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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 359/2014 

av 9. april 2014 

om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til listen over stater 

nevnt i artikkel 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 19 nr. 1), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Direktiv 97/78/EF av 18. desember 1997 fastsetter prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter 

som innføres til Unionen fra tredjestater 

2)  Artikkel 19 nr. 1 i nevnte direktiv faststsetter at Kommisjonen skal utarbeide en liste over planteprodukter som skal 

gjennomgå grensekryssende veterinærkontroll, og en liste over tredjestater som er godkjent for eksport av disse 

planteproduktene til Unionen. 

3)  Dette vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(2) lister halm og strå som omfattes av veterinærkontroll 

på grensekontrollstasjonene, mens del I i vedlegg V til nevnte forordning inneholder en liste over tredjestater som 

medlemsstatene har tillatelse til å importere høy og halm fra. 

4)  Forordning (EF) nr. 136/2004 ble vedtatt før ikrafttredelsen av tiltredelsestraktaten av 2003. Del II i vedlegg V til 

forordning (EF) nr. 136/2004 inneholder en liste over tiltredende stater som var gjeldende før 30. april 2004. Det er 

derfor ikke lenger nødvendig å opprettholde verken del II i vedlegg V eller oppdelingen av vedlegg V i to deler. 

5)  Av hensyn til klarhet, bør ISO-koder tilføyes i vedlegg V. 

6)  Serbia har nylig anmodet om tillatelse til å eksportere høy og halm til Unionen. 

7)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(3) lister Serbia som en stat hvorfra forsendelser av ferskt kjøtt fra storfe, 

sauer og geiter samt enhovede husdyr kan importeres til Unionen. 

8)  Selv om levende hovdyr fra Serbia ikke kan innføres til Unionen, kan halm og strå tillates for innføringen ettersom 

helsesituasjonen i Serbia ikke utgjør noen risiko for spredning av infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer 

gjennom disse planteprodukter, som kan ha vært i kontakt med levende dyr. 

9)  Forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 10.4.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 1. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 

Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innføring til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav til veterinærsertifikater for (EUT L 73 

av 20.3.2010, s. 1). 

2019/EØS/10/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 erstattes 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 9. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

LISTE OVER STATER NEVNT I ARTIKKEL 9: 

ISO-kode Land 

AU Australia 

BY Hviterussland 

CA Canada 

CH Sveits 

CL Chile 

GL Grønland 

IS Island 

NZ New Zealand 

RS Serbia(1) 

US De forente stater 

ZA Sør-Afrika (unntatt den del av munn- og klovsykebekjempelsesområdet som ligger i veterinær-

regionen nordlige og østlige Transvaal, i distriktet Ingwavuma, i veterinærregionen Natal eller i 

grenseområdet opptil Botswana øst for 28° lengde) 

(1) Som nevnt i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtalen mellom De europeiske fellesskap og deres medlemsstater på den ene side 

og Republikken Serbia på den annen side (EFT L 278 av 18.10.2013, s. 16).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 494/2014 

av 13. mai 2014 

om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til importvilkår og 

listen over stater nevnt i artikkel 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 19 nr. 1), 

og ut fra følgende betraktninger: 

1)  Direktiv 97/78/EF av 18. desember 1997 fastsetter prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter 

som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2)  Artikkel 19 nr. 1 bokstav a) i nevnte direktiv fastsetter at Kommisjonen skal utarbeide en liste over planteprodukter som 

skal gjennomgå grensekryssende veterinærkontroll, og en liste over tredjestater som er godkjent for eksport av disse 

planteprodukter til Unionen. 

3)  I vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(2)lister halm og strå som omfattes av grensekryssende 

veterinærkontroll, mens del I i vedlegg V til nevnte forordning inneholder en liste over tredjestater som medlemsstatene 

har tillatelse til å importere høy og halm fra. 

4)  Ukraina har nylig anmodet om tillatelse til å eksportere fôrpelleter av halm til Unionen og har anmodet om å bli oppført 

i vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004. 

5)  Republikken Hviterussland er allerede er oppført i vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 og er godkjent for eksport 

av halm og strå av enhver art til Unionen. Noen medlemsstater har imidlertid gitt uttrykk for betenkeligheter knyttet til 

den endrede dyrehelsesituasjonen i Republikken Hviterussland og viser til utbrudd av afrikansk svinepest. De frykter at 

eksport av ubearbeidet høy og halm fra denne tredjestaten, kan utgjøre en høy risiko for dyrs helse i Unionen. Det er 

derfor anmodet om at det innføres forebyggende tiltak gjennom vedtakelsen av strengere vilkår for import av høy og 

halm fra Republikken Hviterussland. 

6)  En analyse viser at situasjonen i Hviterussland og Ukraina ikke utgjør noen risiko for spredning av infeksjonssyk-

dommer eller smittsomme sykdommer hos dyr i Unionen, dersom det bare gis tillatelse til import av fôrpelleter av halm 

beregnet på forbrenning, forutsatt at det leveres direkte fra den godkjente grensekontrollstasjonen (BIP) for innførsel til 

Unionen til det anlegget der det skal brennes. For å sikre at slike forsendelser ikke utgjør en risiko for dyrehelsen ved at 

de blir omdirigert fra sitt planlagte bestemmelsessted, skal de transporteres i henhold til forsendelsesprosedyren under 

tollvesenets kontroll, som fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(3), og overvåkes i det integrerte edb-systemet 

(TRACES) fra grensekontrollstasjonen til bestemmelsesanlegget. 

7)  Forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 14.5.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 1. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 

Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 

2019/EØS/10/02 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

LISTE OVER STATER NEVNT I ARTIKKEL 9: 

ISO-kode Land 

AU Australia 

BY Republikken Hviterussland(1) 

CA Canada 

CH Sveits 

CL Chile 

GL Grønland 

IS Island 

NZ New Zealand 

RS Serbia(2) 

UA Ukraina(1) 

US De forente stater 

ZA Sør-Afrika (unntatt den del av munn- og klovsykebekjempelsesområdet som ligger i veterinærregionen 

nordlige og østlige Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grenseområdet med 

Botswana øst for 28° lengdegrad) 

(1) Bare fôrpelleter av halm beregnet på forbrenning som leveres direkte under tollmyndighetenes transittprosedyrer som fastsatt i artikkel 4 

nr. 16 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2913/92 (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1) og ved hjelp av overvåking i TRACES fra den godkjente 

grensekontrollstasjonen (BIP) for innførsel til bestemmelsesstedet i Unionen der det skal brennes. 

(2) Som nevnt i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtalen mellom De europeiske fellesskap og deres medlemsstater på den ene side 

og Republikken Serbia på den annen side (EFT L 278 av 18.10.2013, s. 16).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 

av 13. juni 2014 

om en sertifikatmodell for handel med uflådd viltlevende storvilt(*) 

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 7 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

nevnte forordning fastsettes blant annet krav til produksjon og omsetning av kjøtt fra viltlevende vilt. Driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak skal sikre at slikt kjøtt bringes i omsetning bare dersom det er produsert i samsvar med avsnitt 

IV i vedlegg III til nevnte forordning. 

2) Forordning (EF) nr. 853/2004 inneholder også bestemmelser om utarbeiding av sertifikatmodeller som skal ledsage 

forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse. 

3) I kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2014(2) om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt 

at uflådd viltlevende storvilt kan sendes til et viltbehandlingsanlegg i en annen medlemsstat dersom det under transport 

til nevnte viltbehandlingsanlegg ledsages av et sertifikat som bekrefter at kravene i avsnitt IV i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 853/2004 er overholdt. 

4) For å lette handelen med uflådd viltlevende storvilt bør det fastsettes en sertifikatmodell for handel mellom medlems-

statene. 

5) Ettersom skrotter av uflådd viltlevende storvilt kan være bærere av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake 

sykdommer hos dyr, bør storviltet ikke stamme fra områder som av helsemessige grunner er underlagt et forbud eller en 

restriksjon med hensyn til de berørte artene i samsvar med Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning. Handel med 

skrotter av uflådd villsvin kan finne sted bare dersom den ikke berører Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/764/EU(3). 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 14.6.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 1. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2014 av 13. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 og av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til særlige krav til håndtering av 

viltlevende storvilt og til kontroll post mortem av viltlevende vilt (EUT L 175 av 14.6.2014, s. 6). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater 

(EUT L 338 av 17.12.2013, s. 102). 

2019/EØS/10/03 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forsendelser av uflådd viltlevende storvilt som sendes til medlemsstatene, skal ledsages av et sertifikat i samsvar med modellen 

fastsatt i vedlegget. 

Sertifikatet skal bekrefte at forsendelsen ledsages av en skriftlig erklæring om undersøkelsen som er utført av en kvalifisert 

person, dersom det er relevant, og de relevante delene av skrottene i samsvar med nr. 4 i avsnitt IV kapittel II i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Modell for hygienesertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt 

 

  

DEN EUROPEISKE UNION 

I.1. Avsender 
Navn 
Adresse 

Stat 

I.5. Mottaker 
Navn 
Adresse 

Stat 

I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. Lokalt referansenummer 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

Sertifikat til bruk ved handel innenfor 
Unionen 

I.8. Opprinnel-
sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-
sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-
sesstat 

ISO-kode I.11. Bestemmel-
sesregion 

Kode 

I.12. Opprinnelsessted 
Virksomhet  

Navn Godkjenning 
Adresse 

Postnr./Region 

I.13. Bestemmelsessted 
Virksomhet  

Navn Godkjenningsnr. 
Adresse 

Postnr./Region 

I.16. Transportmiddel 

Fly  Skip  Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy  Annet  

Identifikasjon: 

Nummer: 

I.10. Dato og klokkeslett for avsending 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (KN-kode) 

I.20. Mengde 

I.20. Antall kolli 

I.24. Type forpakning 

I.21. Produkttemperatur 

Romtemperatur  Kjølt  

I.25. Varer sertifisert til: 

Konsum  

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 

I.31. Identifikasjon av varene 
Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonsmerking Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION Uflådd viltlevende storvilt 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenummer 

Undertegnede attesterer at 

– alle relevante deler av skrottene av dyrene samt erklæringen oppfyller kravene fastsatt i nr. 4 i avsnitt IV kapittel II i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

– det viltlevende storviltet ikke stammer fra et område som av helsemessige grunner er underlagt et forbud eller en 
restriksjon med hensyn til de berørte artene i samsvar med Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning. 

Merknader 

Del I: 

– Felt I.12: Angi et registreringsnummer eller et annet identifikasjonsnummer. Skriv XXX dersom dette ikke er relevant. 

– Felt l.13: Angi opplysninger om viltbehandlingsanlegget. 

– Felt l.19: Bruk relevant CN-kode: 0203 11 90, 0203 21 90, 0208 90 30, 0208 90 60 eller 0208 90 98. 

