Kognitive egenskaper 

TEMA HUM 2 — MEDISINSKE OG PSYKOLOGISKE FAKTORER 

Deltema HUM 2.1 — Tretthet 

Deltema HUM 2.2 — Skikkethet 

TEMA HUM 3 — SOSIALE OG ORGANISATORISKE FAKTORER 

Deltema HUM 3.1 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema HUM 3.2 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

Deltema HUM 3.3 — Ansvarlig atferd 

TEMA HUM 4 — STRESS 

Deltema HUM 4.1 — Stress 

Deltema HUM 4.2 — Stresshåndtering  
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TEMA HUM 5 — MENNESKELIGE FEIL 

Deltema HUM 5.1 — Menneskelige feil 

Deltema HUM 5.2 — Regelbrudd 

TEMA HUM 6 — SAMARBEID 

Deltema HUM 6.1 — Kommunikasjon 

Deltema HUM 6.2 — Samarbeid innenfor det samme ansvarsområdet 

Deltema HUM 6.3 — Samarbeid mellom ulike ansvarsområder 

Deltema HUM 6.4 — Flygeleder-/flygersamarbeid 

EMNE 8: UTSTYR OG SYSTEMER 

TEMA EQPS 1 — TALEKOMMUNIKASJON 

Deltema EQPS 1.1 — Radiokommunikasjon 

Deltema EQPS 1.2 — Annen talekommunikasjon 

TEMA EQPS 2 — ATS-AUTOMATISERING 

Deltema EQPS 2.1 — Luftfartens faste telekommunikasjonsnett (AFTN) 

Deltema EQPS 2.2 — Automatisk datautveksling 

TEMA EQPS 3 — ARBEIDSPOSISJONER FOR FLYGELEDERE 

Deltema EQPS 3.1 — Drift og overvåking av utstyr 

Deltema EQPS 3.2 — Framvisningsskjermer og informasjonssystemer 

Deltema EQPS 3.3 — Flygedatasystemer 

Deltema EQPS 3.4 — Bruk av ATS-overvåkingssystem 

Deltema EQPS 3.5 — Avanserte systemer 

TEMA EQPS 4 — FRAMTIDIG UTSTYR 

Deltema EQPS 4.1 — Nyutvikling 

TEMA EQPS 5 — BEGRENSNINGER OG NEDSATT FUNKSJONSDYKTIGHET FOR UTSTYR OG SYSTEMER 

Deltema EQPS 5.1 — Reaksjon på begrensninger 

Deltema EQPS 5.2 — Nedsatt funksjonsdyktighet for kommunikasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.3 — Nedsatt funksjonsdyktighet for navigasjonsutstyr 

Deltema EQPS 5.4 — Nedsatt funksjonsdyktighet for overvåkingsutstyr 

Deltema EQPS 5.5 — Nedsatt funksjonsdyktighet for ATC-behandlingssystemet 

EMNE 9: FAGMILJØ 

TEMA PEN 1 — TILVENNING 

Deltema PEN 1.1 — Studiebesøk på kontrollsentral 
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TEMA PEN 2 — LUFTROMSBRUKERE 

Deltema PEN 2.1 — Bidragsytere til sivil ATS-drift 

Deltema PEN 2.2 — Bidragsytere til militær ATS-drift 

TEMA PEN 3 — KUNDERELASJONER 

Deltema PEN 3.1 — Tjenesteyting og brukerkrav 

TEMA PEN 4 — MILJØVERN 

Deltema PEN 4.1 — Miljøvern 

EMNE 10: UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

TEMA ABES 1 — UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER (ABES) 

Deltema ABES 1.1 — Oversikt over ABES 

TEMA ABES 2 — KOMPETANSEFORBEDRING 

Deltema ABES 2.1 — Kommunikasjonseffektivitet 

Deltema ABES 2.2 — Forhindring av psykisk overbelastning 

Deltema ABES 2.3 — Samarbeid luft–bakke 

TEMA ABES 3 — PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER 

Deltema ABES 3.1 — Anvendelse av ABES-prosedyrer 

Deltema ABES 3.2 — Radiofeil 

Deltema ABES 3.3 — Ulovlige inngrep og bombetrussel mot luftfartøy 

Deltema ABES 3.4 — Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

Deltema ABES 3.5 — Omdirigeringer 

Deltema ABES 3.6 — Transponderfeil 

 _____  
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VEDLEGG II 

DEL ATCO.AR 

KRAV TIL VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

ATCO.AR.A.001 Virkeområde 

Denne delen, som utgjøres av dette vedlegg, fastsetter de administrative kravene som får anvendelse på vedkommende 

myndigheter med ansvar for utstedelse, vedlikehold, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater, rettigheter, på-

tegninger og legeattester for flygeledere samt sertifisering av og tilsyn med utdanningsorganisasjoner og flymedisinske sentre. 

ATCO.AR.A.005 Personell 

a) Vedkommende myndigheter skal foreta, og annethvert år ajourføre, en vurdering av de menneskelige ressursene de trenger 

for å utøve sine tilsynsfunksjoner, på grunnlag av en analyse av de prosesser som kreves i henhold til denne forordning, og 

anvendelsen av dem. 

b) Personell som er godkjent av vedkommende myndighet til å utføre sertifiserings- og/eller tilsynsoppgaver, skal bemyndiges 

til å utføre minst følgende oppgaver: 

1) Undersøke dokumenter, herunder sertifikater, beviser, dokumentasjon, data, prosedyrer og alt annet materiale som er av 

betydning for gjennomføringen av den oppgaven som skal utføres. 

2) Ta kopier av hele eller deler av slik dokumentasjon og slike data, prosedyrer og annet materiale. 

3) Be om en forklaring. 

4) Få adgang til relevante lokaler og driftssteder. 

5) Utføre revisjoner og inspeksjoner, også uanmeldte inspeksjoner. 

6) Treffe eller innlede håndhevingstiltak ved behov. 

c) Vedkommende myndighet kan gi sitt personell tillatelse til å foreta vurderinger som fører til utstedelse, forlengelse og 

fornyelse av en enhetspåtegning, forutsatt at de oppfyller kravene fastsatt i ATCO.C.045, med unntak av bokstav d) nr. 1). 

God kjennskap til de gjeldende driftsrutinene og prosedyrene ved den enheten der vurderingen foregår, skal imidlertid 

sikres. 

ATCO.AR.A.010 Vedkommende myndigheters oppgaver 

a) Vedkommende myndigheter oppgaver omfatter følgende: 

1) Utstedelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av sertifikater, rettigheter, påtegninger og legeattester. 

2) Utstedelse av midlertidige godkjenninger som praksisinstruktør i henhold til ATCO.C.025. 

3) Utstedelse av midlertidige godkjenninger som sensor i henhold til ATCO.C.065. 

4) Forlengelse og fornyelse av påtegninger. 

5) Forlengelse, fornyelse og begrensning av legeattester etter henvisning fra en flylege eller et flymedisinsk senter. 

6) Utstedelse, forlengelse, fornyelse, midlertidig oppheving, tilbakekalling, begrensning og endring av sertifikat for 

flylege. 

7) Utstedelse, midlertidig oppheving, tilbakekalling og begrensning av sertifikater for utdanningsorganisasjoner og 

sertifikater for flymedisinske sentre.  
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8) Godkjenning av opplæringskurs, planer og kompetanseplaner for enheter samt vurderingsmetoder. 

9) Godkjenning av vurderingsmetoden for påvisning av språkferdigheter og fastsettelse av kravene som gjelder for 

språkvurderingsorganene i henhold til ATCO.B.040. 

10) Godkjenning av behovet for språkferdigheter på utvidet nivå (nivå fem) i samsvar med ATCO.B.030 bokstav d). 

11) Overvåking av utdanningsorganisasjoner, inkludert opplæringskurs og -planer. 

12) Godkjenning og overvåking av kompetanseplaner for enheter. 

13) Opprettelse av hensiktsmessige klage- og meldingsordninger. 

14) Forenkling av anerkjennelse og bytte av sertifikater, herunder overføring av flygelederes dokumentasjon og 

tilbakelevering av gamle sertifikater til utstedende vedkommende myndighet i henhold til ATCO.A.010. 

15) Forenkling av anerkjennelse av utdanningsorganisasjoners sertifikater og kursgodkjenninger. 

ATCO.AR.A.015 Samsvarskriterier 

a) Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier (AMC) som kan benyttes for å oppnå samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Når akseptable samsvarskriterier overholdes, er de tilhørende kravene i 

gjennomføringsreglene oppfylt. 

b) Det kan benyttes alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med gjennomføringsreglene. 

c) Vedkommende myndighet skal opprette en ordning for å kunne vurdere på en ensartet måte om alle de alternative 

samsvarskriteriene som den selv benytter, eller som benyttes av organisasjoner og personer som står under dens tilsyn, gir 

mulighet til å fastslå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

d) Vedkommende myndighet skal vurdere alle alternative samsvarskriterier som en organisasjon foreslår i samsvar med 

ATCO.OR.B.005, ved å analysere den framlagte dokumentasjonen og, dersom det anses som nødvendig, foreta en 

inspeksjon av organisasjonen. 

Når vedkommende myndighet fastslår at de alternative samsvarskriteriene er i samsvar med gjennomføringsreglene, skal 

den uten unødig opphold 

1) underrette søkeren om at de alternative samsvarskriteriene kan gjennomføres, og eventuelt endre søkerens godkjenning 

eller sertifikat tilsvarende, 

2) underrette Byrået om deres innhold, herunder kopier av relevant dokumentasjon, og 

3) underrette de andre medlemsstatene om alternative samsvarskriterier som er godkjent. 

e) Dersom vedkommende myndighet selv benytter alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF)  

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal den 

1) stille dem til rådighet for alle organisasjoner og personer som står under dens tilsyn, og 

2) underrette Byrået uten unødig opphold. 

Vedkommende myndighet skal gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene, herunder 

eventuelle revisjoner av prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som dokumenterer at gjennom-

føringsreglene er oppfylt. 

ATCO.AR.A.020 Opplysninger til Byrået 

a) Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette Byrået dersom det oppstår vesentlige problemer med 

gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. 

b) Vedkommende myndighet skal gi Byrået opplysninger som er vesentlige for sikkerheten, og som stammer fra de tilfelle-

rapportene den har mottatt.  
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ATCO.AR.A.025 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

a) Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(1) skal vedkommende myndighet innføre en 

ordning for hensiktsmessig innsamling, analyse og spredning av sikkerhetsinformasjon. 

b) Byrået skal innføre et system for å analysere relevante mottatte sikkerhetsopplysninger på en hensiktsmessig måte, og skal 

uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen alle opplysninger, herunder anbefalinger eller korrigerende tiltak, 

som er nødvendige for å kunne reagere i tide på et sikkerhetsproblem knyttet til produkter, deler, utstyr, personer eller 

organisasjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

c) Etter å ha mottatt opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for å 

håndtere sikkerhetsproblemet. 

d) Tiltak som treffes i samsvar med bokstav c), skal umiddelbart meddeles alle personer eller organisasjoner som må 

overholde dem i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Vedkommende myndighet skal 

også underrette Byrået om disse tiltakene, og dersom det er nødvendig med kombinerte tiltak, de andre berørte 

medlemsstatene. 

KAPITTEL B 

LEDELSE 

ATCO.AR.B.001 Ledelsessystem 

a) Vedkommende myndighet skal opprette og holde ved like et ledelsessystem som minst skal omfatte 

1) dokumenterte retningslinjer og prosedyrer som beskriver organisering, midler og metoder for å oppnå samsvar med 

forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. Prosedyrene skal ajourføres og fungere som grunnleggende 

arbeidsdokumenter for alle tilhørende oppgaver innenfor vedkommende myndighet, 

2) et tilstrekkelig antall personell, herunder personell med sertifiseringsansvar og flyplassinspektører, til å utføre 

myndighetens oppgaver og ivareta dens ansvar. Dette personellet skal være kvalifisert til å uføre sine tildelte oppgaver 

og ha den nødvendige kunnskap, erfaring, grunnopplæring, etter- og videreutdanning, opplæring på arbeidsplassen 

samt periodisk opplæring for å sikre at kompetansen opprettholdes. Et system for planlegging av tilgjengelighet av 

personell skal være innført for å sikre at alle tilhørende oppgaver utføres slik de skal, 

3) nødvendige anlegg og kontorlokaler til å utføre de tildelte oppgavene, 

4) en funksjon til å kontrollere at ledelsessystemet oppfyller de relevante kravene og at prosedyrene er tilstrekkelige, 

herunder at det utarbeides en prosess for internrevisjon og en prosess for håndtering av sikkerhetsrisiko. Samsvars-

kontrollen skal omfatte et system for tilbakemelding om resultatene av revisjonen til vedkommende myndighets øverste 

ledelse, slik at korrigerende tiltak kan gjennomføres ved behov, og 

5) en person eller gruppe av personer som i siste instans er ansvarlig for samsvarskontrollfunksjonen overfor ved-

kommende myndighets øverste ledelse. 

b) Vedkommende myndighet skal for hvert virksomhetsområde som inngår i ledelsessystemet, utnevne én eller flere personer 

som skal ha det overordnede ansvaret for å lede den eller de relevante oppgavene. 

c) Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltaking i utveksling av all nødvendig informasjon og bistand 

med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder informasjonsutveksling om alle avvik som fastslås, og opp-

følgingstiltak som treffes som følge av tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet på en medlemsstats 

territorium, men som er sertifisert av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller av Byrået. 

d) En kopi av prosedyrene knyttet til ledelsessystemet, med eventuelle endringer, skal stilles til rådighet for Byrået for 

standardiseringsformål.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18–43). 
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ATCO.AR.B.005 Tildeling av oppgaver til godkjente organer 

a) Dersom vedkommende myndighet tildeler oppgaver knyttet til den første sertifiseringen av eller det løpende tilsynet med 

personer eller organisasjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal de tildeles 

bare til godkjente organer. Ved tildeling av oppgaver skal vedkommende myndighet sikre at den har 

1) innført en ordning med en første og deretter en løpende vurdering av om det godkjente organet overholder be-

stemmelsene i vedlegg V til forordning (EF) nr. 216/2008. 

Ordningen og vurderingsresultatene skal dokumenteres, 

2) inngått en dokumentert avtale med et godkjent organ som er godkjent av begge parter på hensiktsmessig ledelsesnivå, 

og som klart fastsetter 

i) hvilke oppgaver som skal utføres, 

ii) hvilke erklæringer, rapporter og dokumentasjon som skal framlegges, 

iii) hvilke tekniske vilkår som skal oppfylles ved utførelsen av slike oppgaver, 

iv) tilhørende dekning av erstatningsansvar og 

v) hvilket vern som skal gis opplysninger som innhentes ved utførelsen av slike oppgaver. 

b) Vedkommende myndighet skal sikre at prosessen for internrevisjon og prosessen for håndtering av sikkerhetsrisiko som 

kreves i henhold til ATCO.AR.B.001 bokstav a) nr. 4), omfatter alle oppgaver knyttet til sertifisering eller tilsyn som 

utføres på dens vegne. 

ATCO.AR.B.010 Endringer i ledelsessystemet 

a) Vedkommende myndighet skal ha innført en ordning for å identifisere endringer som påvirker dens evne til å utføre sine 

oppgaver og ivareta sitt ansvar som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. Ordningen skal gjøre det 

mulig for myndigheten å treffe tiltak etter behov for å sikre at ledelsessystemet er tilstrekkelig og effektivt. 

b) Vedkommende myndighet skal ajourføre sitt ledelsessystem slik at det gjenspeiler eventuelle endringer i forordning (EF) 

nr. 216/2008 og denne forordning i god tid, for å sikre effektiv gjennomføring. 

c) Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver og ivareta 

sitt ansvar som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. 

ATCO.AR.B.015 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle sertifikater den utsteder til organisasjoner og personell. 

b) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende 

lagring av, tilgang til og pålitelig sporing av 

1) ledelsessystemets dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, 

2) opplysninger om personellets opplæring, kvalifikasjoner og godkjenninger, 

3) tildelingen av oppgaver som dekker de deler som kreves i ATCO.AR.005, samt nærmere opplysninger om de tildelte 

oppgavene, 

4) sertifiseringsprosesser og løpende tilsyn med sertifiserte organisasjoner, 

5) nærmere opplysninger om kurs som utdanningsorganisasjoner tilbyr, 

6) framgangsmåter for utstedelse av sertifikater, rettigheter, påtegninger og attester, og for løpende tilsyn med 

innehaverne av disse sertifikatene, rettighetene, påtegningene og attestene, 

7) løpende tilsyn med personer og organisasjoner som utøver virksomhet på medlemsstatens territorium, men som er 

sertifisert av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, etter avtale mellom disse myndighetene, 

8) avvik, korrigerende tiltak og dato for avslutning av tiltak,  
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9) håndhevingstiltak som er iverksatt, 

10) sikkerhetsinformasjon og oppfølgingstiltak, 

11) bruk av unntakstiltakene i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 216/2008, og 

12) evaluering av og underretning til Byrået om alternative samsvarskriterier som er foreslått av organisasjoner, samt 

vurderingen av alternative samsvarskriterier som vedkommende myndighet selv benytter. 

c) Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år, og når det gjelder sertifikater for personell, i minst ti år etter at den siste 

påtegningen i sertifikatet utløper, med forbehold for gjeldende personvernlovgivning. 

KAPITTEL C 

TILSYN OG HÅNDHEVING 

ATCO.AR.C.001 Tilsyn 

a) Vedkommende myndighet skal kontrollere 

1) at kravene som gjelder for organisasjoner eller personer, er oppfylt før det utstedes sertifikater for en organisasjon eller 

sertifikater, rettigheter eller påtegninger for personer, alt etter hva som er relevant,  

2) at gjeldende krav og vilkår knyttet til utdanningsorganisasjonens sertifikat, samt gjeldende krav til opplæringskurs og 

planer som myndigheten har godkjent, samt gjeldende personellkrav, fortsatt oppfylles, 

3) at hensiktsmessige sikkerhetstiltak pålagt av vedkommende myndighet som definert i ATCO.AR.A.025 bokstav c) og 

d) er gjennomført. 

b) Denne kontrollen skal 

1) underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på å gi personell med ansvar for sikkerhetstilsyn veiledning 

om hvordan de skal utføre sine oppgaver, 

2) opplyse berørte personer og organisasjoner om resultatene av sikkerhetstilsynet, 

3) baseres på revisjoner og inspeksjoner, herunder eventuelle uanmeldte inspeksjoner, og 

4) gi vedkommende myndighet nødvendig dokumentasjon dersom det kreves ytterligere tiltak, herunder tiltakene fastsatt i 

ATCO.AR.C.010 og ATCO.AR.E.015. 

c) Omfanget av tilsynet skal fastsettes på grunnlag av omfanget og resultatene av tidligere tilsyn og sikkerhetsprioriteringer. 

d) Med forbehold for medlemsstatenes myndighetsområder skal omfanget og resultatene av tilsyn med virksomhet som utøves 

på en medlemsstats territorium av personer eller organisasjoner som er etablert eller bosatt i en annen medlemsstat, 

fastsettes på grunnlag av sikkerhetsprioriteringer samt tidligere tilsynsvirksomhet. 

e) Dersom en persons eller organisasjons virksomhet utøves i flere enn én medlemsstat, kan vedkommende myndighet med 

ansvar for tilsyn i henhold til bokstav a)–c) avtale særlige alternative tilsynsordninger med andre vedkommende 

myndigheter. Enhver person eller organisasjon som omfattes av en slik avtale, skal underrettes om avtalen og om dens 

virkeområde. 

ATCO.AR.C.005 Tilsynsprogram 

a) Vedkommende myndighet skal opprette og holde ved like et tilsynsprogram som omfatter tilsynsvirksomheten som kreves i 

henhold til ATCO.AR.C.001. 

b) For organisasjoner som er sertifisert av vedkommende myndighet, skal tilsynsprogrammet utarbeides slik at det tas hensyn 

til organisasjonens egenart, virksomhetens kompleksitet og tidligere sertifiserings- og/eller tilsynsvirksomhet. Innenfor hver 

planleggingssyklus for tilsynet skal programmet inneholde 

1) revisjoner og inspeksjoner ved behov, herunder eventuelle uanmeldte inspeksjoner, alt etter hva som er relevant, og  
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2) møter mellom utdanningsorganisasjonens ledelse og vedkommende myndighet for å sikre at de begge holdes underret-

tet om viktige spørsmål. 

c) For organisasjoner som er sertifisert av vedkommende myndighet, skal det anvendes en syklus for planlegging av tilsyn på 

høyst 24 måneder. 

Syklusen for planlegging av tilsyn kan reduseres dersom det foreligger bevis for at organisasjonens sikkerhetsytelse er blitt 

dårligere. 

Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges til høyst 36 måneder dersom vedkommende myndighet har fastslått at i 

løpet av de foregående 24 måneder har 

1) organisasjonen på en effektiv måte identifisert farer for flysikkerheten og håndtert risikoer i den forbindelse, 

2) organisasjonen hele tiden vist at den har full kontroll over alle endringer, i henhold til ATCO.OR.B.015,  

3) det ikke forekommet avvik på nivå 1, og 

4) alle korrigerende tiltak blitt gjennomført innen den fristen som vedkommende myndighet har godkjent eller forlenget i 

henhold til ATCO.AR.E.015. 

Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges ytterligere til høyst 48 måneder dersom organisasjonen, i tillegg til det 

som er anført over, har innført et effektivt system for løpende rapportering til vedkommende myndighet om organisasjo-

nens eget sikkerhetsnivå og overholdelse av regelverket, og vedkommende myndighet har godkjent dette. 

d) Tilsynsprogrammet for utdanningsorganisasjoner skal omfatte overvåking av opplæringsstandarder, herunder stikkprøver 

av opplæringsresultater dersom det er hensiktsmessig. 

e) For innehavere av et sertifikat, en rettighet eller en påtegning utstedt av vedkommende myndighet skal tilsynsprogrammet 

omfatte inspeksjoner, herunder uanmeldte inspeksjoner dersom det er hensiktsmessig. 

ATCO.AR.C.010 Avvik og håndhevingstiltak for personell 

a) Dersom vedkommende myndighet som har ansvaret for tilsyn i samsvar med ATCO.AR.C.001, under tilsyn eller på annen 

måte konstaterer at en person som innehar et sertifikat utstedt i samsvar med denne forordning, ikke oppfyller de gjeldende 

kravene, skal vedkommende myndighet fastslå og registrere avviket og formidle det skriftlig til sertifikatinnehaveren samt 

eventuelt underrette organisasjonen som sysselsetter vedkommende, om avviket. 

b) Dersom vedkommende myndighet som har fastslått avviket, har ansvaret for utstedelsen av sertifikatet, 

1) kan den midlertidig oppheve eller tilbakekalle sertifikatet, rettigheten eller påtegningen, etter relevans, dersom det er 

påvist et sikkerhetsproblem, og 

2) skal den treffe eventuelle ytterligere håndhevingstiltak som måtte være nødvendige for å hindre fortsatt manglende 

oppfyllelse av kravene. 

c) Når vedkommende myndighet som fastslo avviket, ikke utstedte sertifikatet, skal den underrette vedkommende myndighet 

som utstedte sertifikatet. I så fall skal vedkommende myndighet som utstedte sertifikatet, treffe tiltak i samsvar med 

bokstav b) og underrette vedkommende myndighet som har fastslått avviket. 

KAPITTEL D 

UTSTEDELSE, FORLENGELSE, FORNYELSE, MIDLERTIDIG OPPHEVING OG TILBAKEKALLING AV SERTIFIKATER, 

RETTIGHETER OG PÅTEGNINGER 

ATCO.AR.D.001 Prosedyre for utstedelse, forlengelse og fornyelse av sertifikater, rettigheter, påtegninger og 

godkjenninger 

a) Vedkommende myndighet skal fastsette prosedyrer for søknad om og utstedelse og bytte av sertifikater, utstedelse av 

rettigheter og påtegninger samt forlengelse og fornyelse av påtegninger. Disse prosedyrene kan omfatte 

1) utstedelse av midlertidig godkjenning som praksisinstruktør og som sensor, og 

2) eventuelt godkjenning for sensorer til å forlenge og fornye enhetspåtegninger, der sensorene i så fall skal framlegge all 

dokumentasjon, rapporter og eventuelle andre opplysninger for vedkommende myndighet som fastsatt i slike 

prosedyrer.  
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b) Ved mottak av en søknad og eventuell underlagsdokumentasjon skal vedkommende myndighet kontrollere at søknaden er 

fullstendig og om søkeren oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I. 

c) Dersom søkeren oppfyller gjeldende krav, skal vedkommende myndighet utstede, forlenge eller eventuelt fornye det 

aktuelle sertifikatet, rettigheten(e) eller påtegningen(e) ved bruk av sertifikatmodellen i tillegg 1 til vedlegg II. Den mid-

lertidige godkjenningen som praksisinstruktør nevnt i ATCO.C.025 og den midlertidige godkjenningen som sensor nevnt i 

ATCO.C.065 skal utstedes som et separat dokument der innehaverens særskilte rettigheter samt godkjenningens gyldighet 

også skal angis. 

d) For å redusere unødvendig administrativ byrde kan vedkommende myndighet fastsette prosedyrer som gjør det mulig å 

fastsette den samme gyldighetsdatoen for flere påtegninger. Gyldighetstiden for de berørte påtegningene skal uansett ikke 

forlenges. 

e) Vedkommende myndighet skal erstatte flygeledersertifikatet dersom det er nødvendig av administrative årsaker og når 

punkt XIIa i sertifikatet er utfylt og det ikke er mer plass igjen. Datoen for førstegangsutstedelse av rettighetene og ret-

tighetspåtegningene skal overføres til det nye sertifikatet. 

ATCO.AR.D.005 Tilbakekalling og midlertidig oppheving av sertifikater, rettigheter og påtegninger 

a) Ved anvendelse av ATCO.A.020 skal vedkommende myndighet fastsette administrative framgangsmåter for midlertidig 

oppheving og tilbakekalling av sertifikater, rettigheter og påtegninger. 

b) Vedkommende myndighet kan midlertidig tilbakekalle et sertifikat dersom midlertidig manglende evne ikke opphører etter 

prosedyrene nevnt i ATCO.A.015 bokstav e). 

c) Vedkommende myndighet skal midlertidig oppheve eller tilbakekalle et sertifikat, en rettighet eller en påtegning i samsvar 

med ATCO.AR.C.010, særlig i følgende tilfeller: 

1) Ved utøvelse av de særskilte rettighetene i sertifikatet når sertifikatinnehaveren ikke lenger oppfyller kravene i denne 

forordning. 