– Felt 1.2: Attesteringen med henblikk på konsum gis med forbehold om at en offisiell inspeksjon på viltbehand-
lingsanlegget gav et positivt resultat. 

Del II: 

Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel: 

Lokal veterinærenhet:  Lokal veterinærenhets nr.: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1196 

av 20. juli 2016 

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

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

97/78/EF 

[meddelt under nummer K(2016) 4494](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-

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

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

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-

nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(2), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2007/275/EF(3) er det fastsatt at dyr og produkter oppført i vedlegg I til nevnte vedtak skal 

gjennomgå veterinærkontroller på grensekontrollstasjoner i samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF («veterinær-

kontroller»). I vedtak 2007/275/EF er det også fastsatt et unntak fra slike veterinærkontroller for visse sammensatte 

produkter og for de næringsmidler som er oppført i vedlegg II til nevnte vedtak. 

2) Listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF inneholder dyr og produkter i samsvar med Den kombinerte nomenklatur 

(«KN») fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(4). Listen brukes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

som et første trinn for å velge ut forsendelser som skal gjennomgå veterinærkontroller. 

3) KN-kodene som er fastsatt i forordning (EØF) nr. 2658/87, er blitt ajourført flere ganger siden vedtak 2007/275/EF ble 

vedtatt, og de siste endringene er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1754(5). Ettersom det er 

gjort flere endringer i KN-kodene for produkter av animalsk opprinnelse, bør listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF 

ajourføres for å ta hensyn til disse endringene. 

4) For flere KN-posisjoner og KN-koder som er angitt i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF, utgjør produkter av animalsk 

opprinnelse bare en liten del av varene i den relevante KN-posisjonen eller KN-koden. I slike tilfeller viser kolonne 3 i 

ovennevnte liste til Unionens gjeldende veterinærregelverk, og gir detaljerte opplysninger om de dyrene og produktene 

som skal gjennomgå veterinærkontroller. Av hensyn til terminologien og henvisningene i andre deler av Unionens 

veterinærregelverk bør henvisningene i vedtak 2007/275/EF ajourføres for å bringes i samsvar med Unionens gjeldende 

veterinærregelverk. 

5) For å sikre konsekvens i Unionens regelverk bør listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF ajourføres for å ta hensyn til 

endringene i KN-kodene og i Unionens veterinærregelverk. Vedlegg I til vedtak 2007/275/EF bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 22.7.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 3. 

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 av 4.5.2007, s. 9). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, 

s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1754 av 6. oktober 2015 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) 

nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff (EUT L 285 av 30.10.2015, s. 1). 

2019/EØS/10/04 
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6) Sammensatte produkter og næringsmidler oppført i vedlegg II til vedtak 2007/275/EF skal ikke gjennomgå 

veterinærkontroll. De bør derfor identifiseres tydelig og knyttes til sine KN-koder. Videre bør visse sammensatte 

produkter og næringsmidler fjernes fra listen i vedlegg II til vedtak 2007/275/EF. Listen bør derfor endres. 

7) Vedtak 2007/275/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedleggene til vedtak 2007/275/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2007/275/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I KAPITTEL 2 skal tabellen lyde: 

«KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0201 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0202 Kjøtt av storfe, fryst Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0203 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0204 Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, 

kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

020500 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller 

mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0206 Spiselig slakteavfall av storfe, svin, 

sauer, geiter, hester, esler, muldyr 

eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0207 Kjøtt og spiselig slakteavfall av 

fjørfe, ferskt, kjølt eller fryst, som 

tilhører posisjon 0105 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

0208 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, 

ferskt, kjølt eller fryst 

Alle. Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til 

konsum, omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

Omfatter andre råvarer for framstilling av gelatin eller 

kollagen beregnet på konsum. Omfatter alt kjøtt og spiselig 

slakteavfall fra følgende underposisjoner: 

0208 10 (av kaniner eller harer) 

0208 30 00 (av primater) 

0208 40 (av hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen 

Cetacea), av manater og dugonger (pattedyr i ordenen 

Sirenia), av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i under-

ordenen Pinnipedia)) 

0208 50 00 (av krypdyr, herunder slanger og skilpadder) 

0208 60 00 (av kameler og andre dyr av kamelfamilien 

(Camelidae)) 

0208 90 (andre: av tamduer, vilt unntatt kaniner eller harer): 

omfatter kjøtt av vaktel, reinsdyr eller andre pattedyrarter. 

Omfatter froskelår under KN-kode 0208 90 70. 
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«KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

0209 Svinefett, rent kjøtt og fjørfefett, 

ikke utsmeltet eller ekstrahert på 

annen måte, ferskt, kjølt, fryst, 

saltet, i saltlake, tørket eller røykt 

Alle: Omfatter både fett og bearbeidet fett som beskrevet i 

kolonne 2, selv om det bare er egnet til industriell bruk 

(uegnet til konsum). 

0210 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, 

i saltlake, tørket eller røykt, spiselig 

mel av kjøtt eller slakteavfall 

Alle: Omfatter kjøtt, kjøttprodukter og andre produkter av 

animalsk opprinnelse. 

Råvarer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum, 

omfattes imidlertid ikke av denne koden. 

Omfatter bearbeidet animalsk protein og tørkede griseører 

beregnet på konsum. Selv når tørkede griseører brukes til fôr 

kan de i henhold til vedlegget til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1125/2006(*) omfattes av 0210 99 49. Tørket 

slakteavfall og griseører som er uegnet til konsum, omfattes 

imidlertid av 0511 99 85. 

Bein beregnet på konsum omfattes av posisjon 0506. 

Pølser omfattes av posisjon 1601. 

Ekstrakter og safter av kjøtt omfattes av posisjon 1603. 

Fettgrever omfattes av posisjon 2301.» 

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1125/2006 av 21. juli 2006 om tariffering av visse varer i Den kombinerte nomenklatur (EUT  

L 200 av 22.7.2006, s. 3). 

b)  I KAPITTEL 5 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for posisjon 0506 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«0506 Bein og hornkjegler, avfettet, 

syrebehandlet eller befridd for 

gelatin, ubearbeidet eller enkelt 

bearbeidet (men ikke tilskåret), 

pulver og avfall av bein og 

hornkjegler 

Omfatter bein som brukes som tyggebein til hunder og 

bein til framstilling av gelatin eller kollagen, dersom de 

kommer fra skrotter som er blitt slaktet for konsum. 

Beinmel beregnet på konsum omfattes av posisjon 0410. 

Særlige krav til slike produkter som ikke er beregnet på 

konsum, er fastsatt i rad 6 (jakttrofeer) og i rad 11 (bein 

og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og horn-

produkter (unntatt hornmel) samt hover og hovprodukter 

(unntatt hovmel) beregnet på annen bruk enn til fôr, 

organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel) og i rad 12 

(tyggesaker til hunder) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.» 
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ii)  Posten for KN-kode 0508 00 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 0508 00 00 Korall og lignende materialer, 

ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, 

men ikke behandlet på annen måte, 

skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigg-

huder og ryggskall av blekksprut, 

ubearbeidet eller enkelt bearbeidet, 

men ikke tilskåret, pulver og avfall 

derav 

Tomme skall til bruk i næringsmidler og som råvare til 

glukosamin. 

I tillegg omfattes skall, herunder ryggskallet til blekk-

sprut, som inneholder bløtvev og kjøtt som nevnt i punkt 

k) i) i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009.» 

iii) Posten for posisjon Ex 0511skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 0511 Animalske produkter ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted; døde dyr 

av de slag som hører inn under 

kapittel 1 eller 3, uegnet til konsum 

Alle: Omfatter underposisjonene 0511 10–0511 99. 

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer fra dyr 

som storfe, sauer, geiter, dyr av hestefamilien og svin) 

og animalske biprodukter av kategori 1 og 2 som nevnt i 

artikkel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Følgende er eksempler på animalske produkter som 

omfattes av underposisjon 0511 10–0511 99: 

0511 10 00 (storfesæd). 

0511 91 (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i vann): Alle, omfatter 

fiskeegg til klekking, døde dyr, animalske biprodukter 

til framstilling av fôr til kjæledyr, legemidler og andre 

tekniske produkter. Omfatter døde dyr nevnt i kapittel 3, 

ikke-spiselige eller klassifisert som uegnet til konsum, 

for eksempel dafnier, også kalt vannlopper, og andre 

ostracoda eller phyllopoda, tørket, til fôr til akvariefisk, 

omfatter agn. 

Ex 0511 99 10 (sener og nerver, avklipp og lignende 

avfall av rå huder og skinn). 

Veterinærkontroll er nødvendig for huder og skinn som 

ikke er behandlet i henhold til punkt C 2 i kapittel V i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom 

de ikke oppfyller bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Ex 0511 99 31 (svamper, naturlige, av animalsk 

opprinnelse): alle dersom de er beregnet på konsum. 

Dersom ikke, bare svamper beregnet på fôr til kjæledyr. 

Særlige krav til produkter som ikke er beregnet på 

konsum, er fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel II 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

  Ex 0511 99 39 (andre svamper, naturlige, av animalsk 

opprinnelse): alle dersom beregnet på konsum. Hvis 

ikke,bare svamper beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige 

krav til produkter som ikke er beregnet på konsum, er 

fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

0511 99 85 (andre animalske produkter ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører inn 

under kapittel 1, uegnet til konsum): alle: embryoer, 

egg, sæd og genetisk materiale som ikke hører inn 

under 0511 10, og som kommer fra andre arter enn 

storfe, omfattes av denne posisjonen. Omfatter animals-

ke biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr eller 

andre tekniske produkter. 

Omfatter ubehandlet hestehår, biavlsprodukter unntatt 

voks til biavl eller teknisk bruk, spermasett til teknisk 

bruk, døde dyr nevnt i kapittel 1 som ikke er spiselige 

eller ikke er beregnet på konsum (for eksempel hunder, 

katter, insekter), animalsk materiale der de vesentlige 

egenskapene ikke er endret, og spiselig dyreblod, 

unntatt fra fisk, beregnet på konsum.» 

c)  Nytt KAPITTEL 6 skal lyde: 

«KAPITTEL 6 

Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd 

Generelle merknader 

 Dette kapittel omfatter mycelium i kompost av sterilisert gjødsel av animalsk opprinnelse. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til Det harmoniserte system 

 0602 90 10 Mycelium: 

 Mycelium er betegnelsen på et rikt, sammenfiltret, ofte underjordisk voksende trådnett av svært tynne tråder (thallus 

eller mycelium) som vokser på overflaten av råtnende animalske eller vegetabilske stoffer eller videreutvikles i sitt eget 

vev, som gir opphav til fruktlegemer (de egentlige sopper). 