2) Dersom et sertifikat for flygelederelever eller flygeledere, en rettighet, påtegning eller attest er oppnådd ved forfalsket 

innsendt dokumentasjon. 

3) Sertifikatet eller sertifikatdokumentasjon er forfalsket. 

4) Sertifikatets særskilte rettigheter, rettigheter eller påtegninger utøves under påvirkning av psykoaktive stoffer. 

d) I tilfeller av midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater, rettigheter og påtegninger skal vedkommende 

myndighet underrette sertifikatinnehaveren skriftlig om denne beslutningen og om vedkommendes rett til å klage i samsvar 

med prosedyrene i ATCO.AR.A.010 bokstav a) nr. 14). Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av påtegningen som 

sensor bør også meddeles den berørte yteren av flysikringstjenester. 

e) Vedkommende myndighet skal også midlertidig oppheve eller tilbakekalle et sertifikat, en rettighet eller en påtegning etter 

skriftlig anmodning fra sertifikatinnehaveren. 

KAPITTEL E 

SERTIFISERINGSPROSEDYRE FOR UTDANNINGSORGANISASJONER FOR FLYGELEDERE OG GODKJENNING AV 

OPPLÆRINGSKURS 

ATCO.AR.E.001 Søknads- og sertifiseringsprosedyrer for utdanningsorganisasjoner 

a) Når vedkommende myndighet mottar en søknad om utstedelse av sertifikat for utdanningsorganisasjon, skal den kontrollere 

at utdanningsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg III. 

b) Dersom utdanningsorganisasjonen som søker, oppfyller gjeldende krav, skal vedkommende myndighet utstede et sertifikat 

ved bruk av modellen i tillegg 2 til vedlegg II. 

c) For å gjøre det mulig for en organisasjon å gjennomføre endringer uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet 

i samsvar med ATCO.OR.B.015 og ATCO.AR.E.010 bokstav c) skal vedkommende myndighet godkjenne prosedyren 

framlagt av utdanningsorganisasjonen, der den angir omfanget av endringene og beskriver hvordan de vil bli håndtert og 

meldt.  
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ATCO.AR.E.005 Godkjenning av opplæringskurs og -planer 

a) Vedkommende myndighet skal godkjenne opplæringskurs og opplæringsplaner utarbeidet i samsvar med kravene fastsatt i 

ATCO.OR.D.001. 

b) Etter at et sertifikat er byttet inn i henhold til ATCO.A.010, skal vedkommende myndighet godkjenne eller avslå 

enhetspåtegningskurset fastsatt i samsvar med ATCO.B.020 bokstav b) og c) senest seks uker etter søknaden om god-

kjenning av kurset inngis, og sikre at prinsippene om ikke-diskriminering og forholdsmessighet overholdes. 

ATCO.AR.E.010 Endringer i utdanningsorganisasjoner 

a) Etter å ha mottatt en søknad om en endring som krever forhåndsgodkjenning i samsvar med ATCO.OR.B.015, skal ved-

kommende myndighet kontrollere om utdanningsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg III før den utsteder 

godkjenningen. 

Vedkommende myndighet skal godkjenne vilkårene for organisasjonens drift i forbindelse med endringen, med mindre 

vedkommende myndighet fastslår at endringen ikke kan gjennomføres. 

Etter at vedkommende myndighet har kontrollert at utdanningsorganisasjonen oppfyller gjeldende krav, skal den godkjenne 

endringen. 

b) Når organisasjonen gjennomfører endringer som krever forhåndsgodkjenning, men ikke har fått godkjenning fra ved-

kommende myndighet som definert i bokstav a), skal vedkommende myndighet treffe umiddelbare og tilstrekkelige tiltak, 

uten at det berører eventuelle andre håndhevingstiltak i samsvar med ATCO.AR.E.015. 

c) For endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal vedkommende myndighet godkjenne en prosedyre som 

utdanningsorganisasjonen har utarbeidet i samsvar med ATCO.OR.B.015, og som angir omfanget av disse endringene og 

hvordan de håndteres og meldes. I det løpende tilsynet skal vedkommende myndighet på grunnlag av opplysningene i 

meldingen kontrollere om tiltakene som er truffet, oppfyller godkjente prosedyrer og gjeldende krav. 

ATCO.AR.E.015 Avvik og korrigerende tiltak 

a) Vedkommende myndighet skal ha et system for å analysere avvik for å fastslå deres betydning for sikkerheten. 

b) Vedkommende myndighet skal fastslå avvik på nivå 1 når det påvises betydelig manglende samsvar med de gjeldende 

kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning, med utdanningsorganisasjonens prosedyrer og håndbøker eller 

med den eller de typer opplæring og/eller tjenester som tilbys, eller sertifikat(er), og som senker eller setter sikkerheten i 

alvorlig fare og/eller fører til at opplæringen som tilbys, blir betydelig dårligere. 

Avvik på nivå 1 omfatter, men er ikke begrenset til, 

1) unnlatelse av å gi vedkommende myndighet adgang til utdanningsorganisasjonens anlegg som definert i 

ATCO.OR.B.025 i normal arbeidstid etter to skriftlige anmodninger, 

2) at gyldigheten av utdanningsorganisasjonens sertifikat er oppnådd eller opprettholdt ved forfalskning av innsendt 

underlagsdokumentasjon, 

3) at det foreligger bevis på tjenesteforsømmelse eller svikefull bruk av utdanningsorganisasjonens sertifikat, og 

4) at det ikke finnes en ansvarlig leder. 

c) Vedkommende myndighet skal fastslå avvik på nivå 2 når det påvises manglende samsvar med de gjeldende kravene i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning, med utdanningsorganisasjonens prosedyrer og håndbøker eller med den 

eller de typer opplæring og/eller tjenester som tilbys, eller sertifikat(er), og som kan senke eller sette sikkerheten i fare 

og/eller kan føre til en betydelig forverring av opplæringen som tilbys. 

d) Når et avvik påvises under tilsyn eller på annen måte, skal vedkommende myndighet, med forbehold for eventuelle 

ytterligere tiltak som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning, underrette utdanningsorgani-

sasjonen skriftlig om avviket og be om at det treffes korrigerende tiltak for å rette opp det manglende samsvaret som er 

påvist.  
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1) Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet umiddelbart treffe hensiktsmessige tiltak for å forby eller begrense 

virksomheten, og skal eventuelt treffe tiltak for å tilbakekalle eller helt eller delvis begrense eller midlertidig oppheve 

sertifikatet, alt etter omfanget av avviket, til utdanningsorganisasjonen har truffet korrigerende tiltak med tilfredsstillen-

de resultat. 

2) Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet 

i) gi utdanningsorganisasjonen en frist til å gjennomføre korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art, og 

ii) vurdere det korrigerende tiltaket og gjennomføringsplanen som utdanningsorganisasjonen foreslår, og godta dem 

dersom vurderingen konkluderer med at de er tilstrekkelig til å rette opp det manglende samsvaret. 

3) Dersom en organisasjon unnlater å framlegge en akseptabel plan for korrigerende tiltak, eller ikke utfører korrigerende 

tiltak innen fristen som er godtatt eller forlenget av vedkommende myndighet, skal avviket anses som et avvik på nivå 

1 og tiltak treffes som fastsatt i bokstav d) nr. 1). 

e) Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik som den har fastslått, og eventuelle håndhevingstiltak den har anvendt, 

samt alle korrigerende tiltak og datoen for avslutning av tiltak i forbindelse med avviket. 

KAPITTEL F 

SÆRLIGE KRAV KNYTTET TIL FLYMEDISINSK SERTIFISERING 

AVSNITT 1 

Generelle krav 

ATCO.AR.F.001 Flymedisinske sentre og flymedisinsk sertifisering 

Som unntak fra kapittel A, B og C, med hensyn til flymedisinske sentre og flymedisinsk sertifisering, skal vedkommende 

myndighet anvende følgende bestemmelser i vedlegg VI til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(1), med unntak av alle 

henvisninger til allmennpraktikere: 

— Kapittel ARA.GEN 

— Kapittel ARA.AeMC 

— ARA.MED.120 Medisinske sensorer 

— ARA.MED.125 Henvisning til sertifikatutstedende myndighet 

— ARA.MED.150 Oppbevaring av dokumentasjon 

— ARA.MED.200 Prosedyre for utstedelse, forlengelse, fornyelse eller endring av sertifikat for flylege 

— ARA.MED.245 Løpende tilsyn 

— ARA.MED.250 Begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et sertifikat for flylege 

— ARA.MED.255 Håndhevingstiltak 

— ARA.MED.315 Gjennomgåelse av undersøkelsesrapporter 

— ARA.MED.325 Ny vurdering 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 
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AVSNITT 2 

Dokumentasjon 

ATCO.AR.F.005 Legeattest 

Legeattesten skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a) Innhold: 

1) Stat der det er utstedt eller søkt om flygeledersertifikat (I) 

2) Legeattest – klasse (II) 

3) Sertifikatnummer, som begynner med FNs landkode for staten der det er utstedt eller søkt om flygeledersertifikat, og 

etterfølges av en kode bestående av tall og/eller bokstaver med arabiske talltegn og latinske bokstaver (III) 

4) Innehaverens navn (IV) 

5) Innehaverens nasjonalitet (VI) 

6) Innehaverens fødselsdato (XIV) 

7) Innehaverens underskrift (VII) 

8) Begrensning(er) (XIII) 

9) Utløpsdato for legeattesten av klasse 3 (IX) 

10) Dato for undersøkelse 

11) Dato for seneste elektrokardiogram 

12) Dato for seneste audiogram 

13) Utstedelsesdato og underskriften til flylegen eller den medisinsk sakkyndige som har utstedt legeattesten (X) 

14) Segl eller stempel 

b) Materiale: Papiret eller annet materiale som benyttes, skal være av en slik art at eventuell endring eller sletting ikke er 

mulig eller er lett å se. Alle tilføyelser eller slettinger i skjemaet skal være klart og tydelig bekreftet av vedkommende 

myndighet. 

c) Språk: Legeattestene skal utferdiges på ett eller flere nasjonale språk og på engelsk samt på andre språk som vedkommende 

myndighet anser som hensiktsmessig. 

d) Alle datoer i legeattesten skal angis i formatet dd/mm/åååå. 

ATCO.AR.F.010 Sertifikat for flylege 

Når vedkommende myndighet har kontrollert at flylegen oppfyller gjeldende krav, skal den utstede, forlenge, fornye eller endre 

flylegesertifikatet ved bruk av skjemaet i tillegg 3 til vedlegg II. 

ATCO.AR.F.015 AeMC-sertifikat 

Når vedkommende myndighet har kontrollert at det flymedisinske senteret oppfyller gjeldende krav, skal den utstede eller endre 

AeMC-sertifikatet ved bruk av skjemaet i tillegg 4 til vedlegg II. 

ATCO.AR.F.020 Flymedisinske skjemaer 

Vedkommende myndighet skal sørge for at flyleger og flymedisinske sentre har skjemaene som skal brukes til 

a) søknad om legeattest og 

b) undersøkelsesrapport for søkere til klasse 3. 

 _____  
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Tillegg 1 til vedlegg II 

Sertifikatmodell 

FLYGELEDERSERTFIKAT 

Flygeledersertifikater som er utstedt i samsvar med denne forordning, skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a) Innhold. Feltets nummer skal alltid skrives ut i tilknytning til feltets overskrift. Felt I–XI er de «faste» feltene, og felt XII–

XIV er «variable» felt som kan stå på en separat eller avtakbar del av hovedskjemaet som beskrevet under. Det skal framgå 

tydelig at en separat eller avtakbar del er en del av sertifikatet. 

1. Faste felt: 

I) Sertifikatutstedende stat. 

II) Sertifikatbetegnelse. 

III) Sertifikatets serienummer med De forente nasjoners (FN) landkode for den sertifikatutstedende staten og 

etterfulgt av «sertifikat for flygeleder (flygelederelev)» og en kode bestående av tall og/eller bokstaver med 

arabiske tall og latinske bokstaver. 

IV) Innehaverens fulle navn (med latinske bokstaver, selv om det benyttes et annet alfabet på det eller de nasjonale 

språk). 

IVa) Fødselsdato. 

V) Innehaverens adresse, dersom dette kreves av vedkommende myndighet. 

VI) Innehaverens nasjonalitet. 

VII) Innehaverens underskrift. 

VIII) Vedkommende myndighet. 

IX) Sertifisering av gyldighet og godkjenning for de særskilte rettighetene som er tildelt, herunder datoen for første 

utstedelse. 

X) Sertifikatutstedende tjenestemanns underskrift og utstedelsesdato. 

XI) Vedkommende myndighets segl eller stempel. 

2. Variable felt: 

XII) Rettigheter og påtegninger med utløpsdatoer. 

XIII) Merknader: språkpåtegninger. 

XIV) Eventuelle andre opplysninger som vedkommende myndighet krever. 

b) Sertifikatet skal være vedlagt en gyldig legeattest, unntatt ved utøvelse av særskilte rettigheter for instruktører i 

simuleringsinnretninger. 

c) Materiale. Det skal brukes papir av høyeste kvalitet og/eller annet egnet materiale, herunder plastkort, av en slik art at en 

eventuell endring eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. Alle tilføyelser eller slettinger i skjemaet skal være klart og 

tydelig bekreftet av vedkommende myndighet. 

d) Språk. Sertifikater skal utferdiges på engelsk, og dersom medlemsstatene krever det, på det eller de nasjonale og andre 

språk som anses som hensiktsmessig. 
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Vedkommende myndighets navn og logo 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av vedkommende 

myndighet) 

DEN EUROPEISKE UNION 

(bare engelsk) 

SERTIFIKAT FOR FLYGELEDER (FLYGELEDERELEV) 

[engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av vedkommende 

myndighet] 

Utstedt i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2015/340 

Dette sertifikatet overholder ICAO-standardene 

[engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av vedkommende 

myndighet] 

EASA-skjema 152  utgave 1 

Krav(1) 

«Den europeiske union» strykes for stater som ikke er 

medlem av EU. 

Sidestørrelsen skal være en åttedels A4  

  

  

(1) Krav: 

Sidene om instruksjoner om hvordan sertifikatet for flygeleder (flygelederelev) skal fylles ut, er beregnet på vedkommende 

myndighet eller sensor med særlig tillatelse til å forlenge eller fornye enhetspåtegningene. Førstegangsutstedelse av 

rettigheter, rettighetspåtegninger, språkpåtegninger, instruktørpåtegninger og påtegninger som sensor skal alltid føres inn av 

vedkommende myndighet. Forlengelse eller fornyelse av rettighetspåtegninger føres inn av vedkommende myndighet eller av 

sensor med særlig godkjenning. 



Nr. 79/396 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

 

I Utstedende stat:  Krav: 

II Sertifikatbetegnelse:  

III Sertifikatets serienummer: Sertifikatets serienummer begynner alltid med FNs 

landkode for den sertifikatutstedende staten, etter-

fulgt av «Sertifikat for flygeleder (flygelederelev)». 

IV Innehaverens fulle navn:   

IVa Fødselsdato:  Standardisert datoformat skal benyttes, dvs. 

dag/måned/år skrevet fullt ut (f.eks. 31.01.2010) 

XIV Fødested:   

V Innehaverens adresse, dersom dette ønskes av 

vedkommende myndighet: 

Gateadresse, sted, område, postnummer 

 

VI Innehaverens nasjonalitet:  Angitt ved FNs landkode for staten 

VII Innehaverens underskrift:   

VIII Vedkommende myndighet:   

X Sertifikatutstedende tjenestemanns underskrift og 

utstedelsesdato 

 

XI Utstedende vedkommende myndighets segl eller stempel  
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IX De særskilte rettighetenes gyldighet:  

Innehaveren har rett til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til 

følgende rettighet(er) og rettighetspåtegning(er) når de er gyldige:  

Rettigheter 
Dato for første 

utstedelse 

  

  

  

  

  

  

 

Rettighetspåtegning(er) 
Dato for første 

utstedelse 

  

  

  

  

  

  

 

 

Krav: 

Engelsk og eventuelle andre språk fastsatt 

av vedkommende myndighet.  

Datoen for første utstedelse av en rettighet 

og/eller rettighetspåtegning skal være 

datoen for gjennomført og bestått opplæ-

ring av betydning for nevnte rettighet 

og/eller rettighetspåtegning.  
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XIIa  Rettigheter og påtegninger med utløpsdatoer 

Innehaveren har rett til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til følgende rettighet(er) og rettighetspåtegning(er) ved den eller 

de ATC-enheten(e) som den eller de aktuelle påtegningen(e) gjelder for, som nærmere angitt under, bare dersom vedkommende 

har gyldig legeattest:  

Enhet (ICAO-

indikator)(*) 

Sektor/ 

stilling(*) 
Rettighet/påtegning Utløpsdato(*) 

Myndighetens underskrift/stempel eller sensors 

sertifikatnummer og underskrift 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Gjelder ikke sertifikat for flygelederelev. 

Side 5 

XIIb Andre påtegninger:  

Innehaveren har rett til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til 

følgende påtegning(er): 

Påtegning som 

praksisinstruktør/STDI/sensor 
Utløpsdato 

  

  

  
 

Krav: Ikke relevant  

 

XIII Merknader:  

Språkpåtegning(er): 

[språk/nivå/utløpsdato]  

Språkpåtegning(er), nivå og utløpsdato skal 

føres opp.  

Alle ytterligere sertifiseringsopplysninger 

angis her.  

  



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/399 

 

 

Forkortelser 

Flygelederrettigheter Krav: Ikke relevant 

ADV Aerodrome Control Visual (tårnkontrolltjeneste, visuell) 

ADI Aerodrome Control Instrument (tårnkontrolltjeneste, instrument) 

APP Approach Control Surveillance (innflygingskontroll, prosedyre) 

APS Approach Control Surveillance (innflygingskontroll, overvåking) 

ACP Area Control Procedural (områdekontroll, prosedyre) 

ACS Area Control Surveillance (områdekontroll, overvåking) 

Rettighetspåtegninger 

AIR Air Control (luftkontroll) 

GMC Ground Movement Control (bakketrafikkontroll) 

TWR Tower Control (tårnkontrolltjeneste) 

GMS Ground Movement Surveillance (bakketrafikkovervåking) 

RAD Aerodrome Radar Control (bruk av radar i tårnkontrolltjeneste) 

PAR Precision Approach Radar (presisjonsinnflyging ved bruk av radar) 

SRA Surveillance Radar Approach (innflyging ved bruk av 

radarovervåking) 

TCL Terminal Control (terminalområdekontroll) 

OCN Oceanic Control (havområdekontroll) 

Sertifikatpåtegninger 

OJTI On-the-job training instructor (praksisinstruktør) 

STDI Synthetic training device instructor (instruktør i 

simuleringsinnretninger) 

Assessor Sensor 
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Tillegg 2 til vedlegg II 

SERTIFIKAT FOR UTDANNINGSORGANISASJON FOR FLYGELEDERE 

Den europeiske union(1) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR UTDANNINGSORGANISASJON FOR FLYGELEDERE 

[SERTIFIKATNUMMER/-REFERANSE] 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2015/340 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter [vedkommende myndighet] 

herved 

[UTDANNINGSORGANISASJONENS NAVN] 

[UTDANNINGSORGANISASJONENS ADRESSE] 

som en sertifisert utdanningsorganisasjon i henhold til del ATCO.OR med en særskilt rettighet til å tilby opplæring i henhold til 

del ATCO, som angitt i vedlagte opplæringsgodkjenning.  

Vilkår for godkjenning og særskilte rettigheter: 

Dette sertifikatet er begrenset til de særskilte rettighetene og det opplæringsomfanget som framgår av vedlagte opplærings-

godkjenning.  

Dette sertifikatet er gyldig så lenge den sertifiserte organisasjonen oppfyller kravene i del ATCO.OR, del ATCO og andre 

gjeldende bestemmelser. 

Forutsatt at ovennevnte vilkår for godkjenning og særskilte rettigheter oppfylles, skal dette sertifikatet være gyldig, med mindre det 

er blitt tilbakelevert, erstattet, begrenset, midlertidig opphevet eller tilbakekalt.  

Utstedelsesdato:  

Underskrift:  

[Vedkommende myndighet] 

EASA-skjema 153  utgave 1, side 1/2  

  

(1) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 
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SERTIFIKAT FOR UTDANNINGSORGANISASJON FOR FLYGELEDERE 

OPPLÆRINGSGODKJENNING 

Tillegg til sertifikat for utdanningsorganisasjon for flygeledere nummer:  

[SERTIFIKATNUMMER/-REFERANSE] 

[UTDANNINGSORGANISASJONENS NAVN] 

har oppnådd den særskilte rettigheten til å tilby og gjennomføre følgende opplæring i samsvar med del ATCO: 

TYPER OPPLÆRING 

Type opplæring Kurs Rettighetspåtegninger(2) Merknader(3) 

  Grunnopplæring for flygeledere   Grunnleggende opplæring Ikke relevant  

  Rettighetsopplæring(4) 

 ................................................  

 ................................................  

  

  Opplæring ved en enhet for 

flygeledere 

 ............................................ (5) 

 ............................................  

  

  Etter- videreutdanning for flygeledere   Oppfriskingsopplæring for 

flygeledere 

Ikke relevant  

 Omstillingsopplæring for 

flygeledere(6) 
Ikke relevant 

 

  Opplæring for instruktører i praktisk 

opplæring 

Ikke relevant Ikke relevant  

Ikke relevant 

 

  Opplæring for sensorer Ikke relevant Ikke relevant  

Ikke relevant 
 

Denne godkjenningen for opplæringskurs er gyldig så lenge  

(a) sertifikatet for utdanningsorganisasjon for flygeledere ikke er blitt tilbakelevert, erstattet, begrenset, midlertidig opphevet eller 

tilbakekalt, og 

(b) all virksomhet utøves i samsvar med del ATCO.OR, del ATCO, andre relevante bestemmelser og, når det er relevant, med 

de prosedyrene i organisasjonens dokumentasjon som kreves i henhold til del ATCO.OR. 

Utstedelsesdato: 

Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

For medlemsstaten/EASA 

EASA-skjema 153  utgave 1, side 2/2 

 _____  

  

(2) Vedkommende myndighet skal angi hvilke rettighetspåtegninger i henhold til ATCO.B.015 som opplæringen gis for, om relevant. 

(3) Om nødvendig. 

(4) Vedkommende myndighet skal angi hvilke rettigheter i henhold til ATCO.B.015 som opplæringen gis for, om relevant. 

(5) Vedkommende myndighet skal angi hvilken eller hvilke enhetspåtegninger opplæringen gis for. 

(6) Ikke allmennopplæring; gis etter behov etter en særlig godkjenning fra vedkommende myndighet. 
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Tillegg 3 til vedlegg II 

SERTIFIKAT FOR FLYLEGER(1) 

Den europeiske union(2) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR FLYLEGE 

SERTIFIKAT [NUMMER/REFERANSE]: 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2015/340 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter [vedkommende 

myndighet] herved 

[FLYLEGENS NAVN] 

[FLYLEGENS ADRESSE] 

som flylege 

VILKÅR:  

1. Dette sertifikatet er begrenset til de særskilte rettighetene angitt i tillegget til dette sertifikatet for flylege.  

2. Dette sertifikat forutsetter samsvar med gjennomføringsreglene og prosedyrene i del MED og/eller ATCO.MED, etter hva 

som er relevant. 

3. Dette sertifikatet skal være gyldig i tre år fram til [xx/yy/zzzz(3)], forutsatt at kravene i del MED og/eller del ATCO.MED, alt 

etter hva som er relevant, er oppfylt, med mindre det er blitt tilbakelevert, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt.  

 .....................................   .................................................................  

Utstedelsesdato:  Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

  

(1) EASA-skjema 148  utgave 1. 

(2) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(3) Utløpsdato: dag/måned/år. 
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SERTIFIKAT FOR FLYLEGER (AMEs) 

Tillegg til sertifikat for flylege nummer: 

SÆRSKILT RETTIGHET OG VIRKEOMRÅDE 

[Flylegens navn og akademiske tittel] har oppnådd særskilte rettigheter til å foreta flymedisinske undersøkelser og vurderinger 

med sikte på utstedelse av legeattester som angitt i tabellen nedenfor, og til å utstede slike legeattester til 

LAPL [ja/dato] 

Klasse 2 [ja/dato] 

Klasse 1 forlengelse/fornyelse [ja/dato]/[nei] 

Klasse 3 forlengelse/fornyelse [ja/dato]/[nei] 

  

 ...............................    ................................................................ 

Utstedelsesdato: Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

 _____ 
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Tillegg 4 til vedlegg II 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC)(1) 

Den europeiske union(2) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSK SENTER 

REFERANSE: 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2015/340 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter [vedkommende 

myndighet] herved 

[ORGANISASJONENS NAVN] 

[ORGANISASJONENS ADRESSE] 

som flymedisinsk senter i henhold til del ORA, med de særskilte rettigheter og innenfor virkeområdet for virksomheten 

som angis i vedlagte godkjenningsvilkår. 

VILKÅR:  

(1) Dette sertifikat er begrenset til avsnittet om godkjenningens virkeområde i den godkjente organisasjonens håndbok.  

(2) Dette sertifikat forutsetter samsvar med de prosedyrene i organisasjonens dokumentasjon som kreves i henhold til del ORA. 

(3) Dette sertifikat forblir gyldig dersom kravene i del ORA er oppfylt, med mindre det er blitt tilbakelevert, erstattet, midlertidig 

opphevet eller tilbakekalt.  

 .................................................    ........................................................  

Utstedelsesdato: Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

 _____  

  

(1) EASA-skjema 146  utgave 1. 

(2) «Den europeiske union» strykes for stater som ikke er medlem av EU. 
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VEDLEGG III 

DEL ATCO.OR 

KRAV TIL UTDANNINGSORGANISASJONER FOR FLYGELEDERE OG FLYMEDISINSKE SENTRE 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

ATCO.OR.A.001 Virkeområde 

Denne delen, som utgjøres av dette vedlegg, fastsetter de kravene utdanningsorganisasjoner for flygeledere og flymedisinske 

sentre må oppfylle for å oppnå og opprettholde et sertifikat i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. 