 Denne underposisjonen omfatter også produkter bestående av mycelium som ikke er helt utviklet, plassert i mikro-

skopiske mengder på lag av korn omsluttet i en kompost av sterilisert gjødsel fra hest (en blanding av halm og 

hestepærer). 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 0602 90 10 Mycelium Bare dersom den inneholder bearbeidet husdyrgjødsel og det 

er fastsatt særlige krav i rad 1 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.» 
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d)  I KAPITTEL 12 skal overskriften lyde: 

«Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm 

og fôrplanter» 

e)  I KAPITTEL 15 gjøres følgende endringer: 

i)  Under «Generelle merknader» i avsnittet med overskriften «Utdrag fra de forklarende merknadene til Det 

harmoniserte system» tilføyes følgende ledd: 

 «Posisjon 1518 omfatter uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, 

eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted. 

 Denne delen omfatter blant annet brukt olje som brukes til fritering og som inneholder f.eks. rapsolje, soyaolje og 

en liten mengde animalsk fett, til bruk ved tilberedning av fôrvarer.» 

ii)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

— Posten for KN-kode 1505 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«150500 Ullfett og fettstoffer utvunnet av 

ullfett (herunder lanolin) 

Alle: Ullfett importert som smeltet fett i henhold til 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller 

lanolin importert som et mellomprodukt i henhold til 

vedlegg XII til forordning (EF) nr. 142/2011.» 

— Postene for KN-kode 1518 00 95 og 1518 00 99 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1518 00 95 Uspiselige blandinger eller produk-

ter av animalske eller av animalske 

og vegetabilske fettstoffer og oljer 

og fraksjoner av disse 

Bare animalske fettstoffer og oljer, utsmeltet fett og 

derivater framstilt av dyr, herunder brukt matolje 

beregnet på bruk som omfattes av forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

Fettderivater framstilt ved en metode fastsatt i 

kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Ex 1518 00 99 Annet Bare dersom produktet inneholder animalsk fett.» 

f)  I tabellen i KAPITTEL 16 skal postene for KN-kode 1603 00 og posisjonene 1604 og 1605 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«1603 00 Ekstrakter og safter av kjøtt, fisk 

eller krepsdyr, bløtdyr eller andre 

virvelløse dyr som lever i vann 

Alle: Omfatter kjøttekstrakter og kjøttkonsentrater samt 

fiskeprotein i gelform, kjølt eller fryst, omfatter også hai-

brusk. 
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 1604 Fisk, tilberedt eller konservert, 

kaviar og kaviaretterlikninger av 

fiskerogn 

Alle: Omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte til-

beredte næringsmidler som inneholder eller er blandet med 

fisk eller fiskerivarer. Omfatter surimi under varenummer 

1604 20 05. 

Omfatter hermetisert fisk og kaviar i lufttette beholdere samt 

sushi (forutsatt at den ikke skal klassifiseres i en KN-kode i 

henhold til kapittel 19). 

Pasta fylt med fiskeprodukter omfattes av posisjon 1902. 

Såkalte fiskespyd (rått fiskekjøtt eller rå reker med 

grønnsaker på et trespyd) omfattes av KN-kode 1604 19 97. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 1605 Krepsdyr, bløtdyr og andre vir-

velløse dyr som lever i vann, til-

beredte eller konserverte 

Alle, herunder helt eller delvis tilberedte snegler. Omfatter 

konserverte krepsdyr eller andre virvelløse dyr som lever i 

vann samt østerspulver. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 

g)  I tabellen i KAPITTEL 17 skal posten for KN-kode1702 11 00 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1702 Annet sukker, herunder kjemisk ren 

laktose, maltose, glukose og frukto-

se, i fast form; sirup og andre suk-

keroppløsninger uten tilsetning av 

smaks- eller fargestoffer; kunsthon-

ning, også blandet med naturlig 

honning 

Kunsthonning, laktose, blandinger av naturlig honning og 

kunsthonning og blandinger som inneholder laktose. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 
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h)  Nytt KAPITTEL 18 skal lyde: 

«KAPITTEL 18 

Kakao og tilberedte produkter av kakao 

Generelle merknader 

 Dette kapittel omfatter animalske produkter og sammensatte produkter som inneholder bearbeidede animalske 

produkter. 

Merknader til kapittel 18 (utdrag fra merknadene til dette kapittel i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87) 

 Dette kapittel omfatter ikke produkter som omfattes av posisjon 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 

3004. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 1806 Sjokolade og andre næringsmidler 

som inneholder kakao 

Inneholder produkter av animalsk opprinnelse, for eksempel 

melkeprodukter. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 

i)  I KAPITTEL 19 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for posisjon 1901 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1901 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, 

gryn, stivelse eller maltekstrakt, som 

ikke inneholder kakao, eller innehol-

der mindre enn 40 vektprosent 

kakao, beregnet på grunnlag av en 

helt fettfri basis, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted, næringsmidler 

av varer som omfattes av posisjon 

0401–0404, og som ikke inneholder 

kakao, eller inneholder mindre enn 

5 vektprosent kakao, beregnet på 

grunnlag av en helt fettfri basis, ikke 

nevnt eller innbefattet annet sted 

Bare de som inneholder mindre enn 20 % av animalske 

produkter, omfatter melkebasert barnemat samt ustekte 

pizzaer med fyll av animalsk opprinnelse. 

Matretter omfattes av kapittel 16 og 21. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 

6 i dette vedtak.» 

ii)  Følgende post innsettes etter posten for KN-kode Ex 1902 40 og før posten for KN-kode Ex 1904 90 10: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1904 10 10 Næringsmidler tilberedt ved 

oppusting eller risting av korn 

Bare de som inneholder mindre enn 20 % av animalske 

produkter, for eksempel de som er nevnt i vedlegget  

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 443/2013(*), og som skal gjennomgå veterinær-

kontroll i samsvar med artikkel 4 bokstav c) i dette 

vedtak.» 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 443/2013 av 7. mai 2013 om klassifisering av visse varer i Den 

kombinerte nomenklatur (EUT L 130 av 15.5.2013, s. 17). 
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iii)  Posten for posisjon Ex 1905 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 1905 Konditorvarer Omfatter de tilberedte produkter som inneholder mindre 

enn 20 % kjøtt eller andre animalske produkter, for 

eksempel: 

Ex 1905 32 91: vafler og vaffelkjeks fylt med kjøtt eller 

ost (f.eks. burek) 

Ex 1905 32 99: vafler og vaffelkjeks fylt med andre 

animalske produkter enn kjøtt og ost 

Ex 1905 90: forstekte eller stekte pizzaer og paier fylt 

med eller dekket av animalske produkter 

Ex 1905 90 90: dersom ikke langtidsholdbar. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og  

artikkel 6 i dette vedtak.» 

j)  I KAPITTEL 21 gjøres følgende endringer: 

i)  I «Merknader til kapittel 21» innsettes følgende tilleggsmerknad: 

«Tilleggsmerknad 

 …. 

 5. Andre næringsmidler i form av doser, som kapsler, tabletter, pastiller og piller, og som er beregnet på bruk som 

kosttilskudd, skal klassifiseres under posisjon 2106, dersom de ikke er angitt eller tatt med andre steder.» 

ii)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

— Posten for posisjon Ex 2104 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2104 Supper og buljonger samt preparater 

for tillaging av supper og buljonger; 

homogeniserte, sammensatte næ-

ringsmidler 

Omfatter preparater som inneholder animalske 

produkter, herunder barnemat i pakninger med en 

nettovekt på inntil 250 g. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og 

artikkel 6 i dette vedtak.» 

— Postene for KN-kode Ex 2106 90 92 og Ex 2106 90 98 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2106 90 92 Andre næringsmidler, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted, som ikke 

inneholder melkefett, sukrose, iso-

glukose, glukose eller stivelse, eller 

med et innhold på mindre enn 1,5 

vektprosent melkefett, 5 vektprosent 

sukrose eller isoglukose, 5 vektpro-

sent glukose eller stivelse 

Omfatter næringsmidler (f.eks. kosttilskudd) som 

inneholder animalske produkter, f.eks. myseprotei-

nisolat, kondroitin, glukosamin, kitosan, kalsium-

karbonat, pasteurisert saltet flytende eggeplomme, 

animalske oljer (f.eks. fiskeolje i kapsler), med 

eller uten andre stoffer. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og 

artikkel 6 i dette vedtak. 
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 2106 90 98 Andre næringsmidler som ikke er 

nevnt eller innbefattet annet sted 

Omfatter næringsmidler (f.eks. kosttilskudd og 

ostefondy) som inneholder animalske produkter, 

f.eks. kondroitin, glukosamin og animalske oljer 

(f.eks. fiskeolje i kapsler). 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og 

artikkel 6 i dette vedtak.» 

k)  I tabellen i KAPITTEL 22 skal posten for KN-kode Ex 2202 90 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2202 90 91 Andre alkoholfrie drikker, unntatt 

frukt- eller grønnsaksjuice under 

posisjon 2009 og med innhold av 

mindre enn 0,2 vektprosent fett fra 

produkter som hører under posisjon 

0401-0404. 

Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder bearbeidede 

animalske produkter, f.eks. yoghurtdrikker med kornflak, 

kaffe- eller sjokoladedrikker. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 2202 90 95 Andre alkoholfrie drikker, unntatt 

frukt- eller grønnsaksjuice under 

posisjon 2009 og med innhold av 

0,2 % eller mer, men mindre enn 

2 vektprosent, fett fra produkter som 

hører under posisjon 0401-0404 

Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder bearbeidede 

animalske produkter, f.eks. yoghurtdrikker med kornflak, 

kaffe- eller sjokoladedrikker. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 2202 90 99 Andre alkoholfrie drikker, med 

unntak av frukt- eller grønnsaksjuice 

under posisjon 2009 og med innhold 

av minst 2 % vektprosent fett fra 

produkter som hører under posisjon 

0401-0404 

Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder bearbeidede 

animalske produkter, f.eks. yoghurtdrikker med kornflak, 

kaffe- eller sjokoladedrikker. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak. 

Ex 2208 70 Likører Likører, herunder brennevin, som består av emulsjoner av 

brennevin med animalske produkter som eggeplomme eller 

fløte. 

For sammensatte produkter gjelder artikkel 4 og artikkel 6 i 

dette vedtak.» 
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l)  I tabellen i KAPITTEL 23 skal posten for posisjon Ex 2309 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2309 Produkter som brukes som fôr. Alle, dersom de inneholder produkter av animalsk opp-

rinnelse, unntatt underposisjon 2309 90 20 og 2309 90 91. 

Omfatter blant annet hunde- eller kattefôr, i pakninger for 

detaljsalg (underposisjon 2309 10), inneholder animalske 

produkter og fiskelimvann eller limvann av havpattedyr 

(KN-kode 2309 90 10). Produkter som skal brukes som fôr, 

herunder melblandinger (f.eks. av hover og horn). 

Denne posisjonen omfatter flytende melk, råmelk og 

produkter som inneholder melkeprodukter, råmelk eller 

karbohydrater, og hvor ikke alle er beregnet på konsum, men 

skal brukes som fôr. 