KAPITTEL B 

KRAV TIL UTDANNINGSORGANISASJONER FOR FLYGELEDERE 

ATCO.OR.B.001 Søknad om sertifikat for utdanningsorganisasjon 

a) Søknader om sertifikat for utdanningsorganisasjon skal inngis til vedkommende myndighet i god tid, slik at vedkommende 

myndighet kan vurdere søknaden. Søknaden skal inngis etter framgangsmåten fastsatt av nevnte vedkommende myndighet. 

b) Personer som søker om sertifikat for første gang, skal dokumentere for vedkommende myndighet hvordan kravene i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning vil bli oppfylt. 

c) Søknaden om sertifikat for utdanningsorganisasjon skal inneholde følgende opplysninger: 

1) Søkerens navn og adresse. 

2) Adressen(e) til driftsstedet eller driftsstedene (herunder eventuelt listen over ATC-enheter), dersom den eller de avviker 

fra søkerens adresse i bokstav a). 

3) Navn og kontaktopplysninger til 

i) ansvarlig leder, 

ii) lederen for utdanningsorganisasjonen, dersom dette er en annen enn i punkt i), 

iii) personen(e) som utdanningsorganisasjonen har utnevnt til kontaktorgan(er) for kommunikasjon med vedkommende 

myndighet. 

4) Dato for planlagt oppstart av virksomhet eller endring. 

5) En liste over de typer opplæring som vil bli tilbudt, og minst ett opplæringskurs fra hver type opplæring som 

planlegges. 

6) En erklæring om samsvar med gjeldende krav skal underskrives av ansvarlig leder, som bekrefter at utdannings-

organisasjonen alltid oppfyller kravene. 

7) Prosessene i ledelsessystemet. 

8) Søknadsdato. 

ATCO.OR.B.005 Samsvarskriterier 

a) En organisasjon kan benytte andre samsvarskriterier som alternativ til de akseptable samsvarskriteriene Byrået har vedtatt, 

for å sikre samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. 

b) Dersom en organisasjon ønsker å benytte et alternativt samsvarskriterium, skal den før dette gjennomføres, gi ved-

kommende myndighet en fullstendig beskrivelse av det alternative samsvarskriteriet. Beskrivelsen skal omfatte eventuelle 

endringer av håndbøker eller framgangsmåter som kan være relevante, samt en vurdering som viser samsvar med 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

c) Organisasjonen kan gjennomføre disse alternative samsvarskriteriene dersom de er godkjent av vedkommende myndighet 

på forhånd, og det er gitt melding som fastsatt i ATCO.AR.A.015 bokstav d).  
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ATCO.OR.B.010 Godkjenningsvilkår og særskilte rettigheter knyttet til sertifikat for utdanningsorganisasjon 

a) Utdanningsorganisasjoner skal overholde virkeområdet for og de særskilte rettighetene i godkjenningsvilkårene vedlagt 

organisasjonens sertifikat. 

b) For å sikre at de gjeldene kravene i kapittel D i vedlegg I (del ATCO) er oppfylt, skal den særskilte rettigheten til å gi 

opplæring ved enhet og etter- og videreutdanning bare gis utdanningsorganisasjoner som 

1) har et sertifikat som gir rett til å yte flygekontrolltjenester, eller 

2) har inngått en særlig avtale med flygekontrollyteren. 

ATCO.OR.B.015 Endringer i utdanningsorganisasjonen 

a) Endringer i organisasjonen som berører utdanningsorganisasjonens sertifikat, godkjenningsvilkår eller relevante deler av 

dens ledelsessystemer, krever forhåndsgodkjenning av vedkommende myndighet. 

b) Utdanningsorganisasjoner skal enes med sin vedkommende myndighet om endringene som krever forhåndsgodkjenning, 

utover dem som angis i bokstav a). 

c) Utdanningsorganisasjonen skal søke om å få godkjenning fra vedkommende myndighet til endringer som krever 

forhåndsgodkjenning i bokstav a) og b). Søknaden skal inngis før en slik endring finner sted, slik at vedkommende 

myndighet kan kunne fastslå fortsatt samsvar med denne forordning, og om nødvendig endre utdannings -

organisasjonens sertifikat og de tilhørende godkjenningsvilkårene. 

Opplæringsorganisasjonen skal gi vedkommende myndighet all relevant dokumentasjon. 

Endringen skal gjennomføres først når det er mottatt en formell godkjenning fra vedkommende myndighet i samsvar med 

ATCO.AR.E.010. 

Når slike endringer finner sted, skal utdanningsorganisasjonen drive sin virksomhet på de vilkår som er fastsatt av 

vedkommende myndighet. 

d) Endringer av elementene i bokstav a) på grunn av uforutsette omstendigheter skal straks meddeles vedkommende 

myndighet med henblikk på å få den godkjenning som er nødvendig. 

e) Alle endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal håndteres og meddeles vedkommende myndighet etter 

framgangsmåten godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med ATCO.AR.E.010. 

f) Utdanningsorganisasjoner skal underrette vedkommende myndighet når deres virksomhet opphører. 

ATCO.OR.B.020 Fortsatt gyldighet 

a) Sertifikatet til en utdanningsorganisasjon er gyldig så lenge det ikke er blitt tilbakelevert eller tilbakekalt, og så lenge 

utdanningsorganisasjonen oppfyller kravene forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning, idet det tas hensyn til 

bestemmelsene om håndtering av avvik i samsvar med ATCO.OR.B.030. 

b) Sertifikatet skal straks leveres tilbake til vedkommende myndighet dersom det tilbakekalles eller all virksomhet opphører. 

ATCO.OR.B.025 Tilgang til utdanningsorganisasjoners anlegg og data 

Utdanningsorganisasjonene og personer som søker om sertifikat for utdanningsorganisasjon, skal gi enhver person med 

fullmakt fra eller som opptrer på vegne av vedkommende myndighet tilgang til de aktuelle lokalene med henblikk på å 

undersøke nødvendig dokumentasjon, data, prosedyrer og annet materiale som er relevant for utførelsen av vedkommende 

myndighets oppgaver. 

ATCO.OR.B.030 Avvik 

Etter å ha blitt underrettet om avvik fastslått av vedkommende myndighet i samsvar med ATCO.AR.E.015 skal utdannings-

organisasjonen 

a) fastslå den opprinnelige årsaken til avviket, 

b) utarbeide en plan for korrigerende tiltak og 

c) godtgjøre at det korrigerende tiltaket er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen en frist avtalt med 

nevnte myndighet i henhold til i ATCO.AR.E.015.  
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ATCO.OR.B.035 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

Utdanningsorganisasjonen skal gjennomføre alle sikkerhetstiltak pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med 

ATCO.AR.C.001 bokstav a) nr. 3) for utdanningsorganisasjonens virksomhet. 

ATCO.OR.B.040 Rapportering av tilfeller 

a) Utdanningsorganisasjoner som gir opplæring på arbeidsplassen, skal rapportere til vedkommende myndighet og til enhver 

annen organisasjon som operatørens hjemstat krever skal underrettes, om enhver ulykke, alvorlig hendelse og tilfelle som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) og forordning (EU) nr. 376/2014 som følge av deres 

opplæringsvirksomhet. 

b) Rapportene skal utarbeides så snart det er praktisk mulig, men under alle omstendigheter innen 72 timer etter at utdannings-

organisasjonen har identifisert det innrapporterte forholdet, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for dette. 

c) Dersom det er relevant, skal utdanningsorganisasjonen utarbeide en oppfølgingsrapport med nærmere opplysninger om 

hvilke tiltak den har til hensikt å treffe for å hindre liknende hendelser i framtiden, så snart disse tiltakene er bestemt. 

d) Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 skal rapportene nevnt i bokstav a), b) og c) avgis i 

den form og på den måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, og skal inneholde alle relevante opplysninger om 

forholdet som er kjent for organisasjonen. 

KAPITTEL C 

LEDELSE AV UTDANNINGSORGANISASJONER FOR FLYGELEDERE 

ATCO.OR.C.001 Utdanningsorganisasjonenes ledelsessystem 

Utdanningsorganisasjoner skal opprette, gjennomføre og holde ved like et ledelsessystem med 

a) klart definerte linjer med hensyn til ansvar og ansvarlighet i hele organisasjonen, herunder at ansvarlig leder har et direkte 

ansvar for sikkerheten, 

b) en beskrivelse av organisasjonens samlede sikkerhetsprinsipper, som utgjør dens sikkerhetspolitikk, 

c) identifikasjon av hvilke farer for flysikkerheten som utdanningsorganisasjonens virksomhet medfører, vurdering av disse og 

risikohåndtering i den forbindelse, herunder tiltak for å minske risikoen og for å kontrollere at tiltakene er effektive, 

d) tiltak for å sikre at personellet til enhver tid har nødvendig opplæring og kompetanse til å utføre sine oppgaver, 

e) dokumentasjon på alle viktige prosesser i ledelsessystemet, herunder bevisstgjøring av personellet om dets ansvar, og 

prosessen for å endre denne dokumentasjonen, 

f) en funksjon for å kontrollere at organisasjonen oppfyller relevante krav. Samsvarskontrollen skal innbefatte et system for 

tilbakemelding om avvik til ansvarlig leder for å sikre effektiv gjennomføring av korrigerende tiltak når det er nødvendig, 

og 

g) ledelsessystemet skal stå i forhold til organisasjonens størrelse og virksomhet, samtidig som det tas hensyn til de farer og 

risikoer som er forbundet med denne virksomheten. 

ATCO.OR.C.005 Virksomhet satt ut til underleverandør 

a) Når utdanningsorganisasjonene setter ut eller kjøper deler av sin virksomhet, skal den sikre at den virksomheten eller delen 

av virksomhet som er satt ut eller innkjøpt, oppfyller gjeldende krav. 

b) Dersom en utdanningsorganisasjon setter ut en del av sin virksomhet til en organisasjon som ikke selv er sertifisert i 

samsvar med denne forordning, til å utøve slik virksomhet, skal organisasjonen det er inngått kontrakt med, arbeide på 

godkjenningsvilkårene i sertifikatet som er utstedt til utdanningsorganisasjonen som er oppdragsgiver. Organisasjonen som 

er oppdragsgiver, skal sikre at vedkommende myndighet får tilgang til organisasjonen det er inngår kontakt med, for å 

avgjøre om gjeldende krav fortsatt er oppfylt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 
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ATCO.OR.C.010 Krav til personell 

a) Utdanningsorganisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder. 

b) Utdanningsorganisasjonen skal utnevne én eller flere personer med ansvar for opplæring. Denne eller disse personene skal i 

siste instans stå til ansvar overfor ansvarlig leder. 

c) Utdanningsorganisasjonene skal ha tilstrekkelig kvalifisert personell til at planlagte oppgaver og virksomhet kan utføres i 

samsvar med gjeldende krav. 

d) Utdanningsorganisasjoner skal oppbevare dokumentasjon om teoriinstruktører med deres relevante yrkeskvalifikasjoner, 

tilstrekkelige kunnskaper og erfaring samt hvordan disse er påvist, vurdering av deres undervisningsmetoder samt hvilke 

emner de har rett til å undervise i. 

e) Utdanningsorganisasjoner skal fastsette en prosedyre for å opprettholde teoriinstruktørenes kompetanse. 

f) Utdanningsorganisasjoner skal sikre at instruktører i praktisk opplæring og sensorer gjennomfører og består oppfris-

kingsopplæring for å forlenge sine respektive påtegninger. 

g) Utdanningsorganisasjoner skal oppbevare dokumentasjon om personer som er kvalifisert til å vurdere kompetansen til 

instruktører i praktisk opplæring og til sensorer, i samsvar med ATCO.C.045, med deres relevante påtegninger. 

ATCO.OR.C.015 Anlegg og utstyr 

a) Organisasjonen skal ha anlegg som gjør det mulig å utføre og lede alle planlagte oppgaver og virksomhet i samsvar med 

denne forordning. 

b) Opplærinsorganisasjonen skal sikre at simuleringsinnretningene overholder gjeldende spesifikasjoner og krav som er tilpas-

set oppgaven. 

c) Under opplæring på arbeidsplassen skal utdanningsorganisasjonen sikre at instruktøren har nøyaktig de samme opplys-

ningene som personen som gjennomgår opplæring på arbeidsplassen og muligheter til å gripe inn umiddelbart. 

ATCO.OR.C.020 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Utdanningsorganisasjoner skal oppbevare detaljert dokumentasjon om personer som gjennomgår eller har gjennomgått 

opplæring, for å vise at alle kravene i opplæringskursene er oppfylt. 

b) Utdanningsorganisasjoner skal opprette og vedlikeholde et system for oppbevaring av vurderinger av instruktørers og 

sensorers yrkeskvalifikasjoner og undervisningsmetoder samt de emner de har rett til å undervise i, om relevant. 

c) Dokumentasjonen i bokstav a) og b) skal oppbevares i minst fem år, med forbehold for nasjonal personvernlovgivning, 

1) etter at personen som gjennomgår opplæring, har fullført kurset, og 

2) etter at instruktøren eller sensor slutter å utøve en funksjon for utdanningsorganisasjonen, etter hva som er relevant. 

d) Arkiveringsprosessen inkludert dokumentasjonens format skal angis i utdanningsorganisasjonens ledelsessystem. 

e) Dokumentasjonen skal lagres på en sikker måte. 

ATCO.OR.C.025 Finansiering og forsikringer 

Utdanningsorganisasjoner skal godtgjøre at de har tilstrekkelige midler til å gjennomføre opplæringen i samsvar med denne 

forordning, og at virksomheten har tilstrekkelig forsikringsdekning i forhold til arten av opplæringen som gis. 
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KAPITTEL D 

KRAV TIL OPPLÆRINGSKURS OG -PLANER 

ATCO.OR.D.001 Krav til opplæringskurs og -planer 

Utdanningsorganisasjonene skal utarbeide 

a) opplæringsplaner og opplæringskurs i tilknytning til de typene av opplæring som tilbys i samsvar med kravene i vedlegg I 

(del ATCO) kapittel D, 

b) emner, emnemål, temaer og deltemaer for rettighetspåtegninger i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I (del ATCO), 

c) metoder og vurderinger i samsvar med ATCO.D.090 bokstav a) nr. 3) og ATCO.D.095 bokstav a) nr. 3). 

ATCO.OR.D.005 Eksamens- og vurderingsresultater og -sertifikater 

a) Utdanningsorganisasjonen skal stille rådighet for søkeren vedkommendes resultater fra eksamener og vurderinger og på 

søkerens anmodning utstede et bevis med vedkommendes resultater fra eksamener og vurderinger. 

b) Etter gjennomført og bestått grunnopplæring, eller rettighetsopplæring for utstedelse av en tilleggsrettighet, skal ut-

danningsorganisasjonen utstede et bevis. 

c) Et bevis på gjennomført grunnleggende opplæring skal bare utstedes på anmodning fra søkeren dersom alle emner, temaer 

og deltemaer i tillegg 2 til vedlegg I er gjennomført og søkeren har bestått eksamener og vurderinger i den forbindelse. 

KAPITTEL E 

KRAV TIL FLYMEDISINSKE SENTRE 

ATCO.OR.E.001 Flymedisinske sentre 

Flymedisinske sentre (AeMC) skal anvende bestemmelsene i kapittel ORA.GEN og ORA.AeMC i vedlegg VII til kommisjons-

forordning (EU) nr. 290/2012(1), der 

a) alle henvisninger til klasse 1 skal erstattes med klasse 3, og 

b) alle henvisninger til del MED skal erstattes med del ATCO.MED. 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012 av 30. mars 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav 

og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

(EUT L 100 av 5.4.2012, s. 1). 
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VEDLEGG IV 

DEL ATCO.MED 

MEDISINSKE KRAV TIL FLYGELEDERE 

KAPITTEL A 

GENERELLE KRAV 

AVSNITT 1 

Generelt 

ATCO.MED.A.001 Vedkommende myndighet 

I denne del menes med vedkommende myndighet: 

a) for flymedisinske sentre (AeMC): 

1) myndigheten utpekt av medlemsstaten der det flymedisinske senteret har sitt hovedforetak, 

2) Byrået, dersom det flymedisinske senteret ligger i en tredjestat. 

b) for flyleger: 

1) myndigheten utpekt av medlemsstaten der flylegene har sin hovedpraksis, 

2) dersom flylegens hovedpraksis ligger i en tredjestat, myndigheten utpekt av medlemsstaten som flylegen sender søknad 

til om utstedelse av sertifikat for flylege, 

ATCO.MED.A.005 Virkeområde 

Denne delen, som utgjøres av dette vedlegg, fastsetter kravene til 

a) utstedelse, gyldighet, forlengelse og fornyelse av legeattesten som kreves for å utøve de særskilte rettighetene i et flyge-

ledersertifikat eller et sertifikat for flygelederelever med unntak av instruktører i simuleringsinnretninger, og 

b) sertifisering av flyleger til å utstede legeattester av klasse 3. 

ATCO.MED.A.010 Definisjoner 

I denne delen menes med: 

a) «bekreftet medisinsk konklusjon» den konklusjonen som én eller flere medisinsk sakkyndige trekker, og som 

sertifikatutstedende myndighet kan godta på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier, i det aktuelle tilfellet, 

ved behov i samråd med flygeoperatører eller andre sakkyndige, herunder en praktisk risikovurdering, 

b) «flymedisinsk vurdering» konklusjonen om en søkers medisinske skikkethet basert på en vurdering av personens syke-

historie og flymedisinske undersøkelser i henhold til kravene i denne delen og ytterligere undersøkelser og medisinske tes-

ter etter behov, 

c) «flymedisinsk undersøkelse» inspeksjon, palpering, perkusjon, auskultasjon eller andre former for utredning, særlig med 

sikte på å fastsette den medisinske skikketheten til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet, 

d) «øyespesialist» en øyelege eller en spesialist innenfor optometri og som er utdannet til å gjenkjenne patologiske tilstander, 

e) «utredning» en vurdering av en mistenkt patologisk tilstand hos en søker ved hjelp av undersøkelser og prøver for å 

bekrefte forekomsten eller fraværet av en medisinsk tilstand, 

f) «sertifikatutstedende myndighet» vedkommende myndighet i medlemsstaten som utstedte sertifikatet, eller som en person 

inngir søknad om utstedelse av sertifikat til, eller når en person ennå ikke har søkt om utstedelse av et sertifikat, 

vedkommende myndighet i samsvar med denne delen,  
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g) «begrensning» et vilkår som er pålagt legeattesten, som skal overholdes ved utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet 

til sertifikatet, 

h) «brytningsfeil» avvik fra normalsyn målt i dioptrier i den mest ametropiske meridianen, målt med standardmetoder, 

i) «betydelig» graden av en medisinsk tilstand som ville forhindre sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til 

sertifikatet. 

ATCO.MED.A.015 Fortrolig behandling av medisinske opplysninger 

Alle som deltar i medisinsk undersøkelse, flymedisinsk vurdering og sertifisering, skal sikre at medisinske opplysninger til 

enhver tid behandles fortrolig. 

ATCO.MED.A.020 Nedsatt medisinsk skikkethet 

a) Sertifikatinnehavere skal ikke på noe tidspunkt utøve de særskilte rettighetene som sertifikatet gir, dersom de 

1) er kjent med at deres medisinske skikkethet er nedsatt på en måte som kan gjøre dem ute av stand til å utøve disse de 

særskilte rettighetene på en sikker måte, 

2) tar eller bruker et reseptpliktig eller reseptfritt legemiddel som vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte 

rettighetene knyttet til sertifikatet, 

3) får medisinsk, kirurgisk eller annen behandling som vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene 

knyttet til sertifikatet. 

b) I tillegg skal innehavere av en legeattest av klasse 3 uten unødig opphold og før de utøver de særskilte rettighetene knyttet 

til sertifikatet, søke flymedisinsk råd dersom de 

1) har gjennomgått et kirurgisk eller invasivt inngrep, 

2) har begynt å ta et legemiddel regelmessig, 

3) har vært utsatt for en alvorlig personskade som gjør at de ikke er i stand til å utøve de særskilte rettighetene som 

sertifikatet gir, 

4) har vært rammet av en alvorlig sykdom som gjør at de ikke er i stand til å utøve de særskilte rettighetene som 

sertifikatet gir, 

5) er gravide, 

6) har vært innlagt på sykehus eller medisinsk klinikk, 

7) for første gang trenger synskorrigerende linser. 

I disse tilfellene skal det flymedisinske senteret eller flylegen vurdere sertifikatinnehaverens eller flygelederelevens 

medisinske skikkethet og avgjøre om de er skikket til igjen å utøve sine særskilte rettigheter. 

ATCO.MED.A.025 Forpliktelser for flymedisinske sentre og flyleger 

a) Når flymedisinske sentre og flyleger foretar de flymedisinske undersøkelsene og vurderingene som kreves i denne delen, 

skal de 

1) sikre at kommunikasjonen med søkeren kan skje uten språklige hindringer, 

2) gjøre søkeren oppmerksom på konsekvensene av å gi ufullstendige, unøyaktige eller uriktige opplysninger om sin 

sykehistorie, 

3) underrette sertifikatutstedende myndighet dersom søkeren gir ufullstendige, unøyaktige eller uriktige opplysninger om 

sin sykehistorie, 

4) underrette sertifikatutstedende myndighet dersom søkeren trekker tilbake søknaden om en legeattest i løpet av proses-

sen. 

b) Etter at det flymedisinske senteret og flylegen har foretatt de flymedisinske undersøkelsene og vurderingene, skal de 

1) meddele søkeren om vedkommende er skikket eller ikke skikket eller skal henvises til sertifikatutstedende myndighet, 

2) underrette søkeren om eventuelle begrensninger av legeattesten,  
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3) dersom personen er vurdert som ikke skikket, underrette vedkommende om hans/hennes klageadgang,  

4) straks framlegge for sertifikatutstedende myndighet en undertegnet eller elektronisk bekreftet rapport med detaljerte 

resultater fra den flymedisinske undersøkelsen og vurderingen for legeattesten samt en kopi av søknadsskjemaet, 

undersøkelsesskjemaet og legeattesten, 

5) underrette søkeren om vedkommendes ansvar i tilfelle av nedsatt medisinsk skikkethet som nærmere angitt i 

ATCO.MED.A.020. 

c) Flymedisinske sentre og flyleger skal oppbevare dokumentasjon med nærmere opplysninger om flymedisinske under-

søkelser og vurderinger foretatt i samsvar med denne delen, og resultatene av dem, i minst ti år, eller i en periode fastsatt av 

nasjonal lovgivning dersom denne er lengre. 

d) Flymedisinske sentre og flyleger skal på anmodning framlegge all flymedisinsk dokumentasjon og rapporter samt alle 

andre relevante opplysninger for vedkommende myndighets medisinsk sakkyndige, når dette kreves for 

1) medisinsk sertifisering, 

2) tilsynsfunksjoner. 

AVSNITT 2 

Krav til legeattester 

ATCO.MED.A.030 Legeattester 

a) Personer som søker om eller innehar et flygeledersertifikat eller et sertifikat for flygelederelever, skal ha legeattest av 

klasse 3. 

b) En sertifikatinnehaver skal ikke på noe tidspunkt inneha mer enn én legeattest utstedt i samsvar med denne delen. 

ATCO.MED.A.035 Søknad om legeattest 

a) Søknader om legeattest skal inngis i et format som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) Personer som søker om legeattest, skal framlegge for det flymedisinske senteret eller flylegen 

1) identitetsbevis, 

2) en undertegnet erklæring 

i) med medisinske opplysninger om sin sykehistorie, 

ii) om hvorvidt de tidligere har søkt om legeattest eller har gjennomgått en undersøkelse med sikte på legeattest, og i 

så fall hos hvem og med hvilket resultat, 

iii) om hvorvidt de noen gang er blitt vurdert som ikke skikket, eller har fått sin legeattest midlertidig opphevet eller 

tilbakekalt. 

c) I forbindelse med søknad om forlengelse eller fornyelse av legeattesten skal søkere framlegge den seneste legeattesten for 

det flymedisinske senteret eller flylegen før de relevante undersøkelsene finner sted. 

ATCO.MED.A.040 Utstedelse, forlengelse og fornyelse av legeattester 

a) En legeattest skal ikke utstedes, forlenges eller fornyes før de påkrevde flymedisinske undersøkelsene og vurderingene er 

gjennomført og søkeren er vurdert som skikket. 

b) Førstegangsutstedelse: 

Førstegangsutstedte legeattester av klasse 3 skal utstedes av et flymedisinsk senter. 

c) Forlengelse og fornyelse: 

Legeattester av klasse 3 skal forlenges eller fornyes av et flymedisinsk senter eller av en flylege.  
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d) Det flymedisinske senteret eller flylegen skal utstede, forlenge eller fornye en legeattest bare dersom 

1) søkeren har framlagt for dem en fullstendig sykehistorie og, dersom det kreves av det flymedisinske senteret eller 

flylegen, resultater fra flymedisinske undersøkelser og prøver foretatt av søkerens lege eller en medisinsk 

spesialist, og 

2) det flymedisinske senteret eller flylegen har foretatt den flymedisinske undersøkelsen på grunnlag av de medisinske 

undersøkelsene og prøvene som kreves for å kontrollere at søkeren oppfyller alle relevante kravene i denne delen. 

e) Flylegen, det flymedisinske senteret eller, når det gjelder henvisning, den sertifikatutstedende myndigheten kan kreve at 

søkeren gjennomgår ytterligere medisinske undersøkelser og utredninger når dette er klinisk indikert, før de utsteder, 

forlenger eller fornyer legeattesten. 

f) Den sertifikatutstedende myndigheten kan utstede eller eventuelt gjenutstede en legeattest dersom 

1) et tilfelle henvises, 

2) den har fastslått at opplysningene i attesten må rettes, og den feilaktige legeattesten i så fall må tilbakekalles. 

ATCO.MED.A.045 Gyldighet, forlengelse og fornyelse av legeattester 

a) Gyldighet: 

1) Legeattester av klasse 3 skal være gyldige i 24 måneder. 

2) Gyldighetstiden for legeattester av klasse 3 skal reduseres til 12 måneder for sertifikatinnehavere som har fylt 40 år. En 

legeattest som er utstedt før fylte 40 år, skal opphøre å gjelde når sertifikatinnehaveren fyller 41 år. 

3) Gyldighetstiden for en legeattest, herunder eventuelle tilknyttede undersøkelser eller spesialutredninger, skal  

i) bestemmes av søkerens alder på den datoen den flymedisinske undersøkelsen finner sted, og 

ii) for førstegangsutstedelse og fornyelse regnes fra den datoen den flymedisinske undersøkelsen fant sted, og for 

forlengelse fra utløpsdatoen for den forrige legeattesten. 

b) Forlengelse: 

Flymedisinske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med forlengelse av en legeattest kan foretas inntil 45 dager før 

legeattesten utløper. 

c) Fornyelse: 

1) Dersom innehaveren av en legeattest ikke overholder bokstav b), skal det kreves en flymedisinsk undersøkelse og 

vurdering for fornyelse. 

2) Dersom legeattesten utløp 

i) for mindre enn to år siden, skal det foretas en flymedisinsk rutineundersøkelse for forlengelse, 

ii) for mer enn to år siden, skal det flymedisinske senteret eller flylegen bare foreta en flymedisinsk undersøkelse for 

fornyelse etter vurdering av søkerens flymedisinske dokumentasjon, 

iii) for mer enn fem år siden, skal kravene til flymedisinsk undersøkelse for førstegangsutstedelse gjelde, og 

vurderingen skal bygge på kravene til forlengelse. 

ATCO.MED.A.046 Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av legeattester 

a) Dersom en legeattesten tilbakekalles, skal innehaveren straks levere legeattesten til sertifikatutstedende myndighet. 

b) Dersom en legeattesten oppheves midlertidig, skal innehaveren levere legeattesten til sertifikatutstedende myndighet på 

anmodning fra myndigheten.  
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ATCO.MED.A.050 Henvisning 

Dersom en person som søker om en legeattest av klasse 3, henvises til den sertifikatutstedende myndigheten i samsvar med 

ATCO.MED.B.001, skal det flymedisinske senteret eller flylegen oversende den relevante medisinske dokumentasjonen til den 

sertifikatutstedende myndigheten. 

KAPITTEL B 

KRAV TIL LEGEATTESTER FOR FLYGELEDERE 

AVSNITT 1 

Generelt 

ATCO.MED.B.001 Begrensninger for legeattester 

a) Begrensninger for legeattester av klasse 3: 

1) Dersom søkeren ikke fullt ut oppfyller kravene til en legeattest av klasse 3, men det ikke vurderes som sannsynlig at 

vedkommende vil sette sikker utøvelse av de særskilte rettighetene i sertifikatet i fare, skal det flymedisinske senteret 

eller flylegen 

i) henvise beslutningen om søkerens skikkethet til utstedende myndighet, som angitt i dette kapittel, eller 

ii) i tilfeller der en henvisning til sertifikatutstedende myndighet ikke er angitt i dette kapittelet, vurdere om søkeren er 

i stand til å utføre sine plikter på en sikker måte, dersom vedkommende overholder én eller flere begrensninger 

påtegnet i legeattesten, og utstede legeattesten med den eller de nødvendige begrensningene. 

2) Det flymedisinske senteret eller flylegen kan forlenge eller fornye en legeattest med den samme begrensningen uten at 

søkeren henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. 

b) Ved vurdering av om en begrensning er nødvendig, skal det tas særlig hensyn til 

1) hvorvidt en bekreftet medisinsk konklusjon viser at selv om søkeren under særlige omstendigheter ikke oppfyller 

numeriske eller andre krav, vil utøvelsen av de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet sannsynligvis ikke sette 

flysikkerheten i fare, 

2) søkerens erfaring som er relevant for den virksomheten som skal utøves. 

c) Driftsbegrensninger 

1) Vedkommende myndigheter skal sammen med yteren av flysikringstjenester fastsette de driftsbegrensningene som 

gjelder for det særlige driftsmiljøet. 

2) Hensiktsmessige driftsbegrensninger skal bare påføres legeattesten av den sertifikatutstedende myndigheten. 

d) Enhver annen begrensning kan pålegges innehaveren av en legeattest dersom det er nødvendig for å sikre sikker utøvelse av 

de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet. 

e) Enhver begrensning som er pålagt innehaveren av en legeattest, skal være angitt i legeattesten. 

AVSNITT 2 

Medisinske krav til legeattester av klasse 3 

ATCO.MED.B.005 Generelt 

Søkere skal ikke lide av noe av følgende, som vil kunne innebære en grad av funksjonsnedsettelse som sannsynligvis vil kunne 

virke negativt på evnen til sikker utøvelse av arbeidsoppgavene, eller som kan føre til at søkeren plutselig ikke er i stand til å 

utøve de særskilte rettighetene i sertifikatet på en sikker måte: 

1) Sykelig tilstand, medfødt eller ervervet. 

2) Aktiv, latent, akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemning.  
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3) Sår, skade eller følgetilstander etter operasjon. 

4) Virkning eller bivirkning av reseptpliktige eller reseptfrie legemidler som tas terapeutisk, diagnostisk eller 

forebyggende. 

ATCO.MED.B.010 Hjerte- og karsystem 

a) Undersøkelse: 

1) En hvile-EKG (elektrokardiografi) med 12 standardavledninger med rapport skal utføres i forbindelse med 

undersøkelsen for førstegangsutstedelse av en legeattest og deretter 

i) hvert fjerde år inntil fylte 30 år, 

ii) deretter ved alle undersøkelser for forlengelse og fornyelse og 

iii) ved klinisk indikasjon. 

2) Det skal foretas en utvidet kardiovaskulær vurdering 

i) ved den første undersøkelsen for forlengelse eller fornyelse etter fylte 65 år, 

ii) deretter hvert fjerde år og 

iii) ved klinisk indikasjon. 

3) Det skal kreves en beregning av serumlipider, herunder kolesterol, ved undersøkelsen for førstegangsutstedelsen 

av en legeattest, ved den første undersøkelsen etter fylte 40 år og ved klinisk indikasjon. 

b) Hjerte- og karsystem – generelt: 

1) Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som ikke skikket: 

i) Aneurisme i brystaorta eller suprarenale bukaorta, før kirurgi. 

ii) Betydelig funksjonell eller symptomatisk misdannelse i en av hjerteklaffene. 

iii) Hjerte- eller hjerte-/lungetransplantasjon. 

2) Søkere som har en sykehistorie eller diagnose som omfatter en av følgende tilstander, skal henvises til 

sertifikatutstedende myndighet før vurderingen skikket kan gis: 

i) Perifer arteriesykdom, før eller etter kirurgi. 

ii) Aneurisme i brystaorta eller suprarenale bukaorta, etter kirurgi. 

iii) Aneurisme i infrarenale bukaorta, før eller etter kirurgi. 

iv) Hjerteklaffeil uten funksjonell betydning. 

v) Etter hjerteklaffkirurgi. 

vi) Anomali i perikard, myokard eller endokard. 

vii) Medfødt hjertelidelse, før eller etter korrigerende kirurgi. 

viii) Tilbakevendende vasovagal synkope. 

ix) Arterie- eller venetrombose. 

x) Lungeemboli. 

xi) Sykdom i hjerte- eller karsystem som krever systemisk antikoagulasjonsbehandling.  
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c) Blodtrykk: 

1) Blodtrykket skal måles ved hver undersøkelse. 

2) Søkerens blodtrykk skal ligge innenfor normalområdet. 

3) Søkerne skal vurderes som ikke skikket når 

i) de har symptomatisk hypotoni, eller 

ii) når blodtrykket ved undersøkelse stadig overstiger 160 mmHg systolisk og/eller 95 mmHg diastolisk, med eller 

uten behandling, 

4) Dersom blodtrykksbehandling med legemidler påbegynnes, skal personen i en periode vurderes som midlertidig 

uskikket til det er avklart at legemiddelet ikke gir vesentlige bivirkninger. 

d) Koronarsykdom: 

1) Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som ikke skikket: 

i) Symptomatisk koronarsykdom. 

ii) Symptomer på koronarsykdom som behandles med legemidler. 

2) Søkere med en av følgende lidelser skal henvises til sertifikatutstedende myndighet og gjennomgå kardiologisk 

vurdering for å utelukke iskemisk hjertesykdom før vurderingen skikket kan gis: 

i) Mistenkt iskemisk hjertesykdom. 

ii) Asymptomatisk lavgradig koronarsykdom som ikke krever behandling mot angina. 

3) Søkere som har en sykehistorie eller diagnose som omfatter en av følgende tilstander, skal henvises til 

sertifikatutstedende myndighet og gjennomgå en kardiologisk vurdering før vurderingen skikket kan gis: 

i) Iskemisk hjertesykdom. 

ii) Hjerteinfarkt. 

iii) Revaskularisering og stentbehandling på grunn av koronarsykdom. 

e) Rytme-/ledningsforstyrrelser: 

1) Personer som søker om legeattest av klasse 3, som lider av betydelige rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet, 

periodisk eller permanent, skal henvises til sertifikatutstedende myndighet og gjennomgå en kardiologisk vurdering 

med vellykket resultat før vurderingen skikket kan gis. Disse forstyrrelsene omfatter følgende: 

i) Supraventrikulær arytmi, herunder periodisk eller permanent sinoatrial funksjonssvikt, atrieflimmer og/eller  

-flutter og asymptomatiske sinuspauser. 

ii) Komplett venstresidig grenblokk. 

iii) AV-blokk Mobitz type 2. 

iv) Bred og/eller smal kompleks takykardi. 

v) Ventrikulær preeksitasjon. 

vi) Asymptomatisk QT-forlengelse. 

vii) Brugada-syndrom (vises på elektrokardiogram).  
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2) Søkere med en av lidelsene oppført i i)–viii) kan vurderes som skikket dersom ingen annen form for anomali finnes og 

etter en tilfredsstillende kardiologisk vurdering: 

i) Ufullstendig grenblokk. 

ii) Komplett høyresidig grenblokk. 

iii) Stabilt venstre akseavvik. 

iv) Asymptomatisk sinusbradykardi. 

v) Asymptomatisk sinustakykardi. 

vi) Asymptomatiske, isolerte, ensartede supraventrikulære eller ventrikulære ektopiske komplekser. 

vii) AV-blokk grad 1. 

viii) AV-blokk Mobitz type 1. 

3) Søkere med en sykehistorie med en av følgende tilstander skal henvises til sertifikatutstedende myndighet og 

gjennomgå kardiologisk vurdering med vellykket resultat før en vurdering som skikket kan gis: 

i) Ablasjonsbehandling. 

ii) Implantert pacemaker. 

4) Søkere med en av følgende tilstander skal vurderes som ikke skikket: 

i) Symptomatisk sinoatrial sykdom. 

ii) Komplett AV-blokk. 

iii) Symptomatisk QT-forlengelse. 

iv) Automatisk implanterbar defibrillator. 

v) Ventrikulær pacemaker til behandling av takykardi. 

ATCO.MED.B.015 Luftveier 

a) Søkere med betydelig nedsatt lungefunksjon skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten for en ny flymedisinsk 

vurdering. Vurderingen skikket kan gis dersom lungefunksjonen er restituert og tilfredsstillende. 

b) Undersøkelse: 

Lungefunksjonstester kreves i den første undersøkelsen og ved klinisk indikasjon. 

c) Søkere som har hatt eller fått fastslått en astmadiagnose som krever medisinering, skal gjennomgå en åndedrettsvurdering 

med vellykket resultat. En vurdering som skikket kan vurderes dersom søkeren er symptomfri og behandlingen ikke 

påvirker sikkerheten. 

d) Søkere som har en sykehistorie eller diagnoser som omfatter en av følgende tilstander, skal henvises til sertifikatutstedende 

myndighet og gjennomgå åndedrettsvurdering med vellykket resultat før vurderingen skikket kan gis: 

1) Aktiv inflammatorisk sykdom i åndedrettssystemet. 

2) Aktiv sarkoidose. 

3) Pneumothorax.  
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4) Søvnapnésyndrom. 

5) Omfattende thoraxkirurgi. 

6) Kronisk obstruktiv lungesykdom. 

7) Lungetransplantasjon. 

ATCO.MED.B.020 Fordøyelsessystemet 

a) Søkere med følgetilstander etter sykdom eller kirurgisk inngrep i noen del av fordøyelseskanalen eller tilknyttede 

organer som vil kunne føre til arbeidsudyktighet, særlig obstruksjon på grunn av striktur eller kompresjon, skal 

vurderes som ikke skikket. 

b) Søkere skal ikke ha brokk som kan gi symptomer som kan medføre arbeidsudyktighet. 

c) Søkere med forstyrrelser i mage-tarmsystemet, herunder de som er nevnt i nr. 1)–5), kan vurderes som skikket dersom det 

foretas en tilfredsstillende gastroenterologisk vurdering etter vellykket behandling eller fullstendig restitusjon etter 

operasjon: 

1) Tilbakevendende dyspeptiske problemer som krever medisinering. 

2) Pankreatitt. 

3) Symptomatiske gallestein. 

4) En diagnose eller sykehistorie som omfatter kronisk inflammatorisk tarmsykdom. 

5) Etter kirurgisk inngrep i fordøyelseskanal eller tilknyttede organer, herunder inngrep som omfatter total eller delvis 

fjerning eller forflytning av noen av disse organene. 

ATCO.MED.B.025 Stoffskiftesystem og endokrint system 

a) Søkere med stoffskiftemessig, ernæringsmessig eller endokrin funksjonssvikt kan vurderes som skikket dersom det kan 

godtgjøres at tilstanden er stabil og den flymedisinske vurderingen er tilfredsstillende. 

b) Diabetes: 

1) Søkere med insulinkrevende diabetes skal vurderes som ikke skikket. 

2) Søkere med diabetes som trenger andre legemidler enn insulin for å oppnå blodsukkerkontroll, skal henvises til 

sertifikatutstedende myndighet. Vurderingen skikket kan gis dersom det kan godtgjøres at blodsukkerkontroll er 

oppnådd og stabil. 

ATCO.MED.B.030 Hematologi 

a) Flylegen eller det flymedisinske senteret skal fastsette eventuelle blodprøver under hensyn til sykehistorien og etter den 

fysiske undersøkelsen. 

b) Søkere med en hematologisk tilstand som 

1) koagulasjonsforstyrrelser, blødninger eller tromboser, 

2) kronisk leukemi, 

3) unormal hemoglobin, herunder, men ikke begrenset til anemi, erytrocytose eller hemoglobinopati, 

4) vesentlig forstørrede lymfeknuter, 

5) forstørret milt 

skal henvises til den sertifikatutstedende myndigheten. Vurderingen skikket kan gis etter en tilfredsstillende flymedisinsk 

vurdering. 

c) Søkere som lider av akutt leukemi, skal vurderes som ikke skikket.  
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ATCO.MED.B.035 Urogenitalsystem 

a) Urinanalyse skal inngå i alle flymedisinske undersøkelser. Urinen skal ikke inneholde unormale elementer som anses å 

være av patologisk betydning. 

b) Søkere med følgetilstander etter sykdom eller kirurgiske inngrep i noen del av urogenitalsystemet eller tilknyttede organer 

som vil kunne føre til arbeidsudyktighet, særlig obstruksjon på grunn av striktur eller kompresjon, skal vurderes som ikke 

skikket. 

c) Søkere med urogenitale forstyrrelser som 

1) nyresykdom eller 

2) én eller flere urinveissteiner 

kan vurderes som skikket forutsatt at vurderingen av nyrer/urinveier er tilfredsstillende. 

d) Søkere som har gjennomgått 

1) et større kirurgisk inngrep i urogenitalsystemet eller tilknyttede organer, herunder inngrep som omfatter total eller 

delvis fjerning eller forflytning av disse organene, eller 

2) et omfattende urologisk inngrep, 

skal henvises til sertifikatutstedende myndighet og gjennomgå en flymedisinsk vurdering etter full restitusjon før 

vurderingen skikket kan gis. 

ATCO.MED.B.040 Infeksjonssykdom 

a) Søkere som er HIV-positive, skal henvises til sertifikatutstedende myndighet, og kan vurderes som skikket etter en 

tilfredsstillende spesialistvurdering og forutsatt at sertifikatutstedende myndighet har tilstrekkelig dokumentasjon på at 

behandlingen ikke påvirker sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet. 

b) Søkere som er diagnostisert med eller viser symptomer på infeksjonssykdom som 

1) akutt syfilis, 

2) aktiv tuberkulose, 

3) infeksiøs hepatitt eller 

4) tropesykdommer, 

skal henvises til sertifikatutstedende myndighet for en flymedisinsk vurdering. Vurderingen skikket kan gis etter full 

restitusjon og en spesialistvurdering dersom sertifikatutstedende myndighet har tilstrekkelig dokumentasjon på at 

behandlingen ikke setter sikker utøvelse av de særskilte rettighetene i sertifikatet i fare. 

ATCO.MED.B.045 Obstetrikk og gynekologi 

a) Søkere som har gjennomgått et større gynekologisk inngrep, skal vurderes som ikke skikket til de er fullt restituert. 

b) Graviditet: 

I tilfelle av graviditet skal det flymedisinske senteret eller flylegen, dersom sertifikatinnehaveren vurderes som skikket til å 

utøve sine særskilte rettigheter, begrense legeattestens gyldighetstid til utgangen av 34. svangerskapsuke. Sertifikat-

innehaveren skal gjennomgå en full flymedisinsk undersøkelse og vurdering for forlengelse etter full restitusjon etter endt 

graviditet. 

ATCO.MED.B.050 Muskel-skjelettsystem 

a) Søkere skal ha tilfredsstillende funksjon i muskel-skjelettsystemet, slik at de kan utøve alle de særskilte rettighetene knyttet 

til sertifikatet på en sikker måte. 

b) Søkere med statiske eller progressive muskel-skjelett- eller reumatologiske tilstander som kan påvirke sikker utøvelse av de 

særskilte rettighetene i sertifikatet, skal henvises til sertifikatutstedende myndighet. Vurderingen skikket kan gis etter en 

tilfredsstillende spesialistvurdering.  
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ATCO.MED.B.055 Psykiatri 

a) Søkere med en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse som skyldes alkohol eller annen bruk eller misbruk av psykoaktive 

stoffer, herunder stoffer til rekreasjonsbruk enten de er avhengighetsskapende eller ikke, skal vurderes som ikke skikket 

inntil utløpet av en periode med dokumentert avholdenhet eller fravær av bruk eller misbruk og etter en tilfredsstillende 

psykiatrisk vurdering etter vellykket behandling. Søkere skal henvises til sertifikatutstedende myndighet. 

b) Søkere med en psykiatrisk tilstand som 

1) stemningslidelse, 

2) nevrotisk lidelse, 

3) personlighetsforstyrrelse, 

4) psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse 

skal gjennomgå tilfredsstillende psykiatrisk vurdering før vurderingen skikket kan gis. Søkere skal henvises til 

sertifikatutstedende myndighet for en vurdering av sin medisinske skikkethet. 

c) Søkere skal vurderes som ikke skikket etter enkeltstående eller gjentatte tilfeller av selvskading. Søkere skal henvises til 

sertifikatutstedende myndighet og gjennomgå en tilfredsstillende psykiatrisk vurdering før vurderingen skikket kan gis. 

d) Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter schizofreni, schizotyp lidelse, vrangforestillingslidelse eller 

mani, skal vurderes som ikke skikket. 

ATCO.MED.B.060 Psykologi 

a) Søkere med stressrelaterte symptomer som kan påvirke deres evne til å utøve de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet 

på en sikker måte, skal henvises til sertifikatutstedende myndighet. Vurderingen skikket kan bare gis etter at en psykologisk 

og/eller psykiatrisk vurdering har påvist at søkeren er fri for stressrelaterte symptomer. 

b) En psykologisk vurdering kan kreves som del av eller tillegg til en psykiatrisk eller nevrologisk spesialistundersøkelse. 

ATCO.MED.B.065 Nevrologi 

a) Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter følgende, skal vurderes som ikke skikket: 

1) Epilepsi, unntatt i tilfellene i bokstav b) nr. 1) og 2). 

2) Gjentatte episoder med bevissthetsforstyrrelser av ukjent årsak. 

3) Tilstander med stor tilbøyelighet til cerebral dysfunksjon. 

b) Søkere som har en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter en av følgende tilstander, skal henvises til 

sertifikatutstedende myndighet og utredes ytterligere før vurderingen skikket kan gis: 

1) Epilepsi uten anfall etter fylte 5 år. 

2) Epilepsi uten anfall og uten noen form for behandling i mer enn 10 år. 

3) Epileptiforme EEG-forandringer og fokale langsomme bølger. 

4) Progredierende eller ikke-progredierende sykdom i nervesystemet. 

5) En enkelt episode med bevissthetsforstyrrelse eller bevisstløshet.  
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6) Hjerneskade. 

7) Skade på ryggmargen eller perifere nerver. 

8) Forstyrrelser i nervesystemet på grunn av vaskulære skader, herunder hemoragiske og iskemiske hendelser. 

ATCO.MED.B.070 Synssystemet 

a) Undersøkelse: 

1) En omfattende øyeundersøkelse skal inngå i den første undersøkelsen og foretas regelmessig avhengig av refraksjon og 

øyefunksjon. 

2) En rutinemessig øyeundersøkelse skal inngå i alle undersøkelser for forlengelse eller fornyelse. 

3) Søkere skal gjennomgå tonometri i den første undersøkelsen for forlengelse etter fylte 40 år, ved klinisk indikasjon og 

dersom det framgår av søkerens familiebakgrunn at det er behov for det. 

4) Søkere skal framlegge en rapport om oftalmisk undersøkelse for det flymedisinske senteret eller flylegen i tilfeller der 

i) det forekommer betydelige forandringer i funksjonell ytelse, 

ii) kravene til synsstyrke på avstand bare kan oppfylles med korrigerende linser. 

5) Søkere med stor brytningsfeil skal henvises til sertifikatutstedende myndighet. 

b) Synsstyrke på avstand med eller uten optimal korreksjon skal være 6/9 (0,7) eller bedre på hvert øye for seg, og synsstyrken 

med begge øyne skal være 6/6 (1,0) eller bedre. 

c) Førstegangssøkere som har monokulært syn eller funksjonelt monokulært syn, herunder balanseproblemer i øyemuskelen, 

skal vurderes som ikke skikket. Ved undersøkelser for forlengelse eller fornyelse kan søkeren gis vurderingen skikket 

dersom den oftalmologiske undersøkelsen er tilfredsstillende. Søkeren skal henvises til sertifikatutstedende myndighet. 

d) Førstegangssøkere som har nedsatt syn på ett øye, skal vurderes som ikke skikket. Ved undersøkelser for forlengelse eller 

fornyelse skal søkeren henvises til sertifikatutstedende myndighet, og kan gis vurderingen skikket dersom den 

oftalmologiske undersøkelsen er tilfredsstillende. 

e) Søkere skal være i stand til å lese en N5-tavle eller tilsvarende på 30–50 cm avstand, og en N14-tavle eller tilsvarende på 

60–100 cm avstand, med korreksjon dersom det er nødvendig. 

f) Søkere skal ha normalt synsfelt og normalt samsyn. 

g) Søkere som har gjennomgått øyekirurgi, skal vurderes som ikke skikket inntil øyefunksjonen er helt restituert. 

Sertifikatutstedende myndighet kan gi vurderingen skikket etter en tilfredsstillende oftalmologisk undersøkelse. 

h) Søkere med klinisk diagnose keratokonus skal henvises til sertifikatutstedende myndighet, og kan vurderes som skikket 

dersom de undersøkes av en øyelege med tilfredsstillende resultat. 

i) Søkere med dobbeltsyn skal vurderes som ikke skikket. 

j) Briller og kontaktlinser 

1) Dersom tilfredsstillende synsfunksjon til å ivareta oppgavene knyttet til en rettighet bare kan oppnås med korreksjon, 

må brillene eller kontaktlinsene sikre optimal synsfunksjon, tolereres godt og være egnet for flygekontrollformål. 

2) Bare ett par briller kan benyttes under utøvelsen av de særskilte rettighetene i et sertifikat for at synskravene på alle 

avstander skal oppfylles. 

3) Et ekstra par briller med tilsvarende korreksjon skal finnes lett tilgjengelig når de særskilte rettighetene i sertifikatet 

eller sertifikatene utøves.  
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4) Kontaktlinser som benyttes ved utøvelse av de særskilte rettighetene i et sertifikat, skal være monofokale, ufargede og 

ikke ortokeratologiske. Monovision-kontaktlinser skal ikke brukes. 

5) Søkere med stor brytningsfeil skal bruke kontaktlinser eller briller med høyindeksglass. 

ATCO.MED.B.075 Fargesyn 

Søkere skal ha normalt fargesyn. 

ATCO.MED.B.080 Øre-nese-hals-sykdommer 

a) Undersøkelse: 

1) En rutinemessig undersøkelse av øre-nese-hals skal inngå i alle førstegangsundersøkelser og i undersøkelser for 

forlengelse og fornyelse. 

2) Hørselen skal prøves ved alle undersøkelser. Søkeren skal korrekt forstå en vanlig samtale ved test på hvert øre på 

2 meters avstand og med ryggen vendt mot flylegen. 

3) Hørselen skal undersøkes med rentoneaudiogram ved den første undersøkelsen og deretter ved undersøkelser for 

forlengelse eller fornyelse hvert fjerde år inntil fylte 40 år, deretter hvert annet år. 

4) Rentoneaudiogram 

i) Personer som søker om legeattest av klasse 3, skal ikke ha et hørselstap på mer enn 35 dB på noen av frekvensene 

500, 1000 eller 2000 Hz, eller mer enn 50 dB ved 3000 Hz, på hvert øre. 

ii) Søkere som ikke oppfyller ovennevnte hørselskriterier, skal henvises til sertifikatutstedende myndighet og 

gjennomgå en spesialistvurdering før vurderingen skikket kan gis. Førstegangssøkere skal gjennomgå en 

ordgjenkjenningstest. Personer som søker om forlengelse eller fornyelse av legeattest av klasse 3, skal gjennomgå 

en test av funksjonell hørsel i driftsmiljøet. 