Omfatter fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder samt 

melblandinger; disse blandingene kan omfatte døde insekter. 

Særlige krav til fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker til 

hunder, er fastsatt i rad 12 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Omfatter eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

samt andre foredlede produkter av animalsk opprinnelse som 

ikke er beregnet på konsum. 

Særlige krav til eggprodukter er fastsatt i rad 9 tabell 1 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011.» 

m) I tabellen i KAPITTEL 29 skal posten for KN-kode Ex 2932 99 00 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 2922 49 Andre aminosyrer enn dem med mer 

enn en type oksygenfunksjon og 

deres estere; salter av disse 

produktene 

Utelukkende råstoffer av animalsk opprinnelse som brukes i 

kosttilskudd eller fôr. 

Ex 2925 29 00 Andre iminer og deres derivater enn 

klordimeform (ISO); salter av disse 

produktene 

Kreatin av animalsk opprinnelse. 

Ex 2930 Organiske svovelforbindelser: Visse aminosyrer av animalsk opprinnelse: 

Ex 2930 90 13 cystein og cystin, 

Ex 2930 90 16 derivater av cystein og cystin. 

Ex 2932 99 00 Andre heterosykliske forbindelser 

med utelukkende oksygen som 

heteroatom(er) 

Utelukkende av animalsk opprinnelse, f.eks. glukosamin, 

glukosamin-6-fosfat og deres sulfater. 

Ex 2942 00 00 Andre organiske forbindelser Utelukkende dersom forbindelsene er av animalsk opp-

rinnelse.» 
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n)  I KAPITTEL 30 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for KN-kode 3001 90 91 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3001 90 91 Animalske stoffer bearbeidet for 

terapeutisk eller profylaktisk bruk: 

heparin og dets salter 

Alle animalske produkter beregnet på videre be-

arbeiding i samsvar med artikkel 34 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 for å være i samsvar med definisjo-

nene fastsatt i artikkel 33 nr. 1 bokstav a)-f) i samme 

forordning.» 

ii)  Posten for KN-kode Ex 3002 10 99 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3002 10 98 Andre bestanddeler av blod samt 

modifiserte immunologiske produk-

ter, også modifisert eller framstilt 

bioteknologisk 

Utelukkende materiale fra dyr.» 

o)  I tabellen i KAPITTEL 31 skal posten for KN-kode Ex 3101 00 00 lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3101 00 00 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, 

også innbyrdes blandet eller kjemisk 

behandlet, gjødsel framstilt ved 

blanding eller kjemisk behandling av 

animalske eller vegetabilske 

produkter 

Utelukkende ublandede animalske produkter. 

Omfatter guano, men ikke mineralisert guano. 

Omfatter husdyrgjødsel blandet med bearbeidet animalsk 

protein, dersom den brukes som gjødsel, men ikke gjødsel 

som er en blanding av husdyrgjødsel og kjemikalier (se 

posisjon 3105, som utelukkende omfatter mineralsk eller 

kjemisk gjødsel). 

Særlige krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel 

eller bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i 

rad 1 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 3105 10 00 Varer i henhold til dette kapittel i 

tablettform eller lignende eller i 

pakninger med en bruttovekt på 

høyst 10 kg 

Utelukkende gjødsel som inneholder animalske produkter. 

Særlige krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel 

eller bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i 

rad 1 tabell 2 kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011.» 
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p)  Nytt KAPITTEL 32 og 33 skal lyde: 

«KAPITTEL 32 

Garvestoff- eller fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, farger, pigmenter og andre fargestoffer, 

maling og lakk, kitt og andre fyllings- og tetningsmidler, trykkfarger 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 3204 Syntetiske, organiske fargestoffer, 

også kjemisk definerte; preparater 

som angitt i merknad 3 til dette 

kapittel basert på syntetiske organis-

ke fargestoffer; syntetiske organiske 

produkter til bruk som fluoresce-

rende hvitemidler eller luminoforer, 

også kjemisk definerte 

Utelukkende fargefordelinger i melkefett som brukes til 

framstilling av næringsmidler eller fôr. 

KAPITTEL 33 

Eteriske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 3302 Blandinger av velluktende stoffer 

samt blandinger (herunder alkohol-

holdige løsninger) på basis av ett 

eller flere av disse stoffene, som 

brukes som råstoff i industrien; 

andre preparater basert på vellukten-

de stoffer som brukes til produksjon 

av drikkevarer 

Utelukkende aromaer i melkefett som brukes til framstilling 

av næringsmidler eller fôr.» 

q)  I KAPITTEL 35 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for KN-kode Ex 3503 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«350300 Gelatin (herunder gelatin i kvad-

ratiske eller rektangulære plater, 

også overflatebehandlet eller farget) 

og gelatinderivater, fiskelim, annet 

lim av animalsk opprinnelse, unntatt 

kaseinlim som hører under 

posisjon 3501 

Omfatter gelatin beregnet på konsum og på næringsmid-

delindustrien. 

Gelatin som hører under posisjon 3913 (herdede 

proteiner) og posisjon 9602 (bearbeidet, uherdet gelatin 

og produkter av uherdet gelatin), f.eks. tomme kapsler, 

dersom de ikke er beregnet på næringsmidler eller fôr, 

er unntatt veterinærkontroll. 

Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein som ikke 

er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 5 tabell 1 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, og til fotografisk gelatin i kapittel II 

avsnitt 11 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011.» 
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ii)  Følgende post innsettes: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3507 90 90 Andre enzymer enn løype og 

konsentrater av løype, lipoprotein-

lipase eller Aspergillus alkalin 

protease 

Utelukkende dersom de er av animalsk opprinnelse og 

brukes i næringsmiddelindustrien, f.eks. pepsin eller 

enzymer med 45 % laktose.» 

r)  I KAPITTEL 38 gjøres følgende endringer: 

i)  Følgende merknader innsettes etter overskriften og før tabellen: 

«Merknader til kapittel 38 (utdrag fra merknadene til dette kapittel i Den kombinerte nomenklatur (KN) 

som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87) 

4.  Med «kommunalt avfall» forstås i hele nomenklaturen avfall som samles inn fra husholdninger, hoteller, 

restauranter, sykehus, butikker, kontorer osv., avfall fra feiing av gater og fortau samt avfall fra bygging og 

riving. Kommunalt avfall inneholder vanligvis en rekke forskjellige materialer som plast, gummi, tre, papir, 

tekstiler, glass, metaller, næringsmidler, ødelagte møbler og andre skadede eller kasserte gjenstander. ….» 

ii)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

— Postene for KN-kode 3822 00 00 og Ex 3825 10 00 skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3822 00 00 Reagenser for diagnostisk bruk eller 

laboratoriebruk på et underlag samt 

tilberedte reagenser for diagnostisk 

bruk eller laboratoriebruk, uten eller 

på underlag, unntatt dem som hører 

under posisjon 3002 eller 3006, 

sertifiserte referansematerialer 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, 

unntatt medisinsk utstyr i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav a) i rådsdirektiv 93/42/EØF(*) og 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i henhold 

til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/79/EF(**). 

Ex 3825 10 00 Kommunalt avfall Utelukkende kjøkken- og matavfall som inneholder 

animalske produkter, dersom det faller under 

virkeområdet for artikkel 2 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, unntatt kjøkken- og 

matavfall som kommer fra transportmidler i 

internasjonal trafikk, og som disponeres i samsvar 

med artikkel 12 bokstav d) i samme forordning. 

Brukt matolje beregnet på bruk som omfattes av 

forordning (EF) nr. 1069/2009, f.eks. organisk 

gjødsel eller biogass, kan omfattes av denne KN-

koden.» 

(*) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EUT  

L 331 av 7.12.1998, s. 1). 

— Posten for KN-kode 3826 00 utgår.  
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s)  I KAPITTEL 39 gjøres følgende endringer i tabellen: 

i)  Posten for KN-kode Ex 3913 90 00 i tabellen skal lyde: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3913 90 00 Andre naturlige polymerer (unntatt 

alginsyre, dens salter og estere) og 

modifiserte naturlige polymerer 

(f.eks. herdede proteiner, kjemiske 

derivater av naturgummi) som ikke 

er nevnt eller tatt med andre steder, i 

ubearbeidet form 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, f.eks. 

kondroitinsulfat, kitosan og herdet gelatin.» 

ii)  Følgende poster tilføyes: 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

«Ex 3926 90 92 Andre varer av plast og varer av 

andre materialer som hører under 

posisjon 3901-3914, framstilt av 

plastfolie 

Tomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; 

særlige krav er fastsatt i rad 5 tabell 1 kapittel I avsnitt 1 

i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 3926 90 97 Andre varer av plast og varer av 

andre materialer som hører under 

posisjon 3901-3914, framstilt av 

andre materialer enn plastfolie 

Tomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; 

særlige krav er fastsatt i rad 5 tabell 1 kapittel I avsnitt 1 

i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.» 

t)  Nytt KAPITTEL 71 innsettes etter KAPITTEL 67: 

«KAPITTEL 71 

Natur- eller kulturperler, edel- eller halvedelstener, edelmetaller, metaller plettert med edelmetall samt varer av 

slike produkter, bijouteri, mynter 

 Klassifikasjonsuttalelse 7101.21/1 for Det harmoniserte system: Østers som er uegnet til konsum, og som 

inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake og pakket i hermetisk lukkede metallbeholdere. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 7101 21 00 Ubearbeidede kulturperler Omfatter østers som er uegnet til konsum, og som 

inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake 

eller på andre måter og pakket i hermetisk lukkede 

beholdere. 

Ubearbeidede kulturperler som angitt i avsnitt 2 kapittel IV i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, med mindre 

de i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 ikke faller under virkeområdet for nevnte 

forordning.» 

  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/27 

 

u)  Nytt KAPITTEL 96 innsettes etter KAPITTEL 95: 

«KAPITTEL 96 

Diverse varer 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 9602 00 00 Bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt 

gelatin som hører under posisjon 

3503) og varer av uherdet gelatin 

Tomme kapsler av uherdet gelatin beregnet på konsum eller 

fôring; det er fastsatt særlige krav når det gjelder bruk som 

fôr i rad 5 tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011.» 

v)  KAPITTEL 99 skal lyde: 

«KAPITTEL 99 

Særlige KN-koder 

Underkapittel II 

Statistiske koder for visse særlige varebevegelser 

Generelle merknader 

 Dette kapittel omfatter dyr, næringsmidler av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter og animalske biprodukter 

som stammer fra tredjestater og som i henhold til forsendelsesprosedyren under tollvesenets kontroll leveres til fartøyer 

og luftfartøyer innenfor Den europeiske Union (T1). Et unntak fra Den europeiske unions hygienevilkår ved import får 

anvendelse på næringsmidler av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som leveres til fartøyer i samsvar med 

artikkel 13 nr. 3 i direktiv 97/78/EF, med eller uten midlertidig lagring i godkjente frisoner, frilagre eller tollagre. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

(1) (2) (3) 

Ex 9930 24 00 Varer som hører under KN-kapittel 

1–24 og som leveres til fartøyer og 

luftfartøyer 

Næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder sammen-

satte produkter, som er beregnet på forsyning til skip som 

fastsatt i artikkel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF. 