5) Høreapparater 

i) Førstegangsundersøkelse: Dersom søkeren trenger høreapparat for å oppfylle hørselskravene, skal vedkommende 

vurderes som ikke skikket. 

ii) Undersøkelser for forlengelse og fornyelse: Vurderingen skikket kan bare gis dersom bruken av høreapparat eller 

en hensiktsmessig protese forbedrer hørselen slik at det oppnås normal standard, noe som vurderes ved full 

funksjonsprøving i driftsmiljøet. 

iii) Dersom et protesehjelpemiddel er nødvendig for å oppfylle kravene til normal hørsel, skal et ekstra sett av utstyret 

og tilbehøret, slik som batterier, være tilgjengelig når de særskilte rettighetene i sertifikatet utøves. 

b) Søkere med 

1) en aktiv kronisk patologisk prosess i det indre øret eller mellomøret, 

2) utilhelet perforasjon eller funksjonssvikt i én eller begge trommehinnene, 

3) forstyrrelse av vestibulærfunksjonen, 

4) vesentlig misdannelse eller vesentlig, kronisk infeksjon i munnhulen eller øvre luftveier, 

5) vesentlig forstyrrelse av tale eller stemme som minsker forståeligheten, 

skal henvises til sertifikatutstedende myndighet og gjennomgå ytterligere øre-nese-halsundersøkelser og -vurdering for å 

fastslå at tilstanden ikke påvirker sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet. 

ATCO.MED.B.085 Dermatologi 

Søkere skal ikke ha noen påvist hudsykdom som vil kunne påvirke sikker utøvelse av de særskilte rettighetene knyttet til 

sertifikatet.  
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ATCO.MED.B.090 Onkologi 

a) Etter diagnose av en primær eller sekundær ondartet sykdom skal søkere henvises til sertifikatutstedende myndighet og 

gjennomgå en tilfredsstillende onkologisk undersøkelse før vurderingen skikket kan gis. 

b) Søkere med en sykehistorie eller klinisk diagnose som omfatter ondartet hjernesvulst, skal vurderes som ikke skikket. 

KAPITTEL C 

FLYLEGER 

ATCO.MED.C.001 Særskilte rettigheter 

a) I samsvar med denne delen innebærer en flyleges særskilte rettigheter å forlenge og fornye legeattester av klasse 3, og å 

gjennomføre relevante flymedisinske undersøkelser og vurderinger. 

b) Omfanget av flylegens særskilte rettigheter og eventuelle vilkår for disse skal angis i sertifikatet. 

c) Innehavere av sertifikat for flylege skal ikke utføre flymedisinske undersøkelser og vurderinger i andre medlemsstater enn 

den medlemsstaten som har utstedt deres flylegesertifikat, med mindre de har 

1) fått adgang av vertsmedlemsstaten til å praktisere som legespesialist, 

2) underrettet vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten om at de har til hensikt å utføre flymedisinske 

undersøkelser og vurderinger og utstede legeattester innenfor rammen av deres særskilte rettigheter som flylege, og 

3) mottatt en orientering fra vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten. 

ATCO.MED.C.005 Søknad 

a) Søknaden om sertifikat for flylege skal inngis etter framgangsmåten fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) Personer som søker om sertifikat for flylege, skal framlegge for vedkommende myndighet 

1) personopplysninger og kontoradresse, 

2) dokumentasjon som godtgjør at de oppfyller kravene fastsatt i ATCO.MED.C.010, herunder bevis på gjennomført 

opplæringskurs i flymedisin som står i forhold til de særskilte rettighetene de søker om, 

3) en skriftlig erklæring om at flylegen vil utstede legeattester på grunnlag av kravene i denne delen. 

c) Flyleger som utfører flymedisinske undersøkelser på mer enn ett sted, skal gi vedkommende myndighet relevante 

opplysninger om alle steder de har praksis. 

ATCO.MED.C.010 Krav til utstedelse av sertifikat for flylege 

Personer som søker om sertifikat for flylege med særskilte rettigheter som omfatter forlengelse og fornyelse av legeattester 

av klasse 3, skal 

a) være utdannet lege og autorisert til å praktisere medisin og inneha et bevis på fullført spesialistutdanning, 

b) ha gjennomført og bestått grunnleggende og videregående opplæringskurs i flymedisin, herunder særlige moduler for 

flymedisinsk vurdering av flygeledere og det særlige miljøet innenfor flygekontroll, 

c) godtgjøre overfor vedkommende myndighet at de 

1) har tilfredsstillende fasiliteter, prosedyrer, dokumentasjon og fungerende utstyr som er egnet for flymedisinske 

undersøkelser, og 

2) har innført nødvendige prosedyrer og vilkår for å sikre fortrolig behandling av medisinske opplysninger. 
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ATCO.MED.C.015 Opplæringskurs i flymedisin 

a) Opplæringskursene i flymedisin skal være godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der organisasjonen 

som holder dem, har sitt hovedforetak. Opplæringsyteren skal godtgjøre at studieplanen inneholder læringsmål som skal gi 

den kompetansen som kreves, og at personene med ansvar for å gi opplæringen har tilstrekkelige kunnskaper og erfaring. 

b) Med unntak av oppfriskingskurs skal kursene avsluttes med en skriftlig eksamen i de fagene som inngår i kursinnholdet. 

c) Den organisasjonen som holder kurset, skal utstede et kursbevis til kandidatene når de har bestått eksamen. 

ATCO.MED.C.020 Endringer i sertifikatet for flylege 

a) Flylegene skal underrette vedkommende myndighet om følgende omstendigheter som kan påvirke sertifikatet: 

1) Flylegen er gjenstand for disiplinærsak eller etterforskning av medisinsk tilsynsmyndighet. 

2) Vilkårene for innvilgelse av sertifikatet er endret, herunder innholdet i de erklæringene som ble inngitt sammen med 

søknaden. 

3) Kravene til utstedelse av sertifikat for flylege oppfylles ikke lenger. 

4) Flylegen flytter sin praksis eller endrer postadresse. 

b) Ved manglende underretning til vedkommende myndighet skal de særskilte rettighetene knyttet til sertifikatet for flylege 

midlertidig oppheves eller tilbakekalles, etter beslutning fra vedkommende myndighet som midlertidig opphever eller 

tilbakekaller sertifikatet. 

ATCO.MED.C.025 Flylegesertifikatets gyldighet 

Et sertifikat for flylege skal utstedes for en periode på høyst 3 år. Det skal forlenges dersom innehaveren 

a) fortsatt oppfyller de generelle vilkårene som kreves for å utøve legeyrket, og opprettholder registreringen som praktiserende 

lege, 

b) har gjennomgått oppfriskingsopplæring i flymedisin og i flygeledernes arbeidsmiljø innenfor de foregående 3 årene, 

c) har utført minst 10 flymedisinske undersøkelser hvert år. Dette antallet undersøkelser kan reduseres av vedkommende 

myndighet bare under behørig begrunnede omstendigheter, 

d) fortsatt oppfyller vilkårene for sitt sertifikat for flylege, og 

e) utøver sine særskilte rettigheter som flylege i samsvar med denne delen. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/539 

av 6. april 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til opplæring av, prøver for og regelmessig 

kontroll av flygere i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) fastsettes vilkår for flygere som deltar i drift av visse luftfartøyer, 

samt for opplæringsinnretninger for flysimulering og personer og organisasjoner som deltar i opplæring av, 

gjennomføring av prøver for og kontroll av disse flygerne. 

2) Det er nødvendig å ta med i forordningen tilleggskrav til opplæring av, prøver for og regelmessige kontroller av flygere 

som flyr i samsvar med prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon («PBN»), og som derfor trenger påtegning av særskilte 

PBN-rettigheter i sine instrumentrettigheter («IR»). PBN-påtegningen bør ikke medføre en økning av den administrative 

byrden for vedkommende myndighet. 

3) Flygere som er innehavere av en IR, og som på grunnlag av gjeldende krav i henhold til nasjonal lovgivning eller på 

annen måte har tilegnet seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor PBN-virksomhet før 

anvendelsesdatoen for denne forordning, skal anses å ha oppfylt tilleggskravene dersom de kan godtgjøre overfor 

vedkommende myndighet at kunnskapen og ferdighetene de har tilegnet seg på denne måten, er likeverdige med dem 

som oppnås gjennom kursene og opplæringen som kreves i henhold til denne forordning. Vedkommende myndigheter 

bør basere sine beslutninger om hvorvidt slik kunnskap og slike ferdigheter er likeverdige, på objektive opplysninger og 

kriterier. 

4) Det er ikke alle flygere som flyr i samsvar med PBN-prosedyrer, særlig innenfor allmennflyging, ettersom f.eks. 

luftfartøyet eller den lokale flyplassen kan mangle sertifisert utstyr til dette formålet. Dette kan innebære at disse 

flygerne for øyeblikket ikke har behov for ytterligere opplæring og kontroll knyttet til PBN. Med tanke på hvor raskt 

PBN-utstyr og -prosedyrer innføres i Unionen, bør det i denne forordning fastsettes en rimelig frist for når 

tilleggskravene til opplæring av, prøver for og regelmessige kontroller av flygere i forbindelse med PBN får anvendelse 

på disse flygerne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 7.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 38. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 

2018/EØS/79/29 
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5) Tidsrommet da medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1178/2011 på sitt 

territorium på flygere som er innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest utstedt av en tredjestat som deltar i ikke-

kommersielle operasjoner med visse luftfartøyer, bør forlenges på grunn av Unionens løpende forhandlinger med visse 

tredjestater om å lette konverteringen av slike sertifikater og legeattester. Det bør presiseres at dersom en medlemsstat 

treffer eller har truffet en slik beslutning, bør den offentliggjøre beslutningen på en egnet måte som gjør det mulig for 

alle berørte parter å gjøre seg kjent med den, og som sikrer at kravene om innsyn og rettssikkerhet er oppfylt. 

6) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør også omfatte tilleggskrav knyttet til de særskilte rettighetene til flygere som utfører 

prøveflyginger, for å gi disse flygerne mulighet til å fly et luftfartøy på visse flyginger uten å oppfylle kravet om å ha 

den relevante klasse- eller typerettigheten. 

7) I henhold til forordning (EU) nr. 1178/2011 skal opplæringskurset for flygersertifikat for besetninger med flere flygere 

(multi-pilot licence – MPL) bare avholdes av en godkjent utdanningsorganisasjon som hører til en lufttransportoperatør. 

I nevnte forordning er det dessuten fastsatt at innehaveren av et MPL-sertifikat må ha fullført omstillingskurset hos 

samme operatør for å kunne utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til sertifikatet. I noen tilfeller kan enkelte 

MPL-innehavere på grunn av omstendigheter som kan tilskrives operatøren, ikke fullføre operatørens omstillingskurs og 

dermed ikke arbeide for verken den operatøren eller en annen operatør. Begrensningen av utøvelsen av særskilte MPL-

rettigheter andre steder medfører en ulempe for MPL-innehaverne uten at det er begrunnet ut fra sikkerhetshensyn. 

Flygere som bytter operatør, må fullføre den nye operatørens omstillingskurs til tross for at de har tatt et omstillingskurs 

hos den forrige operatøren. I operatørenes omstillingskurs skal det dessuten fullt ut tas hensyn til erfaringsnivået til 

flygerne som slutter seg til operatøren. Denne begrensningen bør derfor fjernes. På denne måten vil MPL-kravene også 

bli tilpasset ICAOs standarder. 

8) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

9) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen(1) Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i samsvar 

med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Særskilte instrumentrettigheter knyttet til ytelsesbasert navigasjon 

1.  Flygere kan fly i samsvar med prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon («PBN») først etter at de har fått påtegning av 

særskilte PBN-rettigheter i sine instrumentrettigheter («IR»). 

2.  En flyger skal gis særskilte PBN-rettigheter dersom han eller hun oppfyller samtlige av følgende krav: 

a)  Flygeren har bestått et teorikurs som omfatter PBN, i samsvar med FCL.615 i vedlegg I (del-FCL). 

b)  Flygeren har bestått flygeopplæring som omfatter PBN, i samsvar med FCL.615 i vedlegg I (del-FCL). 

c)  Flygeren har bestått enten en ferdighetsprøve i samsvar med tillegg 7 til vedlegg I (del-FCL) eller en ferdighetsprøve 

eller ferdighetskontroll i samsvar med tillegg 9 til vedlegg I (del-FCL). 

  

(1) Det europeiske flysikkerhetsbyrås uttalelse nr. 03/2015 av 31.3.2015 om en kommisjonsforordning om revisjon av driftsmessige kriterier 

for godkjenning av ytelsesbasert navigasjon (PBN). 
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3.  Kravene i nr. 2 bokstav a) og b) skal anses som oppfylt dersom vedkommende myndighet anser at den kompetansen 

som er oppnådd, enten gjennom opplæring eller gjennom kjennskap til PBN-operasjoner, er likeverdig med den 

kompetansen som oppnås gjennom kursene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), og dersom flygeren på en tilfredsstillende måte 

godtgjør slik kompetanse overfor kontrollanten i forbindelse med ferdighetskontrollen eller ferdighetsprøven nevnt i nr. 2 

bokstav c). 

4.  Dersom flygeren kan godtgjøre PBN-kompetanse, skal dette når ferdighetsprøven eller ferdighetskontrollen nevnt i  

nr. 2 bokstav c) er avsluttet, registreres i flygerens loggbok eller et tilsvarende dokument og undertegnes av kontrollanten 

som gjennomførte prøven eller kontrollen. 

5.  IR-flygere uten særskilte PBN-rettigheter kan bare fly ruter og innflyginger som ikke krever særskilte PBN-

rettigheter, og ingen PBN-punkter kreves for fornyelse av disse flygernes IR fram til 25. august 2020, men etter denne 

datoen skal særskilte PBN-rettigheter kreves for hver IR.» 

2)  I artikkel 10a skal nytt nr. 5 lyde: 

«5.  Flygerutdanningsorganisasjoner skal sikre at IR-opplæringskurset de tilbyr, senest fra 25. august 2020 omfatter 

opplæring med tanke på særskilte PBN-rettigheter i samsvar med kravene i vedlegg I (del-FCL).» 

3)  Artikkel 4 nr. 12 skal lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i denne forordning før 8. april 2017 

på flygere som er innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest utstedt av en tredjestat som deltar i ikke-kommersielle 

luftfartøyoperasjoner, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 216/2008. Medlemsstatene skal 

offentliggjøre slike beslutninger.» 

4)  Vedlegg I og VII endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. april 2016. 

Artikkel 1 nr. 1, 2 og 4 får imidlertid anvendelse fra 25. august 2018, med unntak av nr. 1 bokstav g) i vedlegget som får 

anvendelse fra 8. april 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 6. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og VII til forordning (EF) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende definisjoner tilføyes i FCL.010: 

 ««Vinkeloperasjon» en instrumentinnflyging der høyeste akseptable feil/avvik fra planlagt kurs uttrykkes som nålenes 

utslag på kursavviksindikatoren (CDI) eller en tilsvarende skjerm i førerkabinen. 

 «Lineær operasjon» en instrumentinnflyging der høyeste akseptable feil/avvik fra planlagt kurs uttrykkes i 

lengdeenheter, f.eks. nautiske mil, ved sideavvik fra planlagt kurs. 

 «LNAV» navigasjon i sideretning. 

 «LPV» (Localiser Performance with Vertical Guidance) bruk av retningsindikator med posisjonering i høyderetning. 

 «Ytelsesbasert navigasjon (PBN)» områdenavigasjon basert på ytelseskrav til luftfartøyer som navigerer langs en ATS-

rute, etter en instrumentinnflygingsprosedyre eller i et nærmere angitt luftrom. 

 «RNP APCH» en PBN-spesifikasjon som brukes ved instrumentinnflyging. 

 «RNP APCH-operasjon ned til LNAV-minsteverdier» en 2D-instrumentinnflyging der posisjonering i sideretning er 

basert på GNSS. 

 «RNP APCH-operasjon ned til LNAV/VNAV-minsteverdier» en 3D-instrumentinnflyging der posisjonering i 

høyderetning er basert på GNSS og posisjonering i sideretning hentes enten fra Baro VNAV-funksjonen eller GNSS, 

herunder SBAS. 

 «RNP APCH-operasjon ned til LPV-minsteverdier» en 3D-instrumentinnflyging der posisjonering i både sideretning og 

høyderetning er basert på GNSS, herunder SBAS. 

 «AR RNP APCH» en navigasjonsspesifikasjon som brukes ved instrumentinnflyging som krever særlig godkjenning. 

 «Tredimensjonal (3D) instrumentinnflyging» en instrumentinnflyging ved bruk av navigasjon i både sideretning og 

høyderetning. 

 «Todimensjonal (2D) instrumentinnflyging» en instrumentinnflyging ved bruk av navigasjon bare i sideretning. 

 «VNAV» navigasjon i høyderetning.» 

b)  FCL.600.IR skal lyde: 

 «Med forbehold for FCL.825 skal IFR-flyging i fly, helikoptre, luftskip eller VTOL-fly bare utføres av innehavere av 

a)  et PPL, CPL, MPL og ATPL og 

b)  unntatt når innehaveren gjennomfører ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller elevtid, en IR med relevante 

særskilte rettigheter for gjeldende luftromskrav og kategori av luftfartøy.» 

c)  FCL.605.IR bokstav a) skal lyde: 

«a)  Innehaveren av en IR har særskilte rettigheter til å fly luftfartøyer i henhold til IFR, herunder PBN-operasjoner, 

med en minste beslutningshøyde på 200 fot (60 m).» 
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d)  FCL.700 bokstav a) skal lyde: 

«a)  Innehavere av et flygersertifikat skal ikke fungere på noen måte som flygere av et luftfartøy med mindre de har en 

gyldig og korrekt klasse- eller typerettighet, unntatt i følgende tilfeller: 

i)  For LAPL, SPL og BPL: 

ii)  Når de gjennomfører ferdighetsprøver eller ferdighetskontroller for fornyelse av klasse- eller typerettigheter. 

iii)  Når de mottar flygeundervisning. 

iv)  Når de har en prøveflygingsrettighet utstedt i samsvar med FCL.820.» 

e)  FCL.700 bokstav c) utgår. 

f)  I FCL.820 bokstav c) skal nr. 3 lyde: 

«3)  Gjennomføre flyginger uten en type- eller klasserettighet som definert i kapittel H, bortsett fra at prøve-

flygingsrettigheten ikke skal brukes til kommersiell lufttransport.» 

g)  Nr. 2 i tillegg 5 skal lyde: 

«2.  Godkjenning for et MPL-opplæringskurs skal bare gis til en ATO som er del av en kommersiell lufttransportør 

som er sertifisert i samsvar med del-ORO, eller som har en særlig avtale med en slik transportør.» 

h)  I tillegg 7 gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  En søker til en IR skal ha fått undervisning i samme klasse eller type luftfartøy som skal brukes ved prøven, 

som skal være hensiktsmessig utstyrt til opplærings- og prøveformål.» 

ii)  Nr. 11 skal lyde: 

«11.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til 

det luftfartøyet som brukes: 

Høyde  

Generelt ±100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde +50 fot / –0 fot 

Minstehøyde for nedstigning/MAP/høyde +50 fot / –0 fot 

Flyging på trekk  

Ved hjelp av radionavigasjon ±5° 

For vinkelavvik Halvt skalautslag, retning og glidebane (f.eks. LPV, 

ILS, MLS, GLS) 

«Lineære» sideavvik i 2D (LNAV) og 3D 

(LNAV/VNAV) 

Feil/avvik fra planlagt kurs skal normalt være 

begrenset til ±½ av RNP-verdien som angis for 

prosedyren. Korte avvik fra denne standarden opp 

til høyst 1 × RNP-verdien er tillatt. 

Lineære avvik i høyderetning i 3D (f.eks. RNP 

APCH (LNAV/VNAV) ved bruk av BaroVNAV) 

Høyst –75 fot under vertikal profil til enhver tid og 

høyst +75 fot over vertikal profil ved eller under 

1 000 fot over flyplassens nivå. 
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Kurs  

alle motorer i drift ±5° 

med simulert motorsvikt ±10° 

Hastighet  

alle motorer i drift ±5 knop 

med simulert motorsvikt +10 knop / –5 knop 

PRØVENS INNHOLD 

Fly 

AVSNITT 1 – FORBEREDELSER FØR FLYGING OG AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, forebygging av isdannelse / avising osv. gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Identifikasjon av nødvendige navigasjonshjelpemidler for avgangs-, ankomst- og innflygings-

prosedyrer 

e Inspeksjon før flyging 

f Minsteverdier for vær 

g Taksing 

h PBN-avgang (dersom det er relevant): 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og avgangskartet. 

i Orientering før start, start 

j(°) Overgang til instrumentflyging 

k(°) Prosedyrer for instrumentavgang, herunder PBN-avganger, og høydemålerinnstilling 

l(°) ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 2 – GENERELLE MANØVRER(°) 

a Kontroll av flyet utelukkende basert på instrumenter, herunder flyging rett fram med forskjellige 

hastigheter, trim 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant rate 1-krenging 

c Gjenoppretting fra unormale flygestillinger, herunder svinger med stabil 45° krenging og krappe 

nedstigende svinger 
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d(*) Gjenoppretting fra begynnende steiling ved flyging rett fram, under stigende/nedstigende svinger og 

i landingskonfigurasjon – gjelder bare fly 

e Begrenset panel: Stabilisert stigning eller nedstigning, horisontale svinger med rate 1-krenging til 

angitt kurs, gjenoppretting fra unormale flygestillinger — gjelder bare fly 

AVSNITT 3 – UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR(°) 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR eller rute mellom rutepunkter 

b Bruk av navigasjonssystem og radiohjelpemidler 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling, trimteknikk 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA (venting underveis, om nødvendig) 

f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g Framgangsmåter for beskyttelse mot is, om nødvendig simulert 

h ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 3a – ANKOMSTPROSEDYRER 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, dersom det er relevant 

b Ankomstprosedyrer, kontroll av høydemåler 

c Høyde- og hastighetsbegrensninger, dersom det er relevant 

d PBN-ankomst (dersom det er relevant): 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og ankomstkartet. 

AVSNITT 4(°) – 3D-OPERASJONER(++) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler 

Kontroll av vinkel på vertikal bane 

For RNP APCH: 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og innflygingskartet. 

b Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing, 

herunder identifikasjon av hjelpemidler 

c(+) Venteprosedyre 
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d Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

e Tidsberegning ved innflyging 

f Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

g(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

h(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

i ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5(°) – 2D-OPERASJONER(++) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler 

For RNP APCH: 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og innflygingskartet. 

b Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing, 

herunder identifikasjon av hjelpemidler 

c(+) Venteprosedyre 

d Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

e Tidsberegning ved innflyging 

f Kontroll av høyde/avstand til MAPT, hastighet og kurs (stabilisert innflyging), SDF (Step Down 

Fixes), dersom det er relevant 

g(+) Tiltak ved avbrutt innflyging 

h(+) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

i ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 6 – FLYGING MED ÉN MOTOR UTE AV DRIFT (bare flermotorsfly)(°) 

a Simulert motorsvikt etter start eller under avbrutt innflyging 

b Innflyging, avbrutt innflyging og prosedyrer for avbrutt innflyging med én motor ute av drift 

c Innflyging og landing med én motor ute av drift 

d ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

(°)  Skal gjennomføres utelukkende ved hjelp av instrumenter. 

(*) Kan gjennomføres i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II. 

(+)  Kan gjennomføres i enten avsnitt 5 eller avsnitt 6. 

(++)  For å få eller beholde særskilte PBN-rettigheter skal én innflyging i enten avsnitt 4 eller avsnitt 5 være en RNP APCH. 

Dersom en RNP APCH ikke er praktisk mulig, skal den utføres i en hensiktsmessig utstyrt FSTD. 
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Helikoptre 

AVSNITT 1 – AVGANG 

Bruk av sjekkliste, flygerskjønn, forebygging av isdannelse / avising osv. gjelder for alle avsnitt 

a Bruk av flygehåndbok (eller tilsvarende), særlig beregning av luftfartøyets ytelse, masse og balanse 

b Bruk av dokumentasjon fra lufttrafikktjenesten (ATS), værdokumentasjon 

c Utarbeiding av ATC-flygeplan, IFR-flygeplan/-logg 

d Identifikasjon av nødvendige navigasjonshjelpemidler for avgangs-, ankomst- og innflygings-

prosedyrer 

e Inspeksjon før flyging 

f Minsteverdier for vær 

g Taksing / taksing i luften i samsvar med flygekontroll eller instruksjoner fra instruktør 

h PBN-avgang (dersom det er relevant): 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og avgangskartet. 

i Orientering, prosedyrer og kontroller før start 

j Overgang til instrumentflyging 

k Prosedyrer for instrumentavgang, herunder PBN-prosedyrer 

AVSNITT 2 – GENERELLE MANØVRER 

a Flyging av helikopter utelukkende basert på instrumenter, herunder: 

b Sving i stigning og nedstigning med konstant rate 1-krenging 

c Gjenoppretting fra unormale flygestillinger, herunder svinger med stabil 30° krenging og krappe 

nedstigende svinger 

AVSNITT 3 — UNDERVEISPROSEDYRER I HENHOLD TIL IFR 

a Flyging på trekk, herunder avskjæring, f.eks. NDB, VOR, RNAV 

b Bruk av radiohjelpemidler 

c Flyging rett fram, kontroll av kurs, høyde og hastighet, motorinnstilling 

d Høydemålerinnstillinger 

e Tidsberegning og revisjon av ETA 
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f Overvåking av flygeforløp, flygelogg, drivstofforbruk, betjening av systemer 

g Framgangsmåter for beskyttelse mot is, om nødvendig simulert og dersom relevant 

h ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 3a – ANKOMSTPROSEDYRER 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler, dersom det er relevant 

b Ankomstprosedyrer, kontroll av høydemåler 

c Høyde- og hastighetsbegrensninger, dersom det er relevant 

d PBN-ankomst (dersom det er relevant) 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og ankomstkartet. 

AVSNITT 4 – 3D-OPERASJONER(+) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler 

Kontroll av vinkel på vertikal bane for RNP APCH: 

a)  Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

b)  Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og innflygingskartet. 

b Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing 

c(*) Venteprosedyre 

d Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

e Tidsberegning ved innflyging 

f Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

g(*) Tiltak ved avbrutt innflyging 

h(*) Prosedyre for avbrutt innflyging/landing 

i ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 5 – 2D-OPERASJONER(+) 

a Innstilling og kontroll av navigasjonshjelpemidler 

For RNP APCH: 

– Kontroll av at riktig prosedyre er lastet inn i navigasjonssystemet. 

– Krysskontroll mellom navigasjonssystemets skjerm og innflygingskartet. 
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b Orientering ved innflyging og landing, herunder kontroller ved nedstigning/innflyging/landing og 

identifikasjon av hjelpemidler 

c(*) Venteprosedyre 

d Samsvar med offentliggjort innflygingsprosedyre 

e Tidsberegning ved innflyging 

f Kontroll av høyde, hastighet og kurs (stabilisert innflyging) 

g(*) Tiltak ved avbrutt innflyging 

h(*) Prosedyrer for avbrutt innflyging(*)/landing 

i ATC-kontakt – overholdelse, R/T-prosedyrer 

AVSNITT 6 – PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSITUASJONER 

Dette avsnittet kan kombineres med avsnitt 1–5. Under prøven skal det tas hensyn til kontrollen over 

helikopteret, identifikasjon av hvilken motor som svikter, umiddelbare tiltak (trening på håndgrep), 

oppfølgingstiltak og kontroller samt flygepresisjon, i følgende situasjoner: 

a Simulert motorsvikt etter start og ved/under innflyging(**) (ved sikker høyde med mindre det 

utføres i en FFS, FNPT II/III eller FTD 2,3) 

b Feil i innretninger for stabilitetsøkning / hydraulikksystem (dersom relevant) 

c Begrenset panel 

d Autorotasjon og gjenoppretting til forhåndsinnstilt høyde 

e 3D-operasjoner manuelt, uten flygeanviser(***) 

3D-operasjoner manuelt, med flygeanviser(***) 

(+)  For å få eller beholde særskilte PBN-rettigheter skal én innflyging i enten avsnitt 4 eller avsnitt 5 være en RNP 

APCH. Dersom en RNP APCH ikke er praktisk mulig, skal den utføres i en hensiktsmessig utstyrt FSTD. 

(*) Skal gjennomføres i avsnitt 4 eller avsnitt 5. 

(**) Bare flermotorshelikopter. 

(***) Bare ett emne inngår i prøven.» 

i)  I tillegg 8 gjøres følgende endringer: 

i)  Fotnoten til tabellen i avsnitt A skal lyde: 

«(*) Forutsatt at søkeren i løpet av de tolv foregående månedene har hatt minst tre IFR-avganger og -innflyginger 

under utøvelse av særskilte PBN-rettigheter, herunder én RNP APCH-innflyging med et fly av SP-klasse eller 

-type i flyginger med én flyger, eller når det gjelder flermotorsfly, andre enn teknisk kompliserte fly med høy 

ytelse, har søkeren bestått avsnitt 6 av ferdighetsprøven for flyging med én flyger, for andre fly enn teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse som flys utelukkende ved hjelp av instrumenter i flyging med én flyger.» 

ii)  Fotnoten til tabellen i avsnitt B skal lyde: 

«(*) Forutsatt at det i løpet av de tolv foregående månedene er utført minst tre IFR-avganger og -innflyginger 

under utøvelse av særskilte PBN-rettigheter, herunder én RNP APCH-innflyging (kan være en PinS-

innflyging (Point in Space)), med et helikopter av SP-type i flyginger med én flyger.»  
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j)  I tillegg 9 gjøres følgende endringer: 

i)  Avsnitt B nr. 4 skal lyde: 

«4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og ytelsen til 

det flyet som brukes: 

Høyde  

Generelt ±100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde +50 fot / –0 fot 

Minstehøyde for nedstigning +50 fot / –0 fot 

Flyging på trekk  

ved hjelp av radiohjelpemidler ±5° 

For vinkelavvik Halvt skalautslag, retning og glidebane (f.eks. 

LPV, ILS, MLS, GLS). 

«Lineære» avvik i 2D (LNAV) og 3D (LNAV/ 

VNAV) 

Feil/avvik fra planlagt kurs skal normalt være 

begrenset til ±½ av RNP-verdien som angis for 

prosedyren. Korte avvik fra denne standarden 

opp til høyst 1 × RNP-verdien er tillatt. 

Lineære avvik i høyderetning i 3D (f.eks. RNP 

APCH (LNAV/VNAV) ved bruk av BaroVNAV) 

Høyst –75 fot under vertikal profil til enhver tid 

og høyst +75 fot over vertikal profil ved eller 

under 1 000 fot over flyplassens nivå. 

Kurs  

alle motorer i drift ±5° 

med simulert motorsvikt ±10° 

Hastighet  

alle motorer i drift ±5 knop 

med simulert motorsvikt +10 knop / –5 knop» 

ii)  Følgende bokstav h) innsettes i avsnitt B nr. 5: 

«h)  For å få eller beholde særskilte PBN-rettigheter skal én innflyging være en RNP APCH. Dersom en RNP 

APCH ikke er praktisk mulig, skal den utføres i en hensiktsmessig utstyrt FSTD.» 

iii)  Rad 3B.4 og 3B.5 i tabellen i avsnitt B nr. 5 skal lyde: 

«3B.4* 3D-operasjoner til DH/A på 200 fot (60 m) eller 

til høyere minsteverdier dersom innflygings-

prosedyren krever det (autopilot kan brukes til 

avskjæring av vertikal bane i siste fase av 

innflygingen) 

 P—–> ——>  M  

3B.5* 2D-operasjoner til MDH/A  P—–> ——>  M»  

  



29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/437 

 

 

iv)  Følgende bokstav j) innsettes i avsnitt B nr. 6: 

«j)  For å få eller beholde særskilte PBN-rettigheter skal én innflyging være en RNP APCH. Dersom en RNP 

APCH ikke er praktisk mulig, skal den utføres i en hensiktsmessig utstyrt FSTD.» 

v)  Rad 3.9.3 i tabellen i avsnitt B nr. 6 skal lyde: 

«3.9.3* 3D-operasjoner til DH/A på 200 fot  

(60 m) eller til høyere minsteverdier 

dersom innflygingsprosedyren krever det 

       

Merk:  I henhold til AFM kan RNP APCH-prosedyrer kreve bruk av autopilot eller flygeanviser. Når prosedyren som skal flys 

manuelt skal velges, skal det tas hensyn til slike begrensninger (velg f.eks. en ILS for 3.9.3.1 dersom en slik begrensning 

er fastsatt i AFM).» 

vi)  Rad 3.9.3.4 og 3.9.4 i tabellen i avsnitt B nr. 6 skal lyde: 

«3.4.9.3* manuelt, med én motor simulert ute av 

drift; motorsvikt skal simuleres under siste 

fase av innflygingen før 1 000 fot over 

flyplassens nivå nås, fram til landings-

øyeblikket, eller gjennom hele prosedyren 

med avbrutt innflyging 

I fly som ikke er sertifisert som fly i 

transportkategorien (JAR/FAR 25) eller 

som fly i kortdistansekategorien (SFAR 

23), skal innflyging med simulert 

motorsvikt og etterfølgende avbrutt 

innflyging startes i forbindelse med ikke-

presisjonsinnflygingen som beskrevet i 

3.9.4. Den avbrutte innflygingen skal 

startes når den offentliggjorte hin-

derklaringshøyden (OCH/A) nås, men 

ikke senere enn at en minstehøyde for 

nedstigning (MDH/A) på 500 fot over 

rullebanens terskelhøyde er nådd. I fly 

som har samme ytelse som et fly i 

transportkategorien når det gjelder 

startmasse og tetthetshøyde, kan in-

struktøren simulere motorsvikt i samsvar 

med 3.9.3.4. 

  P—–> —–>  M  

3.9.4* 2D-operasjoner ned til MDH/A   P*—> —–>  M»  

vii)  Rad 4.1 i tabellen i avsnitt B nr. 6 skal lyde: 

«4.1 Avbrutt innflyging med alle motorer i 

drift* under en 3D-operasjon når be-

slutningshøyde nås 

  P*—> —–>»    

viii) Rad 5.1 i tabellen i avsnitt B nr. 6 skal lyde: 

«5.1 Normale landinger* med visuell referanse 

etablert når beslutningshøyden nås etter en 

instrumentinnflyging 

  P»     
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ix)  I rad 6.2 i tabellen i avsnitt B nr. 6 erstattes ordet «ILS» med følgende: «CAT II/III» 

x)  Avsnitt C nr. 4 bokstav a) skal lyde: 

«a)  Grenser for IFR-flyging 

Høyde  

Generelt ±100 fot 

Start på avbrutt innflyging ved beslutningshøyde +50 fot / –0 fot 

Minstehøyde for nedstigning +50 fot / –0 fot 

Flyging på trekk  

Ved hjelp av radionavigasjon ±5° 

3D-vinkelavvik Halvt skalautslag, retning og glidebane (f.eks. LPV, 

ILS, MLS, GLS). 

«Lineært» sideavvik i 2D (LNAV) og 3D 

(LNAV/VNAV) 

Feil/avvik fra planlagt kurs skal normalt være 

begrenset til ±½ av RNP-verdien som angis for 

prosedyren. Korte avvik fra denne standarden opp 

til høyst 1 × RNP-verdien er tillatt. 

Lineære avvik i høyderetning i 3D (f.eks. RNP 

APCH (LNAV/VNAV) ved bruk av 

BaroVNAV) 

Høyst –75 fot under vertikal profil til enhver tid og 

høyst +75 fot over vertikal profil ved eller under 

1 000 fot over flyplassens nivå. 

Kurs  

Normal flyging ±5° 

Unormal flyging / nødssituasjoner ±10° 

Hastighet  

Generelt ±10 knop 

Med simulert motorsvikt +10 knop / –5 knop» 

xi)  Rad 5.4, 5.4.1 og 5.4.2 i tabellen i avsnitt C nr. 12 skal lyde: 

«5.4. 3D-operasjoner til DH/A på 200 fot (60 m) eller 

til høyere minsteverdier dersom innflygings-

prosedyren krever det 

P* —>* —>*    

5.4.1 Manuelt, uten flygeanviser 

Merk: I henhold til AFM kan RNP APCH-

prosedyrer kreve bruk av autopilot eller 

flygeanviser. Når prosedyren som skal flys 

manuelt skal velges, skal det tas hensyn til slike 

begrensninger (velg f.eks. en ILS for 5.4.1 dersom 

en slik begrensning er fastsatt i AFM). 

P* —>* —>*  M*  

5.4.2 Manuelt, med flygeanviser P* —>* —>*  M*»  
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xii)  Rad 5.4.4 og 5.5 i tabellen i avsnitt C nr. 12 skal lyde: 

«5.4.4 Manuelt, med én motor simulert ute av drift; 

motorsvikt skal simuleres under siste fase av 

innflygingen før 1 000 fot over flyplassens nivå 

nås, fram til landingsøyeblikket, eller til hele 

prosedyren med avbrutt innflyging er gjennomført 

P* —>* —>*  M*  

5.5 2D-operasjoner ned til minstehøyde for 

nedstigning (MDA/H) 

P* —>* —>*  M*»  

2)  ORA.ATO.135 bokstav a) i vedlegg VII skal lyde: 

«a)  Den godkjente utdanningsorganisasjonen skal bruke en tilstrekkelig flåte av luftfartøyer til opplæring, eller FSTD-er 

som er hensiktsmessig utstyrt for kursene som tilbys.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/7 

av 5. januar 2016 

om fastsettelse av standardskjemaet for det felles europeiske innkjøpsdokument(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av 

direktiv 2004/18/EF(1), særlig artikkel 59 nr. 2, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om 

innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om 

oppheving av direktiv 2004/17/EF(2), særlig artikkel 80 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Et av hovedmålene med direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU er å lette den administrative byrden for offentlige 

oppdragsgivere, oppdragsgivere og markedsdeltakere, ikke minst små og mellomstore bedrifter. En viktig del av dette 

arbeidet er det felles europeiske innkjøpsdokumentet (ESPD). Standardskjemaet for ESPD bør derfor utarbeides på en 

slik måte at det ikke er nødvendig å framlegge et stort antall sertifikater eller andre dokumenter knyttet til utelukkelses- 

og utvelgingskriterier. Med det samme målet for øye bør standardskjemaet også inneholde relevante opplysninger om 

foretak hvis kapasitet en markedsdeltaker er avhengig av, slik at kontrollen av disse opplysningene kan utføres samtidig 

med kontrollen av hovedmarkedsdeltakeren og på samme vilkår. 

2) ESPD bør også kunne brukes av oppdragsgivere som omfattes av direktiv 2014/25/EU, og som når de anvender 

utelukkelses- og utvelgingskriteriene fastsatt i direktiv 2014/24/EU, må gjøre dette på samme måte og på samme vilkår 

som offentlige oppdragsgivere. 

3) For å unngå administrative byrder for offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere samt mulige motstridende 

opplysninger i de forskjellige innkjøpsdokumentene bør de opplysningene som markedsdeltakerne må gi i ESPD, på 

forhånd angis tydelig av de offentlige oppdragsgiverne i utlysningen av konkurranse eller ved henvisning i denne til 

andre deler av innkjøpsdokumentene, som markedsdeltakerne i alle tilfeller må undersøke nøye med henblikk på sin 

deltaking og eventuelle innlevering av anbud. 

4) ESPD bør også bidra til ytterligere forenkling for både markedsdeltakere, offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere 

ved at en rekke avvikende nasjonale egenerklæringer erstattes med ett standardskjema som er fastsatt på europeisk plan. 

Dette bør også bidra til å redusere problemer som er forbundet med den nøyaktige formuleringen av formelle uttalelser 

og samtykkeerklæringer, og språkproblemer, ettersom standardskjemaet vil være tilgjengelige på de offisielle språkene. 

ESPD bør derfor kunne bidra til økt deltaking på tvers av landegrensene ved tildeling av offentlige kontrakter. 

5) Enhver behandling og utveksling av opplysninger i forbindelse med ESPD bør skje i samsvar med de nasjonale reglene 

for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3), og særlig med nasjonale regler for behandling av 

opplysninger om lovovertredelser, straffedommer eller sikkerhetstiltak fastsatt i artikkel 8 nr. 5 i nevnte direktiv. 

6) Det bør minnes om at Kommisjonen skal gjennomgå den praktiske anvendelsen av ESPD idet det tas hensyn til den 

tekniske utviklingen av databaser i medlemsstatene, og framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet 

innen 18. april 2017. I den forbindelse kan Kommisjonen også ta hensyn til eventuelle forslag til forbedringer av 

dokumentet med sikte på å styrke mulighetene for deltaking på tvers av landegrensene ved tildeling av offentlige 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017,  

s. 39. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(2) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse 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). 

2018/EØS/79/30 
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kontrakter, ikke minst for SMB-er, eller eventuelle forenklinger innenfor rammen fastsatt ved direktiv 2014/24/EU; den 

kan også ta hensyn til eventuelle spørsmål som gjelder praksis med systematiske anmodninger om sertifikater eller 

andre underlagsdokumenter fra alle deltakere i forbindelse med tildeling av en bestemt kontrakt, eller praksis som 

innebærer at markedsdeltakere som det anmodes om slik dokumentasjon fra, identifiseres på en diskriminerende måte. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige innkjøp. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fra det tidspunktet de nasjonale bestemmelsene om gjennomføring av direktiv 2014/24/EU trer i kraft, og senest fra  

18. april 2016, skal standardskjemaet i vedlegg 2 til denne forordning brukes ved utarbeiding av det felles europeiske 

innkjøpsdokumentet nevnt i artikkel 59 i direktiv 2014/24/EU. Anvisninger om bruken er gitt i vedlegg I 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 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/397 

av 16. mars 2016 

om endring av avgjerd 2014/312/EU om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av  

EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk 

[meld under nummeret K(2016) 1510](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved kommisjonsavgjerd 2014/312/EU(2) vart det fastsett miljøkriterium for tildeling av EU-miljømerket til måling og 

lakk til innandørs og utandørs bruk. Etter at avgjerd 2014/312/EU vart vedteken, har DPx Fine Chemicals Austria 

GmbH, LSR Associates Ltd og Novasol S.A. i fellesskap sendt inn ei registrering til Det europeiske kjemikaliebyrået i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). Underlagsmaterialet for registreringa 

inneheldt reviderte sjølvklassifiseringar av adipinsyredihydrasid (ADH), som er eit viktig heftfremjande middel og 

tverrbindingsmiddel. Registreringa viste at ADH er sjølvklassifisert som farleg for vassmiljøet (kronisk giftig, kategori 

2) med tilhøyrande faresetning H411 (giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn). ADH finst i polymerdispersjonar, som 

ofte vert nytta i vassbaserte målings- og lakksamansetnader for å lengje levetida til produktet. Måling med lengd levetid 

har lågare samla miljøverknader gjennom livssyklusen sin fordi det ikkje er naudsynt å måle om att så ofte. I følgje 

tilgjengelege opplysningar finst det enno ingen alternativ på marknaden som er like verksame og effektive. Difor bør det 

gjevast unntak frå kriterium 5 i avgjerd 2014/312/EU for bruk av ADH i måling og lakk som er tildelt miljømerket, i 

tilfelle der det ikkje er teknisk mogleg å nytte alternative materiale fordi målingsproduktet ikkje ville gje forbrukaren 

den funksjonaliteten som krevst. 

2) I tillegg har eit anna stoff, metanol, dei harmoniserte CLP-klassifiseringane akutt giftverknad (kategori 3) med 

tilhøyrande faresetning H301 (giftig ved svelging), H311 (giftig ved hudkontakt) og H331 (giftig ved innanding), og 

dessutan spesifikk giftverknad for visse målorgan ved enkelteksponering (kategori 1) med tilhøyrande faresetning H370 

(fører til organskadar), og finst som reststoff i polymerdispersjonar som vert nytta i måling og lakk. Metanol kan oppstå 

som eit reaksjonsprodukt eller ei ureining frå ulike råstoff i polymerdispersjonar, og innhaldet av stoffet er avhengig av 

bindemiddelinnhaldet i målinga. Difor overstig innhaldet i mange tilfelle den noverande grenseverdien for reststoff som 

er fastsett i avgjerd 2014/312/EU. Desse råstoffa vert nytta til å gje målinga viktige eigenskapar, til dømes auka 

motstandsevne mot våtskrubbing, som er eit krav for å få tildelt EU-miljømerket. Vidare medverkar desse eigenskapane 

til å gjere målinga meir motstandsdyktig, noko som reduserer den samla miljøverknaden gjennom livssyklusen til  

målinga fordi det ikkje er naudsynt å måle om att så ofte. I følgje marknadsopplysningar som innehavarar av EU-miljø-

merkelisensar har lagt fram, hindrar desse klassifiseringane av ADH og metanol for tida ei fornying av EU-

miljømerkelisensen for mange typar måling og lakk som vart tildelte EU-miljømerket i medhald av kommisjonsvedtak 

2009/543/EF(4) og kommisjonsvedtak 2009/544/EF(5). Det bør difor gjevast unntak frå kriterium 5 i avgjerd 

2014/312/EU 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 18.3.2016, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 40. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2014/312/EU av 28. mai 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk (TEU L 164 av 3.6.2014, s. 45). 

(3) 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 (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/543/EF av 13. august 2008 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til utendørs 

maling og lakk (TEU L 181 av 14.7.2009, s. 27). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/544/EF av 13. august 2008 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innendørs 

maling og lakk (TEU L 181 av 14.7.2009, s. 39). 

2018/EØS/79/31 
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for bruk av metanol i måling og lakk som er tildelte miljømerket, i tilfelle der det ikkje er teknisk mogleg å byte ut 

funksjonelle råstoff som kan gje førekomst av metanol i produktet. 

3) Etter at avgjerd 2014/312/EU vart vedteken, fekk 3-iodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC), eit viktig 

konserveringsmiddel til tørrfilm i måling og lakk til utandørs bruk, ei harmonisert CLP-klassifisering som farleg for 

vassmiljøet (akutt giftig, kategori 1) med den tilhøyrande faresetninga H400 (svært giftig for liv i vatn) og farleg for 

vassmiljøet (kronisk giftig, kategori 1) med den tilhøyrande faresetninga H410 (svært giftig, med langtidsverknad, for 

liv i vatn). Det nemnde konserveringsmiddelet vert nytta i produkt til utandørs bruk, særleg i fuktig klima, for å unngå 

mikrobiell vekst i produktet. Den grunnleggjande funksjonen til middelet og mangelen på stoff som det kan bytast ut 

med, var kjende då den nemnde avgjerda vart vedteken, så førekomsten av middelet i måling med EU-miljømerke vart 

difor godkjend gjennom eit unntak. Under den nye harmoniserte klassifiseringa vart sluttproduktet likevel klassifisert 

som farleg for vassmiljøet (kronisk giftig, kategori 3), med eit krav om merking med den tilhøyrande faresetninga H412 

(skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn) når IPBC er til stades i konsentrasjonar over 0,25 vektprosent. I medhald 

av avgjerd 2014/312/EU er det i dag ikkje lov til å klassifisere eit sluttprodukt som farleg for vassmiljøet, sjølv om 

IPBC kan nyttast i konsentrasjonar på opptil 0,65 %. For å gje høve til bruk av IPBC i målingsprodukt i den 

naudsynlege konsentrasjonen på opptil 0,65 % er det naudsynt å tillate at sluttproduktet vert merkt med H412. 

4) Av omsyn til konsekvens og på grunnlag av definisjonen i nr. 20 i artikkel 2 i avgjerd 2014/312/EU der 

«gjennomsiktig» og «halvgjennomsiktig» er synonym, bør teksta i kriterium 3 a) og den tilhøyrande tilvisinga i tabell 2 

endrast. 

5) I kriterium 5 og i punkt 1 a), b) og c) i tillegget til avgjerd 2014/312/EU er det fastsett avgrensingar på og reglar for 

bruken av konserveringsmiddel med tilvising til statusen deira i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(1), der det er fastsett ei ordning i Unionen for godkjenning av aktive stoff i visse typar biocidprodukt. For å 

sikre at desse restriksjonane og reglane er konsekvente og harmoniserte med forordning (EU) nr. 528/2012, bør 

følgjande aspekt i avgjerd 2014/312/EU gjerast klarare: a) Definisjonane av «konserveringsmiddel til bruk i emballasje» 

og «konserveringsmiddel til tørrfilm» bør ha ei tilvising til artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. b) 

Det bør klarleggjast at i nr. 1 i tillegget bør reglane og vilkåra for konserveringsmiddel til bruk i emballasje og i tørrfilm 

nyttast på aktive stoff som vert undersøkte med tanke på godkjenning eller er vortne godkjende for bruk i særskilde 

biocidprodukttypar, og som er underlagde godkjenningsvilkår. c) Tilvisinga til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF(2) i nr. 1 i tillegget bør gå ut, ettersom dette direktivet no er vorte oppheva. d) I krava til kontroll som er 

fastsette i tillegg 1 a), b) og c), bør tilvisinga til artikkel 58 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 gå ut fordi denne 

tilvisinga berre gjeld for særlege tilfelle. 

6) Avgjerd 2014/312/EU bør difor endrast. 

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I avgjerd 2014/312/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I artikkel 2 skal definisjonane av «konserveringsmiddel til bruk i emballasje» og «konserveringsmiddel til tørrfilm» i nr. 10 

og 11 lyde: 

«10) «konserveringsmiddel til bruk i emballasje» aktive stoff slik dei er definerte i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*), som er meinte for bruk i produkttype 6 slik det er 

definert i vedlegg V til den nemnde forordninga. Dei vert særleg nytta til konservering av industriprodukt under 

lagring for å unngå mikrobiell nedbryting og lengje lagringstida, og til konservering av brekkfargar som skal tappast 

frå maskiner, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(TEU L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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11) «konserveringsmiddel til tørrfilm» aktive stoff slik dei er definerte i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 528/2012, som er meinte for bruk i produkttype 7 slik det er definert vedlegg V til den nemnde forordninga, som 

særleg vert nytta til konservering av film eller dekke for å unngå mikrobiell nedbryting eller algevekst med sikte på å 

verne dei opphavlege overflateeigenskapane til materiale eller gjenstandar, 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og 

bruk av biocidprodukter (TEU L 167 av 27.6.2012, s. 1).» 

2) Vedlegget vert endra slik det er fastsett i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 16. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til avgjerd 2014/312/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 3 a) «Spreieevne» skal femte leddet lyde: «Ugjennomsiktig grunning og mellomstrøksmåling skal ha ei 

spreieevne på minst 8 m2 per liter av produktet. Ugjennomsiktig grunning med særskilde blokkerande/forseglande, 

gjennomtrengande/bindande eigenskapar og grunning med særlege hefteeigenskapar skal ha ei spreieevne på minst 6 m2 

per liter av produktet.» 

2) I kriterium 3 (Brukseffektivitet) i tabell 2, åttande og niande kolonne om «Grunning (g)» og «Mellomstrøksmåling og 

grunning (h)», vert teksta «6 m2/l (utan opasitet)» bytt ut med følgjande tekst i begge kolonnane: «6 m2/l (utan særskilde 

eigenskapar)». 

3) I tillegget vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I lista over avgrensingar og unntak for farlege stoff skal posten «1. Konserveringsmiddel som er tilsette i fargestoff, 

bindemiddel og sluttproduktet» punkt i) «Føresegner om godkjenning av biocid» lyde: 

«i)  Føresegner om godkjenning av konserveringsmiddel 

 Målingssamansetnaden skal berre innehalde aktive stoff (slik det er definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EU) nr. 528/2012) som oppfyller krava i punkt 1 a)–c) (alt etter kva som høver), og som er godkjende i samsvar med 

artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 for bruk i produkttype 6 når det gjeld punkt 1a) og 1 b) eller i 

produkttype 7 når det gjeld punkt 1 c), eller som er oppførte i vedlegg I til den nemnde forordninga. 

Vurderingsrapporten skal òg innehalde ei risikovurdering med omsyn til yrkesbruk og/eller privat bruk. Søkjararar bør 

nytte den nyaste EU-lista over godkjende aktive stoff(*) og vedlegg I til den nemnde forordninga. 