Ex 9930 99 00 Varer som er klassifisert på et annet 

sted og som leveres til fartøyer og 

luftfartøyer 

Næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder sammen-

satte produkter, som er beregnet på forsyning til skip som 

fastsatt i artikkel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF.» 

2)  Vedlegg II skal lyde: 

«VEDLEGG II 

Liste over sammensatte produkter og næringsmidler som ikke skal gjennomgå veterinærkontroll i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i dette vedtak 

I denne listen angis de sammensatte produkter og næringsmidler som i samsvar med gjeldende varenomenklatur i Unionen 

ikke skal gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon.  
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Merknader til tabellen: 

Kolonne 1 — KN-kode 

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

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

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

vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom beslutning 87/369/EØF («HS-konvensjonen»). KN gjengir 

posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere 

underposisjoner som er spesifikke for systemet. 

Når det blir brukt en kode med fire sifre, behøver ikke sammensatte produkter og næringsmidler med denne firesifrede 

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

med mindre annet er angitt. 

Når utelukkende visse bestemte produkter som hører under en kode med fire, seks eller åtte sifre inneholder animalske 

produkter, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex» (f.eks. Ex 

2001 90 65: veterinærkontroll kreves ikke for produktene angitt i kolonne 2). 

Kolonne 2 — Varebeskrivelse 

I denne kolonnen gis nærmere opplysninger om sammensatte produkter og næringsmidler som omfattes av unntaket fra 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjonene. Når det er nødvendig, må offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene 

vurdere ingrediensene i et sammensatt produkt og næringsmiddel, og angi om det animalske produktet som inngår i det 

sammensatte produktet og næringsmiddelet, er bearbeidet i en slik grad at det ikke lenger behøver å gjennomgå de 

veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk. 

KN-koder Forklaringer 

(1) (2) 

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11, 

1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50 

Konfekt (herunder slikkerier) og sjokolade som inneholder mindre enn 

50 % bearbeidede melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette vedtak. 

1902 19, 1902 30, 1902 40 Pasta og nudler som ikke er blandet eller fylt med bearbeidede kjøtt-

produkter som inneholder mindre enn 50 % bearbeidede melke- og 

eggprodukter og behandlet som fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i 

dette vedtak. 

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 

1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20, 1905 90 30, 

1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60, Ex 

1905 90 90 

Brød, kaker, kjeks, vafler og vaffelkjeks, kavringer, ristet brød og 

lignende ristede produkter som inneholder mindre enn 50 % 

bearbeidede melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette vedtak. 

1905 90 omfatter utelukkende tørre og sprø produkter. 

Ex 2001 90 65 og Ex 2005 70 00 

Ex 1604 

Oliven fylt med mindre enn 20 % fisk 

Oliven fylt med mer enn 20 % fisk 

Ex 2104 10 og Ex 2104 20 Suppekraft og aromaer for supper i pakninger til sluttforbrukeren, som 

inneholder mindre enn 50 % fiskeoljer, -pulver eller -ekstrakter og 

behandlet som fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette vedtak. 

Ex 2106 10, Ex 2106 90 Kosttilskudd i pakninger beregnet på sluttforbrukeren, som inneholder 

små mengder (i alt mindre enn 20 %) andre bearbeidede animalske 

produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller kitosan) enn 

kjøttprodukter.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1811 

av 11. oktober 2016 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av provinsen 

Brindisi i regionen Puglia i Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) 

[meddelt under nummer K(2016) 6290](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

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

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet fastsettes 

vilkårene for at medlemsstater eller regioner kan anerkjennes som offisielt fri for brucellose. 

2) Vedlegg II til kommisjonsvedtak 93/52/EØF(2) inneholder en liste over regioner i medlemsstater som er anerkjent som 

offisielt fri for brucellose (B. melitensis) i samsvar med direktiv 91/68/EØF. I artikkel nr. 14 i direktiv 91/68/EØF 

defineres «region» for Italias del som en del av den medlemsstaten som blant annet omfatter minst én provins. 

3) Italia har overfor Kommisjonen framlagt dokumentasjon som viser at vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF er oppfylt, 

slik at provinsen Brindisi i regionen Puglia kan anerkjennes som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). På bakgrunn 

av en vurdering av dokumentasjonen som Italia har framlagt, bør provinsen Brindisi i regionen Puglia anerkjennes som 

offisielt fri for brucellose (B. melitensis). 

4) Posten for Italia i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 13.10.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 4. 

(1) EFT L 46 av 24.9.1991, s. 19. 

(2) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

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

2019/EØS/10/05 



Nr. 10/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

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

«I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara. 

— Provinsen Bolzano. 

— Regionen Emilia-Romagna. 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia. 

— Regionen Lazio. 

— Regionen Liguria. 

— Regionen Lombardia. 

— Regionen Marche. 

— Regionen Molise. 

— Regionen Piemonte. 

— Regionen Puglia: provinsen Brindisi. 

— Regionen Sardegna. 

— Regionen Toscana. 

— Provinsen Trento. 

— Regionen Umbria. 

— Regionen Valle d’Aosta. 

— Regionen Veneto.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1096 

av 6. juli 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til krav til omsetning av 

forsendelser av visse fiskearter beregnet på medlemsstater eller deler av medlemsstater som 

omfattes av nasjonale tiltak for salmonid alfavirus (SAV) som er godkjent ved beslutning 

2010/221/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse, og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 43 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008(2) fastsettes vilkår og krav til utstedelse av sertifikater ved omsetning og 

import av akvakulturdyr i medlemsstater eller deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak godkjent ved 

kommisjonsbeslutning 2010/221/EU(3). 

2) I henhold til beslutning 2010/221/EU kan medlemsstatene oppført i vedlegg I eller II innføre krav til omsetning og 

import av fiskearter som er mottakelige for salmonid alfavirus (SAV) til områder som anses som frie for denne 

sykdommen, eller som omfattes av et godkjent overvåkingsprogram. Forsendelser av fisk av arter som er mottakelige 

for SAV, beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for 

akvariedyr og kultivering, og som innføres til nevnte medlemsstater eller deler av medlemsstater, bør komme fra 

områder med tilsvarende helsestatus og ledsages av et helsesertifikat som bekrefter at disse kravene er oppfylt. 

3) For å sikre at disse kravene er oppfylt, bør modellen for helsesertifikat i del A i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1251/2008 inneholde en henvisning til SAV. 

4) Del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008 inneholder en liste over arter som er mottakelige for sykdommer 

som det er godkjent nasjonale tiltak for i henhold til beslutning 2010/221/EU. Helseregelverket for akvatiske dyr og 

diagnosehåndboken for akvatiske dyr vedtatt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) angir for tiden atlanterhavslaks 

(Salmo salar), regnbueørret (Oncorynchus mykiss) og sjøørret (Salmo trutta) som arter som er mottakelige for SAV. Av 

hensyn til juridisk klarhet når det gjelder virkeområdet for forordning (EF) nr. 1251/2008, bør en henvisning til SAV og 

til fiskeartene som er mottakelige for dette viruset, innføres i del C i vedlegg II til nevnte forordning. 

5) Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene og næringen bør gis tilstrekkelig tid til å treffe de tiltakene som er nødvendige for å oppfylle kravene 

fastsatt i denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 7.7.2016, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 6. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av direktiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav 

til utstedelse av sertifikater ved omsetning og import til Fellesskapet av akvakulturdyr og produkter av disse, og om utarbeiding av en liste 

over smitteoverførende arter (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41). 

(3) 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 (EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7). 

2019/EØS/10/06 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A og C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. oktober 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 6. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Del A skal lyde: 

«DEL A 

Modell for helsesertifikat for akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på oppdrett, gjenutlegging, 

installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 

I:
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referanse-

nummer  

I.2.a  Lokalt referanse-

nummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.   

I.7. 

I.8.  Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9.  I.10.  Bestemmelses-

stat 

ISO-

kode 

I.11. 

    

I.12.  Opprinnelsessted 

Godkjent akvakulturvirksomhet  

Annet  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.13  Bestemmelsessted 

Godkjent akvakulturvirksomhet  

Annet  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse  

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  Type forpakning 
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I.25.  Varer sertifisert til: 

 Oppdrett  Gjenoppbygging av viltbestanden  Gjenutlegging   Kjæledyr  Karantene  Annet  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstatene  

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport  

 Tredjestat  ISO-kode 

 Utførselssted  Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

 Art (vitenskapelig navn)  Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 

gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne 

akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering 

D
e
l 

II
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1 Alminnelige krav 

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet 

II.1.1. enten (1) [er blitt undersøkt i løpet av de siste (1)(2) [72] (1) [24] timene før lasting, og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom] 

eller (1) [når det gjelder rogn og bløtdyr, kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr 

der det i henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre ikke er noe som tyder på 

sykdomsproblemer] 

eller (1)(3) [når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, er, så langt jeg kjenner til, klinisk friske] 

II.1.2 ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares 

II.1.3 ikke er beregnet på destruering eller slakt med sikte på å utrydde sykdommer 

 
II.1.4 oppfyller kravene til omsetning fastsatt i direktiv 2006/88/EF 

II.1.5. (1) [når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de 

som er angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.] 

 II.2. (1)(4)(5) [Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia 

ostreae og/eller hvitflekksykdom 

  Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

  enten (1)(6) [kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for(1) [VHS](1) [IHN](1) 

[ISA](1) [KHV](1) [Marteilia refringens](1) [Bonamia ostreae](1) [hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII 

i direktiv 2006/88/EF.] 

  eller (1)(5)(6) [når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med 

vedtak 2008/946/EF.]]  