 Målingssamansetnadene kan innehalde konserveringsmiddel som det er sendt inn dokumentasjon for, og som vert 

undersøkte for å verte godkjende i overgangsperioden fram til det vert teke ei positiv avgjerd om å godkjenne det aktive 

stoffet eller føre det opp i vedlegg I til den nemnde forordninga. 

  

(*) ECHA, Biocidal active substances — list of approved active substances, http://www.echa.europa.eu/web/guest/ 

information-on-chemicals/biocidal-active-substances.» 

b)  I lista over avgrensingar og unntak for farlege stoff nr. 1 skal punkt a) «Konserveringsmiddel til bruk i emballasje» og 

punkt 1 b) «Konserveringsmiddel (til fargestoff) i fargebrekkingsmaskiner» lyde: 

«a) Konserverings-

middel til bruk i 

emballasje 

Bruk: 

Alle produkt med 

mindre noko anna er 

fastsett 

Konserveringsmiddel til bruk i emballasje 

som har følgjande fareklassifiseringar som 

det er gjeve unntak for, kan nyttast i 

miljømerkte produkt: 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak 

for: H331 (R23), H400 (R50), H410 

(R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), 

H317 (R43) 

Konserveringsmiddel til bruk i emballasje 

som har desse fareklassifiseringane som 

det er gjeve unntak for, skal òg oppfylle 

følgjande vilkår for unntak: 

— Den samla konsentrasjonen skal ikkje 

overstige 0,060 vektprosent 

Konserverings-

middel til bruk i 

emballasje 

Samla innhald i 

sluttproduktet: 

0,060 vektprosent 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og leverandøren hans 

av bindemiddel, saman med CAS-nummer 

og klassifiseringar for det aktive stoffet i 

sluttproduktet og bindemiddelet. 

Fråsegna skal omfatte søkjaren si utrekning 

av konsentrasjonen av det aktive stoffet i 

sluttproduktet. 

Det skal gjevast opplysningar om alle 

framstilte aktive stoff der minst 50 % av 

partiklane i den talmessige storleiks-

fordelinga har eitt eller fleire ytre mål i 

storleiksintervallet 1-100 nm. 
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 — Stoff som er klassifiserte med H400 

(R50) og/eller H410 (R50/53), skal 

ikkje vere bioakkumulerande. Stoff 

som ikkje er bioakkumulerande, skal 

ha ein log Kow ≤ 3,2 eller ein 

biokonsentrasjonsfaktor (BCF) ≤ 100. 

— For dei stoffa som er godkjende for 

bruk eller er oppførte i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal det 

leggjast fram prov på at vilkåra for 

godkjenning av målingsproduktet er 

oppfylte. 

— Dersom det vert nytta konserve-

ringsmiddel som gjev frå seg 

formaldehyd, skal formaldehyd-

innhaldet og -utsleppa frå sluttproduk-

tet oppfylle avgrensingskrava i nr. 7 

a). 

  

For følgjande konserveringsmiddel gjeld 

det særlege konsentrasjonsgrenser: 

i)  Sinkpyrition 

ii)  N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-

propan-1, 3-diamin 

Konsentrasjons-

grense 

0,050 % 

0,050 % 

b) Konserverings-

middel (til 

fargestoff) i 

fargebrekkings-

maskiner 

Dei fareklassifiseringane som det er gjeve 

unntak for, og vilkåra for unntak som er 

oppførte i nr. 1 a), skal òg gjelde for 

konserveringsmiddel som vert nytta til å 

verne brekkfargar som vert lagra i 

maskiner før dei vert blanda med 

målingsbasar. 

Konserveringsmiddel som vert tilsette for 

å verne brekkfargar som skal tappast frå 

maskiner, skal ikkje overstige eit samla 

innhald på 0,20 vektprosent. 

For følgjande konserveringsmiddel gjeld 

det særlege konsentrasjonsgrenser for kor 

stor del dei kan utgjere av det samla 

innhaldet av konserveringsmiddel i 

fargestoffet: 

Samla innhald av 

konserverings-

middel i 

fargestoffet: 

0,20 vektprosent 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og/eller leverandøren 

hans, saman med CAS-nummer og 

klassifiseringar for det aktive stoffet i 

sluttproduktet og bindemiddelet. 

Fråsegna skal omfatte søkjaren si utrekning 

av konsentrasjonen av det aktive stoffet i 

sluttproduktet. 

Det skal gjevast opplysningar om alle 

framstilte aktive stoff der minst 50 % av 

partiklane i den talmessige storleiks-

fordelinga har eitt eller fleire ytre mål i 

storleiksintervallet 1-100 nm.» 

i)  3-iodo-2-propynylbutylkarbamat 

(IPBC) 

ii)  Sinkpyrition 

iii)  N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-

1, 3-diamin 

0,10 % 

0,050 % 

0,050 %» 
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c)  I lista over avgrensingar og unntak for farlege stoff skal posten «1c) Konserveringsmiddel til tørrfilm» lyde: 

«c)  Konserverings-

middel til 

tørrfilm 

Bruk: 

Måling til utandørs 

bruk, måling til 

innandørs bruk til 

særskilde 

bruksområde 

Konserveringsmiddel til tørrfilm og 

stabilisatorane deira som har følgjande 

fareklassifiseringar som det er gjeve 

unntak for, kan nyttast i alle produkt til 

utandørs bruk, men berre i særskilde 

produkt til innandørs bruk: 

Klassifiseringar med unntak: H400 (R50), 

H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 

(R52/53), H317 (R43) 

Konserveringsmiddel til tørrfilm som har 

desse fareklassifiseringane som det er 

gjeve unntak for, må òg oppfylle følgjande 

vilkår for unntak: 

— Den samla konsentrasjonen skal ikkje 

overstige 0,10 vektprosent eller 0,30 

vektprosent (alt etter kva som høver). 

— Stoff som er klassifiserte med H400 

(R50) og/eller H410 (R50/53), skal 

ikkje vere bioakkumulerande. Stoff 

som ikkje er bioakkumulerande, skal 

ha ein log Kow ≤ 3,2 eller ein 

biokonsentrasjonsfaktor (BCF) ≤ 100. 

— For dei stoffa som er godkjende for 

bruk eller er oppførte i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal det 

leggjast fram prov på at vilkåra for 

godkjenning av målingsproduktet er 

oppfylte. 

Eit høgare samla innhald og eit unntak frå 

krava i kriterium 5 a) som gjer at slutt-

produktet kan klassifiserast som farleg for 

vassmiljøet (kronisk giftig, kategori 3) og 

tildelast faresetninga H412, gjeld for 

bruken av følgjande konserveringsmiddel 

til tørrfilm, men berre for særskilde 

bruksområde: 

Konserverings-

middel til tørrfilm 

Samla innhald i 

sluttproduktet: 

Måling til 

innandørs bruk i 

område med svært 

høg luftfukt, 

medrekna kjøkken 

og baderom 

0,10 vektprosent 

All bruk av måling 

til utandørs bruk 

0,30 vektprosent 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og leverandøren hans 

av bindemiddel, saman med CAS-nummer 

og klassifiseringar for dei aktive stoffa i 

sluttproduktet og bindemiddelet. 

Fråsegna skal omfatte søkjaren si utrekning 

av konsentrasjonen av det aktive stoffet i 

sluttproduktet. 

Det skal gjevast opplysningar om alle 

framstilte aktive stoff der minst 50 % av 

partiklane i den talmessige storleiks-

fordelinga har eitt eller fleire ytre mål i 

storleiksintervallet 1-100 nm.» 

Kombinasjonar som inneheld 3-iodo-2-

propynylbutylkarbamat (IPBC) 

Måling og lakk til utandørs bruk 

Samla innhald i 

måling til utandørs 

bruk 

For kombinasjonar 

som inneheld 

IPBC: 

0,650 % 

For følgjande konserveringsmiddel gjeld 

det særlege konsentrasjonsgrenser: 

Sinkpyrition 0,050 % 
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d)  I lista over avgrensingar og unntak for farlege stoff skal ny post «8. Stoff i bindemiddel og polymerdispersjonar» lyde: 

«8. Stoff i bindemiddel og polymerdispersjonar 

a)  Bindemiddel og 

tverrbindings-

middel 

Bruk: 

— Utandørs 

utsmykking/ 

kledning 

— Dekorasjon, 

vern og over-

flatehandsaming 

av tre 

— Overflate-

handsaming av 

metall 

— Overflate-

handsaming av 

golv 

— Høgglansover-

flatehandsaming 

— Arkitektonisk og 

dekorativ over-

flatehandsaming 

Adipinsyredihydrasid (ADH) nytta som 

heftfremjande middel eller tverrbindings-

middel 

1,0 vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandørane hans skal 

leggje fram ei fråsegn som er underbygd av 

utrekningar eller av ein analytisk prøvings-

rapport. 

b)  Reaksjonsprodukt 

og restar 

Bruk: 

Produkt med 

polymerbindemiddel 

Førekomsten av metanolrestar vert 

avgrensa i høve til innhaldet av 

bindemiddel i sluttproduktet. 

 Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandørane hans skal 

leggje fram ei fråsegn som er underbygd av 

utrekningar eller av ein analytisk prøvings-

rapport.» 
—  meir enn 10 % og opptil 20 % 

bindemiddel i sluttproduktet 

—  meir enn 20 % og opptil 40 % 

bindemiddel i sluttproduktet 

—  meir enn 40 % bindemiddel i 

sluttproduktet 

0,02 vektprosent 

0,03 vektprosent 

0,05 vektprosent 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/8 

av 5. januar 2016 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig 

næringsvirksomhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å overvåke framdriften mot de felles mål som er fastsatt i Europa 2020-strategien, bør Kommisjonen motta fra 

medlemsstatene et omfattende datasett om selvstendig næringsvirksomhet som muliggjør sammenligninger mellom 

medlemsstatene. 

2) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013(2) er det fastsatt en tilleggsundersøkelse om selvstendig nærings-

virksomhet. 

3) Ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1397/2014(3) angis og beskrives de områder med spesialiserte 

opplysninger («deltemaer i tilleggsundersøkelser») som skal tas med i tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig 

næringsvirksomhet. 

4) Kommisjonen bør angi de tekniske egenskapene, filtrene, kodene og fristen for oversending av data for 

tilleggsundersøkelsen om selvstendig næringsvirksomhet. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig næringsvirksomhet, filtrene og kodene som skal 

brukes, samt fristen for innsending av data til Kommisjonen er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 41. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016-

2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11).  

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av 

programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 

(EUT L 370 av 30.12.2014, s. 42). 

2018/EØS/79/32 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskaper, filtre og koder som skal brukes i tilleggsundersøkelsen for 2017 om 

selvstendig næringsvirksomhet. Den fastsetter også datoene for innsending av data til Kommisjonen. 

Frist for innsending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2018. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1). 

Kolonner reservert for valgfri vekt som skal benyttes med hensyn til delutvalg eller frafall: Kolonnene 222–225 inneholder 

heltall og kolonnene 226–227 inneholder desimaler. 

1) Tilleggsundersøkelsen «Økonomisk avhengig selvstendig næringsvirksomhet» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

MAINCLNT  Økonomisk avhengighet STAPRO = 1,2 

211  Antall kunder og deres betydning i de siste 12 måneder  

 1 Ingen kunder i de siste 12 måneder  

 2 Bare én kunde i de siste 12 måneder  

 3 2–9 kunder i de siste 12 måneder, men én var dominerende  

 4 2–9 kunder i de siste 12 måneder, og ingen var dominerende  

 5 Flere enn 9 kunder i de siste 12 måneder, men én var 

dominerende 

 

 6 Flere enn 9 kunder i de siste 12 måneder, og ingen var 

dominerende 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Ikke utfylt Intet svar / Vet ikke  

WORKORG  Organisatorisk avhengighet STAPRO = 1,2 OG 

MAINCLNT ≠ 1 

212  Innflytelse på beslutning om arbeidstid  

 1 Oppgavegiveren bestemmer  

 2 Oppgavegiverens kunde(r) bestemmer  

 3 Andre bestemmer  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Ikke utfylt Intet svar / Vet ikke  
  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 
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2) Tilleggsundersøkelsen «Selvstendig næringsdrivendes arbeidsvilkår» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

REASSE  Viktigste årsak for å bli selvstendig næringsdrivende STAPRO = 1,2 

213  Viktigste årsak for å bli selvstendig næringsdrivende da 

oppgavegiveren begynte i sitt nåværende arbeid som selvstendig 

næringsdrivende 

 

 1 Klarte ikke å finne jobb som ansatt  

 2 Oppgavegiverens tidligere arbeidsgiver ba oppgavegiveren om å bli 

selvstendig næringsdrivende 

 

 3 Det er vanlig innenfor oppgavegiverens arbeidsfelt  

 4 En bra mulighet åpnet seg  

 5 Videreførte et familieforetak  

 6 Ønsket ikke eller planla ikke å bli selvstendig næringsdrivende, men 

begynte å arbeide som selvstendig næringsdrivende av andre årsaker 

enn ovennevnte 

 

 7 Ønsket å være selvstendig næringsdrivende på grunn av fleksibel 

arbeidstid 

 

 8 Ønsket å være selvstendig næringsdrivende av andre årsaker  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Ikke utfylt Intet svar / Vet ikke  

SEDIFFIC  Største utfordring ved å være selvstendig næringsdrivende STAPRO = 1,2 

214  Største utfordring ved å være selvstendig næringsdrivende i siste 12 

måneder etter eget syn 

 

 0 Manglende innflytelse på prisen på eget arbeid  

 1 Manglende tilgang til finansiering av virksomheten  

 2 Forsinket betaling eller manglende betaling  

 3 Urimelig administrativ byrde  

 4 Ingen inntekt ved sykdom  

 5 Perioder med økonomiske vanskeligheter  

 6 Perioder uten kunder, oppdrag eller prosjekter å arbeide med  

 7 Andre problemer  

 8 Ingen problemer  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

REASNOEM  Viktigste årsak for ikke å ha ansatte STAPRO = 2 

215  Viktigste årsak for ikke å ha ansatte etter eget syn  

 0 Oppgavegiveren ønsker først og fremst å sysselsette seg selv  

 1 Ikke nok arbeid  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 2 Vanskelig å finne egnede medarbeidere  

 3 Lovverket er for komplisert  

 4 Høye trygde- og pensjonspremier  

 5 Ikke mulig innenfor oppgavegiverens yrke  

 6 Oppgavegiveren foretrekker å arbeide med underleverandører eller 

partnere 

 

 7 Oppgavegiverens kunde(r) ønsker at oppgavegiveren utfører arbeidet  

 8 Annen årsak  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

BPARTNER  Arbeid sammen med forretningspartnere STAPRO = 1,2 

216  Arbeider sammen med en medeier og/eller i et nettverk av 

selvstendig næringsdrivende 

 

 1 Arbeider sammen med en medeier  

 2 Arbeider sammen med andre selvstendig næringsdrivende i et 

nettverk 

 

 3 Begge  

 4 Ingen av delene  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

PLANEMPL  Planer om ansettelser eller bruk av underleverandører STAPRO = 1,2 

217  Planlegger ansettelser eller bruk av underleverandører i de neste  

12 måneder 

 

 1 Planlegger å ansette bare fast ansatte  

 2 Planlegger å ansette bare midlertidig ansatte  

 3 Planlegger å ansette både faste og midlertidig ansatte  

 4 Planlegger å bare bruke underleverandører  

 5 Planlegger ansettelser og bruk av underleverandører  

 6 Planlegger ikke ansettelser eller bruk av underleverandører  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

3) Tilleggsundersøkelsen «Den selvstendig næringsdrivende og ansatte» 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

JBSATISF  Jobbtilfredshet WSTATOR = 1,2 

218  Graden av jobbtilfredshet i hovedarbeidsforholdet  

 1 Svært tilfreds  

 2 Ganske tilfreds  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 3 Lite tilfreds  

 4 Ikke tilfreds  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

AUTONOMY  Selvstendighet i arbeidet WSTATOR = 1,2 

219  Graden av innflytelse på innhold i og rekkefølge av arbeidsoppgaver 

i hovedarbeidsforholdet 

 

 1 Kan påvirke både innholdet i og rekkefølgen av arbeidsoppgaver  

 2 Kan påvirke innholdet i, men ikke rekkefølgen av arbeidsoppgaver  

 3 Kan påvirke rekkefølgen av, men ikke innholdet i arbeidsoppgaver  

 4 Kan ikke påvirke innholdet i eller rekkefølgen av arbeidsoppgaver  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

PREFSTAP  Foretrukket yrkesmessig status for hovedarbeidsforholdet WSTATOR = 1,2 

220  Foretrekker å være ansatt dersom selvstendig næringsdrivende, eller 

foretrekker å være selvstendig næringsdrivende dersom ansatt 

 

 1 Ønsker ikke å endre yrkesmessig status  

 2 Er selvstendig næringsdrivende, men ønsker å være ansatt  

 3 Er ansatt eller arbeidende familiemedlem, men ønsker å være 

selvstendig næringsdrivende 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  

OBSTACSE  Viktigste årsak for ikke å bli selvstendig næringsdrivende i 

hovedarbeidsforholdet 

PREFSTAP = 3 

221  Den viktigste årsaken for at nåværende ansatte eller arbeidende 

familiemedlemmer som ønsker å være selvstendig næringsdrivende, 

ikke har endret yrkesstatus 

 

 1 Økonomisk usikkerhet  

 2 Problemer med finansiering av virksomheten  

 3 For mye stress, ansvar eller risiko  

 4 Lavere dekning fra sosiale stønader  

 5 Annen årsak  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt Intet svar / Vet ikke  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2010 

av 11. november 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1708/2005 om fastsetjing av nærmare reglar for 

gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles 

referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særleg artikkel 4 

tredje leddet og artikkel 5 nr. 3, 

med tilvising til fråsegna frå Den europeiske sentralbanken(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Det statistiske grunnlaget som er naudsynt for å utarbeide harmoniserte konsumprisindeksar (HKPI), vert fastsett ved 

forordning (EF) nr. 2494/95. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1708/2005(3) vert det stilt opp felles reglar for fastsetjing av referanseperioden for 

den harmoniserte konsumprisindeksen, som vart fastsett til 2005 = 100. 

3) Endringar i klassifiseringa av delindeksane under HKPI og tilpassinga av delindeksane som er knytte til HKPI etter 

innføringa av 2005 = 100, gjer det naudsynt å endre referanseperioden for indeksen. For å sikre at HKPI-en er 

samanliknbar og relevant, bør referanseperioden difor endrast til 2015 = 100. 

4) I samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2494/95 er det teke omsyn til kostnadseffektiviteten ved vedtakinga av 

denne forordninga. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for det europeiske 

statistikksystemet — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2016 av 3. juni 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 23.11.2017, s. 42. 

(1) TEF L 257 av 27.10.1995, s. 1. 

(2) Fråsegn av 1. juni 2015 (TEU C 209 av 25.6.2015, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1708/2005 av 19. oktober 2005 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning 

(EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) 

nr. 2214/96 (TEU L 274 av 20.10.2005, s. 9). 

2018/EØS/79/33 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1708/2005 skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Referanseperiode for indeksen 

1.  Den felles referanseperioden for HKPI skal vere 2015 = 100. Denne nye referanseperioden for indeksen skal nyttast 

på dei fullstendige tidsseriane for alle HKPI-ane og delindeksane under HKPI og gjeld frå offentleggjeringa av HKPI for 

januar 2016. 

2.  Dersom det finst fleire delindeksar som skal integrerast i HKPI, skal desse knytast til i desember eit visst år på nivået 

100 indekspoeng og nyttast frå og med januar månad det etterfølgjande året.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferda i Brussel, 11. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2003 

av 10. november 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over informasjonssamfunnet. 

2) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke data som skal oversendes for utarbeiding av 

statistikken i modul 1: «Foretakene og informasjonssamfunnet», og modul 2: «Privatpersoner, husholdninger og 

informasjonssamfunnet», og for å fastsette fristene for oversending av dataene. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes slik at det kan utarbeides europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i henhold til artikkel 3 

nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er angitt i modul 1: «Foretakene og informasjonssamfunnet» i vedlegg I, og i 

modul 2: «Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet» i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2015, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2016 av  

3. juni 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 76 av 

23.11.2017, s. 43. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 

2018/EØS/79/34 
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VEDLEGG I 

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet 

A. Emner og deres kjennetegn 

1)  Fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2016: 

a)  IKT-systemer og bruken av disse i foretakene, 

b)  bruk av internett og andre elektroniske nett i foretakene, 

c)  e-handel, 

d)  e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter, 

e)  IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter, 

f)  hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nett, e-handel og e-forretningsdrift, 

g)  tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

(allmenn tilgang). 

2)  Følgende kjennetegn skal samles inn for foretakene: 

a) IKT-systemer og bruken av disse i foretakene 

i) for alle foretak: 

— bruk av datamaskiner, 

ii) for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner i arbeidet (frivillig 

opplysning). 

b) Bruk av internett og andre elektroniske nett i foretakene 

i)  for foretak som bruker datamaskiner: 

— tilgang til internett, 

— utsteder eller sender fakturaer, 

ii)  for foretak som har tilgang til internett: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner med tilgang til internett i 

arbeidet, 

— internettilkopling: DSL eller annen type fast bredbåndstilkopling, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar enhet som bruker mobiltelefonnettet (3G eller 

4G), 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar datamaskin som bruker mobiltelefonnettet 

(3G eller 4G) (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling via andre bærbare enheter, for eksempel smarttelefoner, som 

bruker mobiltelefonnettet (3G eller 4G) (frivillig opplysning), 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med 

mulighet for tilkopling til internett via mobiltelefonnettet, til bruk i arbeidet, 

— tilbud om bærbare enheter med mulighet for mobil internettilkopling for ansatte, til bruk i arbeidet, 

— har et nettsted,  



Nr. 79/460 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 

 

 

— bruk av sosiale nettverk, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av foretaksblogger eller mikroblogger, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av nettsteder for deling av multimedieinnhold, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av wiki-basert verktøy for utveksling av kunnskap, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

iii)  for foretak som har DSL-tilkopling eller en annen type fast bredbåndstilkopling til internett: 

— høyeste nedlastingshastighet i henhold til avtale for den raskeste faste internettilkoplingen, i MBit/s i 

intervallene: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100], 

iv)  for foretak som har et nettsted, opplysninger om følgende tjenester: 

— beskrivelse av varer eller tjenester, prislister, 

— bestilling eller reservasjon på nettet, 

— mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på nettet, 

— sporing av eller status for bestillinger, 

— brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/hyppige besøkende, 

— lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier, 

— kunngjøring av ledige stillinger eller mulighet for å sende jobbsøknader på nettet (frivillig opplysning), 

v)  for foretak som tilbyr sine ansatte bærbare enheter med mulighet for mobil internettilkopling til bruk i 

arbeidet: 

— tilbud om bærbare enheter som gir tilgang til foretakets e-postsystem, 

— tilbud om bærbare enheter som gir tilgang til og mulighet for å endre foretakets dokumenter, 

— tilbud om bærbare enheter som gjør det mulig å bruke foretakets egen forretningsprogramvare. 

c) E-handel 

i)  for foretak som bruker datamaskiner: 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller en app (nettsalg) i foregående kalenderår, 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger (EDU-salg) i foregående kalenderår, 

— bestilling av produkter eller tjenester via et nettsted, en app eller en EDU-melding i foregående kalenderår 

(frivillig opplysning), 

ii)  for foretak som har mottatt bestillinger via et nettsted eller en app i foregående kalenderår: 

— verdi eller prosentdel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger via et nettsted eller 

en app i foregående kalenderår, 

— prosentdel av e-handelsalg (omsetning) til privatkunder (Business to Consumers, B2C) som følge av 

bestillinger via et nettsted eller en app i foregående kalenderår, 

— prosentdel av e-handelsalg (omsetning) til andre foretak (Business to Business, B2B) og e-handelsalg til 

offentlige myndigheter (Business to Government, B2G) som følge av bestillinger via et nettsted eller en 

app i foregående kalenderår, 

— bruk av nettbetalingssystemer ved salg via et nettsted eller en app, dvs. at betaling er et ledd i 

bestillingstransaksjonen (frivillig opplysning), 

— bruk av offline betalingssystemer ved salg via et nettsted eller en app, dvs. at betaling ikke er et ledd i 

bestillingstransaksjonen (frivillig opplysning),  
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iii)  for foretak som har mottatt bestillinger på produkter eller tjenester via EDU-meldinger: 

— verdi eller prosentdel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger mottatt via EDU-

meldinger i foregående kalenderår, 

iv)  for foretak som har sendt bestillinger via et nettsted, en app eller en EDU-melding, er følgende opplysninger 

valgfrie: 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted eller en app i foregående kalenderår, 

— har bestilt varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår, 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted, en app eller en EDU-melding til en verdi som tilsvarer minst 

1 % av samlede kjøp i løpet av foregående kalenderår. 

d) E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

i)  for foretak som bruker datamaskiner: 

— analyser av stordata ved hjelp av foretakets egne data fra smarte enheter eller sensorer som datakilde i 

løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— analyser av stordata ved bruk av geolokaliseringsdata som datakilde i løpet av foregående kalenderår 

(frivillig opplysning), 

— analyser av stordata ved bruk av data fra sosiale medier som datakilde i løpet av foregående kalenderår 

(frivillig opplysning), 

— analyser av stordata ved bruk av andre kilder som ikke er spesifisert i dette punktet, i løpet av foregående 

kalenderår (frivillig opplysning), 

ii)  for foretak som analyserer stordata: 

— bruk av foretakets egne ansatte til å analysere stordata (frivillig opplysning), 

— bruk av eksterne tjenesteytere til å analysere stordata (frivillig opplysning), 

iii)  for foretak som bruker datamaskiner: 

— utstedt/sendt fakturaer elektronisk eller i papirformat til andre foretak i foregående kalenderår, 

— utstedt/sendt fakturaer elektronisk eller i papirformat til offentlige myndigheter i foregående kalenderår, 

— utstedt/sendt fakturaer elektronisk eller i papirformat til privatkunder i foregående kalenderår, 