 II.3. (1)(7) [Krav til arter som er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia 

ostreae og/eller hvitflekksykdom 

  Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som skal anses som 

mulige smittebærere av (1) [VHS] (1) [IHN] (1) [ILA] (1) [KHV] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) 

[hvitflekksykdom] ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i 

tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008 

  enten (1)(6) [kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for(1) [VHS](1) [IHN](1) 

[ISA] (1) [KHV](1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [hvitflekksykdom] i samsvar med 

kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] 

  eller (1)(6)(7) [er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]] 

 II.4. Krav til transport og merking 

  Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

 11.4.1 akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, 

  i)  er plassert under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand, 

ii)  oppfyller de relevante alminnelige vilkårene for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 1/2005, 
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DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 

gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne 

akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.4.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.4.3 forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med 

brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt 

følgende erklæring: 

 enten (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»], 

 eller (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»], 

 eller (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den 

europeiske union»], 

 eller (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Akvariefisk] (1) [Akvariebløtdyr] (1) [Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne 

akvakulturanlegg for akvariedyr i Den europeiske union»], 

 eller (1) [«[Akvariefisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på kultivering i Den europeiske union»], 

 eller (1) [«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»], 

II.5. (1)(8) [Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdoms-

bekjempelse som fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at 

II.5.1. dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1) 

[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1) [hemoragisk virusseptikemi (VHS)] (1) [infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1) [koiherpesvirussykdom (KHV)] (1) [Bonamia exitiosa] (1) 

[Perkinsus marinus] (1) [Mikrocytos mackini] (1) [Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1) [Taura-syndrom] (1) 

[Yellowhead disease] (1) [hvitprikksykdom] (1)(9) [følgende nye sykdom: …………………………….……], 

II.5.2. det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor i omsetning, og 

II.5.3. forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med 

brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt 

følgende erklæring: 

«(1) [Viltlevende] (1) [Fisk] (1) [Bløtdyr] (1) [Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for 

sykdomsbekjempelse».] 

II.6. (1)(10) [Krav til arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 

pankreasnekrosevirus (IPN), infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS) og infeksjoner med salmonid 

alfavirus (SAV) 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1)[kommer fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat 

 a) der(1) [SVC] (1) [GS] (1) [BKD] (1) [IPN](1)[SAV] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om 

mistanke om forekomst av den aktuelle sykdommen skal umiddelbart undersøkes av vedkommende 

myndighet, 

 b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, som er innført til denne 

medlemsstaten eller en del av medlemsstaten, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.6 i dette sertifikatet, 

 c) der arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og 
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DEN EUROPEISKE UNION Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 

gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne 

akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 d) enten (1) [som når det gjelder (1) [IPN (1) [BKD], oppfyller krav til sykdomsfrihet som tilsvarer 

dem som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.] 

  og/eller (1) [som når det gjelder (1) [SVC] (1) [GS] (1) [SAV], oppfyller kravene til sykdomsfrihet 

fastsatt i relevant OIE-standard.] 

  og/eller (1) [som når det gjelder (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD] (1) [SAV], omfatter et enkelt 

akvakulturanlegg som under tilsyn av vedkommende myndighet 

   i) er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst seks uker, 

   ii) er blitt kultivert med dyr fra områder som vedkommende myndighet har sertifisert 

som frie for den aktuelle sykdommen. ]] 

og/eller (1) [når det gjelder viltlevende akvatiske dyr som er mottakelige for (1) [SVC] (1) [IPN] (1) [BKD] (1) [SAV], er blitt 

holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.] 

og/eller (1) [når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, som umiddelbart før omsetning er blitt holdt i vann 

med en salinitet på over 25 promille i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende 

akvatiske dyr som er mottakelige for GS, er blitt innført i dette tidsrommet.] 

og/eller (1) [når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å 

være effektiv mot GS.]] 

II.7 (1)(11) [Krav til arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar 

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor 

enten (1) [ kommer fra en medlemsstat eller et segment 

 a) der OsHV-1 μνar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av den aktuelle sykdommen umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet, 

 b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar, som er innført til denne medlems-

staten eller et segment, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.7 i dette sertifikatet, 

 c) enten (1) [som oppfyller kravene til sykdomsfrihet som tilsvarer dem som er fastsatt i kapittel VII 

i direktiv 2006/88/EF,] 

  og/eller (1) [som når det gjelder forsendelser beregnet på en medlemsstat eller et segment som 

omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU, selv også omfattes 

av et overvåkingsprogram som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU,]] 

og/eller (1) [er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]] 

Merknader  

Del I: 

— Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakultur-

området for bløtdyr. Sett kryss i «Annet» dersom det dreier seg om viltlevende akvatiske dyr. 

— Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakultur-

området for bløtdyr. Sett kryss i «Annet» dersom dyrene er beregnet på kultivering. 

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode: 0301, 0306, 0307, 030110 eller 030270. 

— Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet antall. 

— Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er 

beregnet på gjenutlegging, «Kjæledyr» dersom dyrene er beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, «Vilt 

for utsetting» dersom dyrene er beregnet på kultivering, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et 

karanteneanlegg og «Annet» dersom dyrene er beregnet på installasjoner for fritidsfiske. 
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II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) 24-timersalternativet gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) 

nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 

2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene 

fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av 

et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. I alle andre tilfeller gjelder 72-

timersalternativet. 

(3) Gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som er fanget i sitt naturlige miljø og omgående fraktet til et akvakultur-

sanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr uten noen form for midlertidig lagring. 

(4) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle 

punktet. Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

(5) Forsendelser av viltlevende akvatiske dyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene i del II.2 i dette sertifikatet 

dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

(6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for 

VHS, IHN, ILA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et 

overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, 

skal en av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter som er mottakelige for eller 

smittebærere av de(n) sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for. Opplysninger om 

sykdomsstatus i hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Unionen finnes på 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 

(7) Del II.3 i dette sertifikatet gjelder smittebærende arter for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle 

punktet. Mulige smittebærende arter og vilkårene for når slike arter skal anses som smittebærende, er oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige smittebærende arter kan bringes i omsetning 

uavhengig av kravene i del II.3 dersom vilkårene i kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008 

ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 

2008/946/EF. 

(8) Del II.5 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) 

nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med kravene til omsetning i direktiv 2006/88/EF har 

tillatelse fra vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i 

avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF eller en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et 

utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. 

(9) Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF. 

(10) Del II.6 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat 

som anses som sykdomsfri, eller som omfattes av et program som er godkjent i samsvar med beslutning 

2010/221/EU for SVC, BKD, IPN, GS eller SAV, og forsendelsen består av arter som er oppført i del C i vedlegg II 

som mottakelige for den eller de sykdommene som den sykdomsfrie statusen eller programmet/programmene gjelder 

for. 

 Del II.6 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter som er oppført i 

del C i vedlegg II som mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller 

en del av en medlemsstat som er oppført i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for GS. 

 Forsendelser av viltlevende akvatiske dyr som kravene i forbindelse med SVC, SAV, IPN og/eller BKD gjelder for, kan 

bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.6 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et 

karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF. 

  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

(11) Del II.7 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser som er beregnet på en medlemsstat eller et segment som 

anses som sykdomsfri(tt), eller som er omfattet av et program er som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU med 

hensyn til OsHV-1 μνar, og forsendelsen omfatter arter som er oppført i del C i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1251/2008 som mottakelige for OsHV-1 μνar. 

Kravene fastsatt i del II.7 gjelder ikke forsendelser beregnet på karanteneanlegg som oppfyller krav som minst 

tilsvarer dem som er fastsatt i beslutning 2008/946/EF. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Lokal veterinærenhet: Den lokale veterinærenhetens nummer: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  

2)  Del C skal lyde: 

«DEL C 

Liste over arter som er mottakelige for sykdommer som det er godkjent nasjonale tiltak for i henhold til beslutning 

2010/221/EU 

Sykdom Mottakelige arter 

Vårviremi hos karpe (SVC) Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss 

(C. carassius), gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), vanlig karpe og 

koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), 

malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca) og vederbuk (Leuciscus idus) 

Bakteriell nyresykdom (BKD) Familie: Laksefisk (Salmonidae) 

Infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN) Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), bekkerøye (Salvelinus fontinalis), 

ørret (Salmo trutta), atlanterhavslaks (Salmo salar), Oncorhynchus spp. 

og sik (Coregonus lavaretus) 

Infeksjon med salmonid alfavirus (SAV) Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), 

ørret (Salmo trutta) 

Infeksjon med Gyrodactylus salaris Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), 

arktisk røye (Salvelinus alpinus), nordamerikansk bekkerøye (Salvelinus 

fontinalis), harr (Thymallus thymallus), canadarøye (Salvelinus 

namaycush) og ørret (Salmo trutta). 

Østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/27 

av 13. januar 2016 

om endring av vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 

spongiform encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati hos dyr. Den får anvendelse på framstilling og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 999/2001 og kapittel B i vedlegg III til nevnte forordning skal 

medlemsstatene hvert år framlegge for Kommisjonen opplysninger om overvåking av overførbar spongiform 

encefalopati på deres territorium, og Kommisjonen skal framlegge et sammendrag av disse opplysningene for Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

3) Etter avtale mellom Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vil utarbeidingen og 

offentliggjøringen av Unionens årlig sammendragsrapport om overvåking og prøvetaking av drøvtyggere for å påvise 

forekomst av overførbar spongiform encefalopati bli overført til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

Kapittel B i vedlegg III til forordning (EU) nr. 999/2001 bør derfor endres for å gjenspeile disse nye reglene. 

4) I henhold til vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt å fôre visse produksjonsdyr med bearbeidet 

animalsk protein, særlig protein fra andre dyr enn drøvtyggere. 

5) I henhold til kapittel II bokstav b) ii) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 kan fiskemel og fôrblandinger som 

inneholder fiskemel, brukes til fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr. 

6) I kapittel III avsnitt A nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt at bearbeidet animalsk protein i 

bulk fra andre dyr enn drøvtyggere og fôrblandinger i bulk som inneholder slikt protein, skal transporteres i kjøretøyer 

og containere som ikke brukes til transport av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

akvakulturdyr. Ettersom fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel er tillatt brukt i fôr til alle andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere, får denne bestemmelsen ikke anvendelse på fiskemel eller fôrblandinger som 

inneholder fiskemel. Kapittel III avsnitt A nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 999/2001 bør derfor endres for å 

utelukke fiskemel. 

7) I kapittel V avsnitt E i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt at eksport av bearbeidet animalsk 

protein fra andre dyr enn drøvtyggere og av produkter som inneholder slikt protein, skal tillates bare dersom de er 

beregnet på bruk som ikke er forbudt i henhold til nevnte forordning, og dersom det før eksport er inngått en skriftlig 

avtale mellom vedkommende myndighet i eksportmedlemsstaten, eller Kommisjonen, og vedkommende myndighet i 

importtredjestaten, der det kreves at et foretak fra importtredjestaten skal respektere den tiltenkte bruken og ikke 

reeksportere bearbeidet animalsk protein eller produkter som inneholder slikt protein, til bruksformål som er forbudt i 

henhold til forordning (EF) nr. 999/2001. 

8) Dette kravet var opprinnelig beregnet på å bekjempe spredning av bovin spongiform encefalopati (BSE) på et tidspunkt 

da BSE var epidemisk i Unionen, og da det europeiske kontinentet var den delen av verden som var sterkest rammet av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 7. 

(1) EFT L 147 av 31.05.2001, s. 1. 

2019/EØS/10/07 



Nr. 10/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

epidemien. BSE-situasjonen i Unionen er imidlertid betydelig forbedret siden den gang. I 2013 ble det rapportert om sju 

tilfeller av BSE i Unionen og i 2014 var det 11 rapporterte tilfeller, sammenlignet med 2116 rapporterte tilfeller i 2001 

og 2124 rapporterte tilfeller i 2002. Denne forbedringen i BSE-situasjonen i Unionen gjenspeiles i det faktum at 20 

medlemsstater i Unionen nå er anerkjent som stater med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 

2007/453/EF(1), som endret. 

9) Kravet i kapittel V avsnitt E i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 om at det skal inngås en skriftlig avtale med 

bestemmelsestredjestaten som en forutsetning for eksport av bearbeidet protein fra andre dyr enn drøvtyggere og 

produkter som inneholder slikt protein, og forbudet mot at disse produktene brukes i tredjestater som fôr til produk-

sjonsdyr, bortsett fra akvakulturdyr, bør derfor oppheves. 

10) I kapittel IV avsnitt D i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkår for framstilling og bruk av bearbei-

det animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere som er beregnet på fôring av akvakulturdyr, og fôrblandinger som 

inneholder slikt protein, som krever et fullstendig skille mellom materialer fra drøvtyggere og andre dyr enn drøv-

tyggere på hvert trinn i produksjonslinjen samt regelmessig prøvetaking og analyse for å kontrollere fravær av kryss-

kontaminering. Disse vilkårene bør også kreves for bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og 

fôrblandinger som inneholder slikt protein, som er beregnet på eksport, for å sikre at sikkerhetsnivået for bearbeidet 

animalsk protein og fôrblandinger som inneholder slikt protein, som eksporteres, er det samme som for dem som brukes 

på Unionens territorium. 

11) Ettersom fôr til kjæledyr og fiskemel framstilles i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av 

produkter fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, eller til produksjon av fôr til kjæledyr, bør kravet om at eksport bare er 

tillatt fra virksomheter som oppfyller kravene i kapittel IV avsnitt D i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001, ikke 

få anvendelse på fôr til kjæledyr eller på fiskemel. 

12) Kapittel V avsnitt E i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 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 III til forordning (EF) nr. 999/2001 skal kapittel B lyde: 

KAPITTEL B 

KRAV TIL RAPPORTERING OG REGISTRERING 

I.  KRAV TIL MEDLEMSSTATENE 

A. Opplysninger som skal tas med i medlemsstatenes årlige rapporter i samsvar med artikkel 6 nr. 4 

1.  Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 er underlagt offisielle restriksjoner 

på forflytning. 

2.  Antall tilfeller under mistanke per dyreart som i samsvar med artikkel 12 nr. 2 har gjennomgått laboratorieunder-

søkelse, herunder resultatene av hurtigprøvene og de bekreftende prøvene (antall positive og negative tilfeller) og, 

når det gjelder storfe, aldersfordelingen hos alle undersøkte dyr. Aldersfordelingen bør grupperes som følger: 

«under 24 måneder», inndelt i 12-månedersperioder mellom 24 og 155 måneder, og «over 155 måneder». 

3.  Antall besetninger der tilfeller av sauer og geiter under mistanke er meldt og undersøkt i samsvar med artikkel 12 

nr. 1 og 2. 

4.  Antall storfe som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del I nr. 2.1, 2.2, 3.1 og 5. Metoden for 

utvelging av prøver, resultatene av hurtigprøvene og de bekreftende prøvene og aldersfordelingen hos de 

undersøkte dyrene, gruppert som fastsatt i nr. 2, skal angis.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 
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5.  Antall sauer og geiter og besetninger som er undersøkt i hver delpopulasjon nevnt i kapittel A del II nr. 2, 3, 5 og 

6, samt metoden for utvelging av prøver og resultatene av hurtigprøvene og de bekreftende prøvene. 

6.  Den geografiske fordelingen, herunder opprinnelsesstaten dersom den ikke er den samme som rapporteringsstaten, 

av positive tilfeller av BSE og skrapesyke. Det bør opplyses om fødselsår og om mulig fødselsmåned for hvert 

enkelt tilfelle av TSE hos storfe, sauer og geiter. TSE-tilfeller som vurderes som atypiske, skal angis. For tilfeller 

av skrapesyke skal resultatene av den første og andre molekylære undersøkelsen nevnt i vedlegg X kapittel C 

nr. 3.2 bokstav c) rapporteres. 

7.  Antall prøver og bekreftede TSE-tilfeller per art hos andre dyr enn storfe, sauer og geiter. 

8.  Genotype og om mulig rase for hver sau som enten er påvist å være positiv for TSE, eller som det er tatt prøve av i 

samsvar med kapittel A del II nr. 8.1. eller 8.2. 

B. Rapporteringsperioder 

Utarbeidingen av rapporter som inneholder opplysningene nevnt i avsnitt A, og som sendes til Kommisjonen (som skal 

sende den til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) månedlig i det elektroniske formatet som 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er blitt enige om, eller, når 

det gjelder opplysningene nevnt i nr. 8, kvartalsvis, kan utgjøre den årlige rapporten som kreves i henhold til artikkel 6 

nr. 4, forutsatt at opplysningene ajourføres når tilleggsopplysninger blir tilgjengelige. 

II.  OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I UNIONENS SAMMENDRAGSRAPPORT 

Unionssammendraget skal framlegges i form av tabeller som minst inneholder opplysningene nevnt i del I.A for hver 

medlemsstat. 

Fra 1. januar 2016 skal Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet analysere opplysningene nevnt i del I, og 

innen utgangen av november offentliggjøre en sammendragsrapport om tendenser og kilder til overførbar spongiform 

encefalopati i Unionen. 

III.  REGISTRE 

1.  Vedkommende myndighet skal føre registre over opplysningene nevnt i del I.A, som skal oppbevares i sju år. 

2.  Laboratoriet som utfører undersøkelsene, skal i sju år oppbevare registre med alle opplysninger fra prøvene, særlig 

laboratoriejournaler og, eventuelt, parafinblokker og fotografier av Western blot.» 

Artikkel 2 

I kapittel III avsnitt A i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Bearbeidet animalsk protein i bulk, unntatt fiskemel, fra andre dyr enn drøvtyggere, og fôrblandinger i bulk som 

inneholder slikt bearbeidet animalsk protein, skal transporteres i kjøretøyer og containere som ikke brukes til transport 

av fôr beregnet på andre produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra akvakulturdyr.» 

Artikkel 3 

I kapittel V i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 skal avsnitt E lyde: 

«AVSNITT E 

Eksport av bearbeidet animalsk protein og produkter som inneholder slikt protein 

1.  Eksport av bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og produkter som inneholder slikt protein, skal være forbudt.  
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 Som unntak gjelder forbudet ikke for bearbeidet fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøv-

tyggere, og som er behandlet i godkjente anlegg for framstilling av fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, og som er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

2.  Eksport av bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, eller av fôrblandinger som inneholder slikt protein, 

er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det bearbeidede animalske proteinet fra andre dyr enn drøvtyggere skal komme fra bearbeidingsanlegg som ute-

lukkende brukes til bearbeiding av animalske biprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere fra slakterier og nedskjærings-

anlegg nevnt i kapittel IV avsnitt D bokstav a), eller fra godkjente bearbeidingsanlegg som er oppført på offentlig 

tilgjengelige lister nevnt i kapittel V avsnitt A bokstav d). 

b)  Fôrblandingene som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, skal komme fra godkjente 

virksomheter som er oppført på offentlig tilgjengelige lister nevnt i kapittel V avsnitt A bokstav e), og skal være 

emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk. 

3.  Vilkårene fastsatt i nr. 2 får ikke anvendelse på 

a)  fôr til kjæledyr som inneholder bearbeidet animalsk protein fra andre dyr enn drøvtyggere, og som er behandlet i 

godkjente anlegg for framstilling av fôr til kjæledyr i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som 

er emballert og merket i samsvar med Unionens regelverk, 

b)  fiskemel og fôrblandinger som ikke inneholder annet bearbeidet animalsk protein enn fiskemel.» 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1768 

av 4. oktober 2016 

om godkjenning av guanidineddiksyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

avvente smågriser og oppfôringssvin og om oppheving av kommisjonsforordning (EF)  

nr. 904/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) Guanidineddiksyre ble godkjent for oppfôringskyllinger for et tidsrom på ti år ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 904/2009(2). 

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

som tilsetningsstoff i fôrvarer. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 

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

4) Søknaden gjelder godkjenning i næringsmiddelkategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av guanidineddiksyre 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, avlskyllinger og griser. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 27. januar 2016(3) at 

guanidineddiksyre under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrehelsen, forbrukernes helse eller 

miljøet, og at den anses for å være en kilde til kreatin og derfor kan erstatte kreatin i fôret. Myndigheten anbefalte 

vernetiltak for å hindre at stoffet inhaleres av brukerne. Myndigheten uttalte at høyeste tillatte innhold ble fastsatt under 

forutsetning av at fôret inneholder tilstrekkelige mengder av metyldonorer. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav til overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekrefter dessuten rapporten om analysemetoden 

for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

er oppfylt. Bruk av dette stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Ettersom ny godkjenning er gitt i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 904/2009 

oppheves. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det tillates en overgangsperiode for å avvikle eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger 

som inneholder det, som godkjent ved forordning (EF) nr. 904/2009. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 5.10.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009 av 28. september 2009 om godkjenning av guanidineddiksyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 28). 

(3) EFSA Journal, 2016 14(2):4394. 

2019/EØS/10/08 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 904/2009 oppheves. 

Artikkel 3 

1.  Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 25. april 2017 i 

samsvar med de reglene som gjaldt før 25. oktober 2016, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i nr. 1, kan bringes i omsetning fram til 25. oktober 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 25. oktober 2016, og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings

periodens 

utløp 
mg guanidineddiksyre per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

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

3c372 — Guanidin-

eddiksyre 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et minsteinnhold av 

guanidineddiksyre på 98 % (i 

tørrstoff). 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Guanidineddiksyre framstilt ved 

kjemisk syntese 

Kjemisk formel: C3H7N3O2 

CAS-nummer: 352-97-6 

Urenheter: 

— høyeste innhold av cyanamid: 

0,03 % 

— høyeste innhold av di-

cyandiamid: 0,5 % 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av guanidin-

eddiksyre i fôrvarer: 

— Ionekromatografi med UV-

påvisning (IC-UV). 

Oppfôringskyllinger, 

avvente smågriser og 

oppfôringssvin 

 600 1200 1.  Vanninnholdet skal angis på mer-

kingen av tilsetningsstoffet. 

2.  Guanidineddiksyre kan bringes i om-

setning og brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

3.  Ved bruk av tilsetningsstoffet skal det 

legges særlig vekt på forekomsten av 

andre metyldonorer enn metionin i 

dyrets kost. 