— prosentdel av alle fakturaer mottatt som e-faktura i et standardformat egnet for automatisk behandling i 

løpet av foregående kalenderår, 

— prosentdel av alle fakturaer mottatt som faktura i papirformat eller i et elektronisk format som ikke er 

egnet for automatisk behandling, i løpet av foregående kalenderår, 

iv)  for foretak som utstedte/sendte fakturaer til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående 

kalenderår: 

— prosentdel av alle fakturaer utstedt/sendt som e-faktura i et standardformat som er egnet for automatisk 

behandling, til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår, 

— prosentdel av alle fakturaer utstedt/sendt i et elektronisk format som ikke er egnet for automatisk 

behandling, til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår, 

— prosentdel av alle fakturaer utstedt/sendt bare i papirformat til andre foretak eller offentlige myndigheter i 

løpet av foregående kalenderår,  
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e) IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

i)  for foretak som bruker datamaskiner: 

— ansatte IKT-spesialister, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for IKT-spesialister i løpet av 

foregående kalenderår, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for andre ansatte i løpet av 

foregående kalenderår, 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i løpet av foregående kalenderår, 

— om noen av følgende IKT-funksjoner har blitt utført i løpet av foregående kalenderår, inndelt etter 

«hovedsakelig av egne ansatte, inkludert ansatte i morforetak eller tilknyttede foretak», «hovedsakelig av 

ekstern leverandør» eller «ikke relevant»: 

— vedlikehold av IKT-infrastruktur (tjenere, datamaskiner, skrivere, nett), 

— støttetjenester for kontorprogramvare, 

— utvikling av administrativ programvare / administrative systemer, 

— støttetjenester for administrativ programvare / administrative systemer, 

— utvikling av nettapplikasjoner, 

— støttetjenester for nettapplikasjoner, 

— sikkerhet og datavern, 

ii)  for foretak som bruker datamaskiner, og som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet 

av foregående kalenderår: 

— ledige stillinger for IKT-spesialister som var vanskelig å besette. 

f) Hindringer for å ta i bruk IKT, internett og andre elektroniske nett, e-handel og e-forretningsdrift 

i)  for foretak som bruker datamaskiner: 

— begrensninger eller hindringer for salg via et nettsted eller en app fordi varene eller tjenestene ikke egner 

seg for nettsalg (frivillig opplysning), 

— begrensninger eller hindringer for salg via et nettsted eller en app på grunn av logistikkproblemer (frivillig 

opplysning), 

— begrensninger eller hindringer for salg via et nettsted eller en app på grunn av problemer med betaling 

(frivillig opplysning), 

— begrensninger eller hindringer for salg via et nettsted eller en app på grunn av problemer med IKT-

sikkerhet eller datavern (frivillig opplysning), 

— begrensninger eller hindringer for salg via et nettsted eller en app på grunn av juridiske problemer (frivillig 

opplysning), 

— begrensninger eller hindringer for salg via et nettsted eller en app på grunn av for høye 

investeringskostnader sammenlignet med forventede fordeler (frivillig opplysning). 

g) Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i)  for foretak som har tilgang til internett: 

— fjerntilgang til foretakets e-postsystem, dokumenter eller programmer, 

— betaling av annonser på internett, 

— bruk av nettskytjenester, med unntak av gratistjenester, 
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ii)  for foretak som betaler for annonser på internett og bruker noen av følgende metoder for målrettet reklame: 

— reklame basert på nettsiders innhold eller nøkkelord som brukere søker på, 

— reklame basert på sporing av internettbrukeres tidligere aktiviteter eller profil, 

— reklame basert på geolokalisering av internettbrukere, 

— enhver annen metode for målrettet reklame på internett som ikke er angitt ovenfor, 

iii)  for foretak som har tilgang til internett og kjøper nettskytjenester: 

— bruk av e-post som nettskytjeneste, 

— bruk av kontorprogramvare som nettskytjeneste, 

— vertstjenester for foretakets database(r) som nettskytjeneste, 

— lagring av filer som nettskytjeneste, 

— bruk av finans- eller regnskapsprogramvare som nettskytjeneste, 

— bruk av programvare for kundeoppfølging (CRM) som nettskytjeneste, 

— bruk av datakraft til å drive foretakets egen programvare som nettskytjeneste, 

— bruk av nettskytjenester levert fra tjenesteyteres delte tjenere, 

— bruk av nettskytjenester levert fra tjenesteyteres tjenere som utelukkende er forbeholdt foretaket. 

3)  Følgende bakgrunnsdata om foretakene skal samles inn eller innhentes fra tilgjengelige kilder: 

— foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår, 

— gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår, 

— samlet omsetning eks. mva. i foregående kalenderår. 

B. Dekning 

Opplysningene angitt under A nr. 2) og 3) skal samles inn fra følgende foretakskategorier: 

1)  Økonomisk virksomhet: foretak som er klassifisert i følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

NACE-kategori Beskrivelse 

Næringshovedområde C «Industri» 

Næringshovedområde D, E «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og 

renovasjonsvirksomhet» 

Næringshovedområde F «Bygge- og anleggsvirksomhet» 

Næringshovedområde G «Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner» 

Næringshovedområde H «Transport og lagring» 

Næringshovedområde I «Overnattings- og serveringsvirksomhet» 

Næringshovedområde J «Informasjon og kommunikasjon» 
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NACE-kategori Beskrivelse 

Næringshovedområde L «Omsetning og drift av fast eiendom» 

Næring 69-74 «Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» 

Næringshovedområde N «Forretningsmessig tjenesteyting» 

Næringshovedgruppe 95.1 «Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr» 

2)  Foretaksstørrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Opplysninger om foretak med færre enn ti ansatte er frivillig. 

3)  Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

C. Referanseperioder 

Referanseperioden er 2015 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2016 for de andre 

kjennetegnene. 

D. Inndeling av data 

Følgende bakgrunnsdata skal samles inn for emnene og deres kjennetegn oppført under del A nr. 2): 

1)  Inndeling etter økonomisk virksomhet i henhold til følgende aggregater i NACE Rev. 2. 

NACE Rev. 2-aggregering 

ved eventuell beregning av nasjonale aggregater 

 10-18 

 19-23 

 24-25 

 26-33 

 35-39 

 41-43 

 45-47 

 47 

 49-53 

 55 

 58-63 

 68 

 69-74 

 77-82 

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1   
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NACE Rev. 2-aggregering 

ved eventuell beregning av nasjonale aggregater 

 10-12 

 13-15 

 16-18 

 26 

 27-28 

 29-30 

 31-33 

 45 

 46 

 55-56 

 58-60 

 61 

 62-63 

 77-78 + 80-82 

 79 

95.1 

2)  Inndeling etter størrelsesklasse: Dataene skal deles inn etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte: 

Størrelsesklasse 

10 eller flere ansatte 

10-49 ansatte 

50-249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

Dersom de er omfattet, skal dataene deles inn etter følgende tabell: 

Størrelsesklasse 

Færre enn ti ansatte (frivillig opplysning) 

Færre enn 5 ansatte (frivillig opplysning) 

5-9 ansatte (frivillig opplysning) 
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E. Periodisitet 

Dataene som kreves i henhold til dette vedlegg, skal leveres én gang for 2016. 

F. Frister for oversending av resultater 

1)  De aggregerte dataene nevnt i artikkel 6 og i vedlegg I nr. 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, som eventuelt er merket 

som fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2016. Innen denne datoen skal datasettet være 

ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2)  Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2016. 

3)  Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2016. 

4)  Dataene og metadataene skal sendes til Eurostat i samsvar med den utvekslingsstandard Eurostat har angitt, ved bruk av 

den sentrale dataportalen. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen 

som Eurostat har fastsatt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet 

A. Emner og deres kjennetegn 

1)  Fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner valgt for referanseåret 2016: 

a)  privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT, 

b)  privatpersoners og/eller husholdningers bruk av internett og andre elektroniske nett til forskjellige formål, 

c)  IKT-sikkerhet og -tillit, 

d)  IKT-kompetanse og -ferdigheter, 

e)  hindringer for bruk av IKT og internett, 

f)  privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning), 

g)  tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

(allmenn tilgang). 

2)  Følgende kjennetegn skal samles inn: 

a) Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

i)  for alle husholdninger: 

— tilgang til internett hjemme (uansett type enhet), 

ii)  for husholdninger med internettilgang: 

— internettilkopling: fast bredbåndstilkopling som DSL, ADSL, VDSL, kabel, fiberoptisk kabel, satellitt, 

offentlig WiFi, 

— internettilkopling: mobil bredbåndstilkopling (via mobiltelefonnettet, minst 3G, f.eks. UMTS, ved bruk av 

(SIM-)kort, USB-pinne, mobiltelefon eller smarttelefon som modem), 

— internettilkopling: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller ISDN (frivillig opplysning), 

— internettilkopling: mobil smalbåndstilkopling (via mobiltelefonnettet, under 3G, f.eks. 2G+GPRS, ved 

bruk av (SIM-)kort, USB-pinne, mobiltelefon eller smarttelefon som modem) (frivillig opplysning). 

b) Bruk av internett til forskjellige formål av privatpersoner og/eller i husholdninger 

i)  for alle privatpersoner: 

— når ble internett sist brukt (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer 

enn ett år siden, aldri brukt internett), 

ii)  for privatpersoner som har brukt internett: 

— når ble internett sist brukt til privat e-handel (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og 

ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt noe via internett), 

iii)  for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte internett gjennomsnittlig har vært brukt i løpet av de siste tre månedene (hver dag eller nesten 

hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), under én gang i uken), 

— bruk av stasjonær datamaskin for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av bærbar datamaskin eller minibærbar datamaskin for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre 

månedene, 

— bruk av nettbrett for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene,  
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— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av andre mobile enheter (for eksempel mediespiller, spillkonsoll, lesebrett, smartklokke) for å få 

tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av smartfjernsyn (direkte internettilkopling, for eksempel via WiFi, ikke via en separat enhet som 

bruker fjernsynet som en større skjerm) for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å sende/motta e-post, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å ringe via internett og gjennomføre 

videosamtaler (med nettkamera) via internett (ved bruk av programmer), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å delta i sosiale nettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lese nyheter, aviser eller 

tidsskrifter på nettet, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter informasjon om varer og 

tjenester, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å spille eller laste ned spill, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å høre på musikk (for eksempel 

nettradio, musikkstrømming), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å se fjernsyn strømmet via internett 

(direktesending eller opptak) fra fjernsynsstasjoner, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å se bestillingsvideo fra 

kommersielle tilbydere, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å se video fra delingstjenester, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å laste opp egenprodusert innhold 

(som tekst, fotografier, videoer, musikk, programvare) til et nettsted for deling, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lage nettsteder eller blogger, 

— privat bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å søke etter helseinformasjon, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å gjøre en avtale med en lege via et 

nettsted (for eksempel sykehusets eller helsesenterets nettsted), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte tjenester knyttet til reiser 

eller innkvartering i forbindelse med reiser, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å selge varer eller tjenester (for 

eksempel på nettauksjon), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte nettbank, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte betalingskontoer til å 

betale for varer eller tjenester kjøpt via internett, 

— bruk av lagringsplass på internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lagre dokumenter, 

fotografier, musikk, video eller andre filer (for eksempel Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, 

iCloud, Amazon Cloud Drive), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål i form av et nettbasert kurs,  
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— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål i form av annet nettbasert materiell enn et fullstendig kurs (for 

eksempel audiovisuelt materiell, programvare for nettbasert læring, elektroniske lærebøker), 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre læringsaktiviteter til utdannings-

messige, yrkesmessige eller private formål i form av kommunikasjon med lærere eller studenter ved bruk 

av undervisningsnettsteder/-portaler, 

— bruk av internett i løpet av de siste tre månedene for å gjennomføre andre læringsaktiviteter til 

utdanningsmessige, yrkesmessige eller private formål (frivillig opplysning), 

iv)  for privatpersoner som har brukt smartfjernsyn for å få tilgang til internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av smartfjernsyn til å se fjernsyn strømmet via internett (direktesending eller opptak) i løpet av de 

siste tre månedene, 

— bruk av smartfjernsyn til å se video (bestillingsvideo eller fra delingstjenester) i løpet av de siste tre 

månedene, 

— bruk av smartfjernsyn til nettsøk via en søkeapp i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av smartfjernsyn til å bruke andre apper (for eksempel Skype, Facebook, spill, netthandel) i løpet av 

de siste tre månedene, 

v)  for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål: 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller selge aksjer, obligasjoner, fond eller 

andre investeringstjenester, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe eller fornye eksisterende forsikringspoliser, 

også poliser tilbudt som en del av en pakke sammen med andre tjenester (for eksempel reiseforsikring som 

tilbys sammen med en flybillett), 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å ta opp lån eller ordne bankkreditt eller kreditt fra 

andre finansinstitusjoner, 

vi)  for privatpersoner som i løpet av de siste tolv månedene har brukt internett til privat e-handel: 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille næringsmidler eller dagligvarer, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille husholdningsartikler, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille legemidler, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille klær eller sportsartikler, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille maskinvare, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille elektronisk utstyr (inkludert kameraer), 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille telekommunikasjonstjenester (for eksempel 

fjernsyn, bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av forhånds-

betalte telefonkort), 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille ferieinnkvartering (for eksempel hotell), 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å foreta andre reisebestillinger (som reisebilletter og 

leiebil), 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille billetter til arrangementer, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille filmer eller musikk, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille bøker, tidsskrifter eller aviser (inkludert e-

bøker),  
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— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille e-læringsmateriell, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille videospill, annen programvare og 

programvareoppgraderinger, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille andre varer eller tjenester, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra innenlandske selgere i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere i andre EU-stater i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere i øvrige deler av verden i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere med ukjent opprinnelsesland i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— antall bestillinger eller varer eller tjenester kjøpt via internett i løpet av de siste tre månedene (antall 

bestillinger/kjøp eller i klasser: 1-2 bestillinger/kjøp, > 2-5 bestillinger/kjøp, > 5-10 bestillinger/kjøp,  

> 10 bestillinger/kjøp), 

— samlet verdi av varer eller tjenester (unntatt aksjer eller andre finansielle tjenester) som er kjøpt via 

internett i løpet av de siste tre månedene (beløp i euro eller i klasser: under 50 euro, 50 euro til under  

100 euro, 100 euro til under 500 euro, 500 euro til under 1 000 euro, 1 000 euro eller over, ukjent), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av teknisk svikt på nettstedet under bestilling eller betaling 

(frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av vanskeligheter med å finne informasjon om garantier og 

andre juridiske rettigheter (frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av lengre leveringstid enn angitt (frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av høyere sluttkostnad enn angitt (for eksempel høyere 

leveringsomkostninger, uventet transaksjonsgebyr) (frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av at feil eller skadede varer er levert (frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av problemer med bedrageri (for eksempel ingen 

varer/tjenester levert, misbruk av kredittkortopplysninger) (frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av vanskeligheter med å klage og å få erstatning, eller ingen 

tilfredsstillende svar etter klage (frivillig opplysning), 

— problemer i forbindelse med e-handel i form av at utenlandsk detaljist ikke selger til oppgavegiverens land 

(frivillig opplysning), 

— andre problemer med e-handel (frivillig opplysning), 

— ingen problemer med e-handel (frivillig opplysning), 

— hvor ofte er det brukt informasjon fra flere detaljisters, produsenters eller tjenesteyteres nettsteder før kjøp 

på nett i løpet av de siste tolv månedene: angi om informasjonen ble brukt hver gang eller nesten hver 

gang, noen ganger, sjelden eller aldri, 

— hvor ofte er det brukt informasjon fra nettsteder eller programmer som sammenligner pris eller produkter 

før kjøp på nett i løpet av de siste tolv månedene: angi om informasjonen ble brukt hver gang eller nesten 

hver gang, noen ganger, sjelden eller aldri, 

— hvor ofte er det brukt informasjon fra kundeanmeldelser på nettsteder eller blogger før kjøp på nett i løpet 

av de siste tolv månedene: angi om informasjonen ble brukt hver gang eller nesten hver gang, noen ganger, 

sjelden eller aldri, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt i løpet av de siste tolv månedene ved å klikke / kjøpe direkte via en 

annonse på et sosialt mediums nettsted eller en app.  
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c) IKT-sikkerhet og -tillit 

i)  for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— personlige opplysninger oppgitt via internett i løpet av de siste tolv månedene i form av person-

opplysninger (for eksempel navn, fødselsdato, ID-kortnummer), 

— personlige opplysninger oppgitt via internett i løpet av de siste tolv månedene i form av kontakt-

opplysninger (for eksempel adresse, telefonnummer, e-post), 

— personlige opplysninger oppgitt via internett i løpet av de siste tolv månedene i form av betaling-

sopplysninger (for eksempel kreditt- eller debetkortnummer, bankkontonummer), 

— andre personlige opplysninger oppgitt via internett i løpet av de siste tolv månedene (for eksempel bilder, 

nåværende plassering, helseopplysninger, ansettelsesforhold, inntekt), 

— ingen personlige opplysninger er oppgitt via internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— har lest personvernerklæringer før personlige opplysninger er oppgitt i løpet av de siste tolv månedene, 

— har begrenset adgangen til geografisk stedsangivelse i løpet av de siste tolv månedene, 

— har begrenset adgangen til profil eller innhold på sosiale nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, 

— ikke gitt tillatelse til at personlige opplysninger blir brukt til annonseformål i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— har sjekket at nettstedet som krever personlige opplysninger, er sikkert, i løpet av de siste tolv månedene 

(for eksempel https-steder, sikkerhetslogo eller -sertifikat), 

— har bedt nettsteder eller søkemotorer om tilgang til opplysningene som de har om oppgavegiveren, for å 

kunne oppdatere eller slette disse, i løpet av de siste tolv månedene, 

— er klar over at informasjonskapsler kan brukes til å spore personers bevegelser på internett, opprette en 

profil for hver enkelt bruker og skreddersy reklame til brukerne, 

— bekymring for at aktiviteter på nettet registreres med tanke på skreddersydd reklame: angi graden av 

bekymring som meget bekymret, litt bekymret eller ikke bekymret i det hele tatt (frivillig opplysning), 

— har endret sikkerhetsinnstillinger på nettleser for å hindre eller begrense antallet informasjonskapsler som 

lagres på egen datamaskin, 

— bruk av antisporingsprogram. 

d) IKT-kompetanse og -ferdigheter 

i)  for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å overføre filer mellom datamaskin og andre enheter, 

— ferdigheter i å installere programvare eller applikasjoner (apper), 

— ferdigheter i å endre innstillingene i programvare, inkludert operativsystem eller sikkerhetsprogrammer, 

— ferdigheter i å kopiere eller flytte filer eller mapper, 

— ferdigheter i å bruke tekstbehandlingsprogrammer, 

— ferdigheter i å lage presentasjoner eller dokumenter med tekst, bilder, tabeller eller diagrammer, 

— ferdigheter i å bruke regnearkprogrammer, 

— ferdigheter i å redigere bilder, video eller lydfiler, 

— ferdigheter i å skrive koder i et programmeringsspråk,  
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ii)  for privatpersoner som har brukt internett og regnearkprogrammer i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å bruke avanserte regnearkfunksjoner for å organisere og analysere data, blant annet sortere, 

filtrere, bruke formler, lage diagrammer. 

e) Hindringer for bruk av IKT og internett 

i)  for husholdninger uten tilgang til internett hjemme, angi grunnen til at det ikke er tilgang til internett hjemme: 

— har tilgang til internett andre steder, 

— trenger ikke internett, for eksempel fordi det er unødvendig eller uinteressant, 

— utstyret koster for mye, 

— oppkoblingen koster for mye (for eksempel telefon- eller DSL-abonnement), 

— mangel på ferdigheter, 

— betenkeligheter med hensyn til personvern eller sikkerhet, 

— bredbåndstilkopling til internett er ikke tilgjengelig i området, 

— andre grunner. 

f) Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av informasjon og tjenester med offentlig forvaltning  

(e-forvaltning) 

i)  for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål for å skaffe informasjon fra offentlige 

myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål for å laste ned offentlige skjemaer fra 

offentlige myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder, 

— bruk av internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål for å sende inn utfylte elektroniske 

skjemaer til offentlige myndigheter eller offentlige tjenester. 

ii)  for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål til offentlige myndigheters 

nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, og som ikke har gjort det fordi: 

— det ikke har vært nødvendig å sende inn offentlige skjemaer. 

iii)  for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål til offentlige myndigheters 

nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, og som ikke har gjort det selv om offentlige skjemaer var 

nødvendige, fordi: 

— det ikke var noe nettsted med en slik tjeneste tilgjengelig, 

— manglende ferdigheter eller kunnskap (for eksempel visste ikke hvordan nettstedet skulle brukes, eller det 

var for vanskelig å bruke det), 

— betenkeligheter med hensyn til vern av og sikkerhet for personopplysninger, 

— mangel på eller problemer med elektronisk signatur eller elektronisk ID/sertifikat som er påkrevd for 

autentisering eller bruk av tjenesten (frivillig opplysning), 

— en annen person gjorde det på oppgavegiverens vegne (for eksempel konsulent, skatterådgiver, slektning 

eller familiemedlem), 

— annen begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via internett.  
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g) Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

i)  for privatpersoner som har brukt internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i 

løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon via mobiltelefonnettet for å få tilgang til internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av mobiltelefon eller smarttelefon via trådløst nett (for eksempel WiFi) for å få tilgang til internett 

utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i 

løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) via mobiltelefonnettet, ved bruk av USB-pinne, (SIM-)kort, 

mobiltelefon eller smarttelefon som modem, for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet 

i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) via trådløst nett (for eksempel WiFi) for å få tilgang til internett 

utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene, 

— bruk av andre mobile enheter (for eksempel mediespillere, spillkonsoller, lesebrett eller smartklokke) for å 

få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i løpet av de siste tre månedene, 

— har ikke brukt mobile enheter for å få tilgang til internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet i løpet av de 

siste tre månedene. 

B. Dekning 

1)  De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegg og som gjelder husholdninger, er 

husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

2)  De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegg og som gjelder privatpersoner, er 

privatpersoner i alderen 16–74 år. 

3)  Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på den berørte medlemsstatens 

territorium. 

C. Referanseperiode 

Hovedreferanseperioden for de statistiske opplysningene som skal samles inn, er første kvartal 2016. 

D. Sosioøkonomiske bakgrunnsdata 

1)  For emnene og kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegg og som gjelder husholdninger, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a)  bostedsregion angitt i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner, 

b)  bostedsregion angitt i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig opplysning), 

c)  geografisk plassering: bosatt i mindre utviklede regioner, bosatt i overgangsregioner, bosatt i mer utviklede 

regioner, 

d)  urbaniseringsgrad: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt befolkede områder, 

e)  type husholdning: angi antall medlemmer i husholdningen, (frivillig opplysning) antall personer i alderen 16–24 år, 

(frivillig opplysning) antall studenter i alderen 16–24 år, (frivillig opplysning) antall personer i alderen 25–64 år, 

(frivillig opplysning) antall personer som er 65 år eller eldre, skal samles inn separat: antall barn under 16 år, 

(frivillig opplysning) antall barn i alderen 14–15 år, (frivillig opplysning) antall barn i alderen 5–13 år, (frivillig 

opplysning) antall barn som er 4 år eller yngre, 
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f)  husholdningens nettoinntekt per måned, samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som tilsvarer 

inntektskvartiler (frivillig opplysning), 

g)  husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning), 

2)  for emnene og kjennetegnene oppført under A nr. 2) i dette vedlegg og som gjelder privatpersoner, skal følgende 

bakgrunnsdata samles inn: 

a)  kjønn, 

b)  fødselsstat, angi om personen er født i staten eller i utlandet, angi i så fall om personen er født i en annen 

medlemsstat i EU eller i en stat utenfor EU, 

c)  statstilhørighet, angi om personen er innenlandsk statsborger eller utenlandsk statsborger, videre om personen er 

statsborger i en annen medlemsstat i EU eller i en stat utenfor EU, 

d)  alder oppgitt i fylte år, (frivillig opplysning) under 16 eller over 74 år, eller begge deler, 

e)  faktisk sivilstand, lever i et samboerforhold eller ikke (frivillig opplysning), 

f)  oppnådd utdanningsnivå (høyeste fullførte utdanning) i henhold til den internasjonale standard for utdannings-

gruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), videregående utdanning og 

utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 3 eller 4), høyere utdanning 

(ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), ungdoms-

skoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), 

bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende 

(ISCED 8), 

g)  sysselsettingssituasjon: lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende (inkludert arbeidende familiemedlemmer) 

(frivillig opplysning: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, deltidsansatt lønnstaker eller 

selvstendig næringsdrivende, lønnstaker: lønnstaker med fast jobb eller jobb av ubegrenset varighet, lønnstaker 

med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdrivende, inkludert arbeidende familie-

medlemmer), 

h)  sysselsatt i næringshovedområde (frivillig opplysning): 

Næringshovedområde i 

NACE Rev. 2 
Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Engros- og detaljhandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Andre tjenester 
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i)  sysselsettingssituasjon: arbeidsledige, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre som er utenfor arbeidsstyrken 

(frivillig opplysning for andre som er utenfor arbeidsstyrken: pensjonert, førtidspensjonert eller avsluttet 

virksomhet, varig funksjonshemmet, obligatorisk militærtjeneste, utfører oppgaver i hjemmet, på annen måte 

utenfor arbeidsstyrken), 

j)  yrke i samsvar med den internasjonale standard for yrkesgruppering (ISCO-08): arbeider, funksjonær, IKT-

arbeidstaker, ikke-IKT-arbeidstaker, (frivillig opplysning) alle yrker i henhold til ISCO-08 som er kodet på tosifret 

nivå. 

E. Periodisitet 

Dataene skal leveres én gang for 2016. 

F. Frister for oversending av resultater 

1)  Primærdataene nevnt i artikkel 6 og i vedlegg II nr. 6 til forordning (EF) nr. 808/2004, som ikke må gi mulighet for 

direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2016. Innen denne datoen 

skal datasettet være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

2)  Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2016. 

3)  Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2016. 

4)  Dataene og metadataene skal sendes til Eurostat i samsvar med den utvekslingsstandard Eurostat har angitt, ved bruk av 

den sentrale dataportalen. Metadataene og kvalitetsrapporten skal oversendes i den standardiserte metadatastrukturen 

som Eurostat har fastsatt. 

 __________  
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