4.  For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike framgangsmåter og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

25. oktober 

2026 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1833 

av 17. oktober 2016 

om godkjenning av et preparat av nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen: Biolek Sp. z o.o.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

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

nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin). Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av nyrebønnelektin 

(Phaseolus vulgaris-lektin) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

29. oktober 2014(2) og 22. oktober 2015(3) med at preparatet av nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin) under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte 

videre med at tilsetningsstoffet bør anses som luftveissensibiliserende, og at det foreligger en potensiell fare ved ekspo-

nering gjennom innånding. Myndigheten konkluderte også med at stoffet har et visst potensial til å forbedre ytelsen til 

spedgriser i perioden etter avvenningen. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking etter at 

produktet er brakt i omsetning. Den har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget 

til denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre avls-

tekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 18.10.2016, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2015, 13(1):3903. 

(3) EFSA Journal 2015, 13(11):4276. 

2019/EØS/10/09 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/49 

 

 

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 17. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Aktive enheter dyr/dag 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (øker ytelsen til avvente smågriser) 

4d13 Biolek Sp.  

z o.o. 

Nyrebønne-

lektin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av nyrebønnelektin (Pha-

seolus vulgaris-lektin) med en 

aktivitet på minst 1 280 HAU/g(1) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Blanding av isoformer av fy-

tohemagglutinin (PHA): PHA-E4, 

PHA-E3L, PHA-E2L2, PHA-EL3, 

PHA-L4 

CAS-nr. (PHA-L): 9008-97-3 

Analysemetoder(2) 

Til mengdebestemmelse av 

nyrebønnelektin i tilsetningsstoffet: 

Hemagglutinasjonsprøve 

Spedgriser 14 dager 220 HAU 660 HAU 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur og holdbarhetstid. 

2.  Tilsetningsstoffet skal bare gis 

gjennom tilskuddsfôr til 10 til 14 

dager gamle spedgriser med høyeste 

dose: 

— 220 HAU/spedgris/dag i 3 dager 

eller 

— 660 HAU/spedgris (på én dag). 

3.  På etiketten til tilsetningsstoffet skal 

bruksanvisningen for bruk i tilskudds-

fôr angis. 

4.  For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

7. november 

2026 

(1) 1 HAU (Haemagglutination Activity Unit) er mengden materiale (1 mg/ml) i siste fortynning som gir 50 % agglutinasjon (klumping) av de røde blodcellene. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1881 

av 24. oktober 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 med hensyn til minsteaktiviteten 

for 6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bruk av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 22594), som tilhører kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer», ble godkjent for ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser, oppfôringssvin og 

purker ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012(2). 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått å endre 

vilkårene for godkjenning av det aktuelle tilsetningsstoffet ved å redusere minsteaktiviteten fra 1000 FYT/kg fullfôr til 

500 FYT for purker. Søknaden var ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen oversendte søknaden til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

3) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 26. januar 2016(3) at den foreslåtte dosen er effektiv med hensyn til å øke den 

tilsynelatende fekale fosforfordøyeligheten ved en minsteaktivitet på 500 FYT/kg fullfôr. Reduksjonen i den dosen som 

er foreslått for purker, vil ikke endre de tidligere konklusjonene om sikkerheten for purker, forbrukere, brukere og 

miljøet. Myndigheten fastslo at tilsetningsstoffet er trygt for purker, forbrukere og miljøet. Det irriterer ikke hud eller 

øyne, men bør behandles som hudsensibiliserende. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

4) Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 837/2012 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 25.10.2016, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 8. 

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

(2) EUT L 252 av 19.9.2012, s. 7. 

(3) EFSA Journal 2016, 14(2):4393. 

2019/EØS/10/10 
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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 24. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a18 DSM 

Nutritional 

Products 

Ltd 

6-fytase 

(EC 3.1.3.26) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 22594) med en aktivitet på 

minst: 

10 000 FYT(1)/g i fast form 

20 000 FYT/g i flytende form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt 

av Aspergillus oryzae (DSM 

22594) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av  

6-fytase i fôrvarer: 

Kolorimetrisk metode som måler 

uorganisk fosfat som frigjøres  

av 6-fytase fra fytat (ISO 

30024:2009) 

Fjørfe 

Oppfôrings-

svin 

Smågriser 

(avvente) 

— 500 FYT — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagringstemperatur, hold-

barhetstid og pelleteringsstabilitet. 

2. Anbefalt dose per kg fullfôr for: 

— fjørfe, smågriser (avvente) og 

oppfôringssvin: 500-4 000 FYT 

— purker: 500-4 000 FYT 

3. Til bruk i fôr som inneholder mer enn  

0,23 % fytinbundet fosfor. 

4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr. 

5. Til bruk i avvente smågriser på opptil  

35 kg. 

9. oktober 

2022 

Purker 500 FYT 

(1) 1 FYT er den mengden enzym som frigjør 1 μmol uorganisk fosfat per minutt fra fytat ved reaksjonsvilkår med en fytatkonsentrasjon på 5,0 mM ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/646 

av 20. april 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 6)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), særlig artikkel 5 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning 715/2007/EF er en av særrettsaktene etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2). 

2) Ved forordning (EF) nr. 715/2007 er det fastsatt krav om at nye lette kjøretøyer skal overholde visse utslipps-

grenseverdier, og tilleggskrav om tilgang til opplysninger. De spesifikke tekniske bestemmelsene som er nødvendige for 

å gjennomføre nevnte forordning, ble vedtatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). 

3) Kommisjonen har i den forbindelse og på grunnlag av egen forskning og eksterne opplysninger foretatt en detaljert 

analyse av framgangsmåtene, prøvingene og kravene i forbindelse med typegodkjenning som er fastsatt ved forordning 

(EF) nr. 692/2008, og har konstatert at utslippene fra Euro 5/6-kjøretøyer under virkelig kjøring på vei langt overskrider 

utslippene som er målt under den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), særlig med hensyn til NOx-utslipp fra 

dieselkjøretøyer. 

4) Utslippskravene for typegodkjenning av motorvogner er gradvis blitt betydelig skjerpet ved innføringen av 

eurostandarder med senere endringer. Selv om det generelt er blitt betydelig reduserte utslipp fra kjøretøyer med hensyn 

til ulike regulerte forurensende stoffer, var dette ikke tilfellet med NOx-utslipp fra dieselmotorer, særlig lette kjøretøyer. 

Det er derfor behov for tiltak for å rette opp dette. 

5) Det er forbudt å bruke «manipulasjonsinnretninger» som definert i artikkel 3 nr. 10 i forordning (EF) nr. 715/2007 som 

reduserer utslippskontrollsystemets effektivitet. Den senere tids hendelser har understreket behovet for å styrke 

håndhevingen på dette området. Det er derfor hensiktsmessig å kreve bedre overvåking av utslippskontrollstrategien 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 26.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 10. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

2019/EØS/10/11 
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som produsenten bruker ved typegodkjenning, etter prinsippene som allerede gjelder for tunge kjøretøyer i henhold til 

Euro VI-forordning (EF) nr. 595/2009 og dens gjennomføringstiltak. 

6) Å løse problemet med NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer bør bidra til å redusere de fortsatt høye konsentrasjonene av NO2 

i omgivelsesluften, som utgjør en betydelig risiko for menneskers helse. 

7) Kommisjonen opprettet i 2011 en arbeidsgruppe med deltakelse av alle berørte parter med sikte på å utarbeide en 

prøvingsmetode for reelle utslipp under kjøring (RDE – real driving emission) som bedre gjenspeiler utslippene målt på 

veien. For dette formål og etter omfattende tekniske drøftinger har løsningen som ble foreslått i forordning (EF)  

nr. 715/2007 vært fulgt, dvs. bruk av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS – portable emission measurement 

systems) og grenseverdier som ikke skal overskrides (NTE – not-to-exceed). 

8) RDE-prøvingsmetodene bør innføres i to etapper som avtalt med de berørte partene i «Cars 2020»-prosessen(1): I en 

første overgangsperiode bør prøvingsmetodene brukes bare til overvåking, for så i neste omgang å brukes sammen med 

bindende kvantitative RDE-krav for alle nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer. 

9) RDE-prøvingsmetodene ble innført ved kommisjonsforordning (EU) 2016/427(2). Det er nå nødvendig å fastsette 

kvantitative RDE-krav for å begrense eksosutslipp under alle normale bruksforhold i henhold til utslippsgrensene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 715/2007. I den forbindelse bør det tas hensyn til målemetodenes statistiske og tekniske 

usikkerhet. 

10) For at produsentene skal kunne tilpasse seg RDE-kravene gradvis, bør de endelige kvantitative RDE-kravene innføres i 

to trinn. I første trinn, som bør få anvendelse fire år etter datoene for obligatorisk anvendelse av Euro 6-standardene, bør 

en samsvarsfaktor på 2,1 få anvendelse. Annet trinn bør følge ett år og fire måneder etter første trinn og kreve full 

overholdelse av utslippsgrenseverdien for NOx på 80 mg/km fastsatt i forordning (EF) nr. 715/2007, pluss en margin for 

å ta hensyn til ytterligere måleusikkerhet knyttet til bruken av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS). 

11) Selv om det er viktig at alle mulige kjøresituasjoner potensielt kan omfattes av RDE-prøving, bør det unngås at prø-

vingskjøretøyer kjøres på en partisk måte, dvs. for at kjøretøyet skal bestå eller ikke bestå prøvingen ikke på grunn av 

teknisk ytelse, men på grunn av ekstreme kjøremønstre. Det innføres derfor utfyllende grensevilkår for RDE-prøving for 

å håndtere slike situasjoner. 

12) Det ligger i sakens natur at kjøreforholdene under hver enkelt PEMS-kjøresyklus ikke nødvendigvis vil tilsvare normale 

bruksforhold for kjøretøyet. Graden av utslippsreduksjon kan derfor variere under slike kjøresykluser. Som følge av og 

for å ta hensyn til målemetodenes statistiske og tekniske usikkerhet kan det i framtiden vurderes å la kjennetegnene til 

individuelle PEMS-kjøresykluser i form av visse målbare parametrer, f.eks. kjøredynamikk eller arbeidsbelastning, 

gjenspeiles i NTE-utslippsgrenseverdiene som gjelder for syklusene. Dersom dette prinsippet anvendes, bør det ikke 

føre til en forringelse av miljøvirkningen og RDE-prøvingsmetodenes effektivitet, som bør dokumenteres gjennom en 

fagfellevurdert vitenskapelig studie. Ved vurdering av graden av utslippsreduksjon under en PEMS-kjøresyklus er det 

dessuten bare parametrer som bygger på objektive vitenskapelige begrunnelser, og ikke bare på kalibreringen av 

motoren eller de forurensningsreduserende innretningene eller utslippskontrollsystemet, som bør tas i betraktning. 

13) I lys av behovet for å begrense NOx-utslipp ved bykjøring skal det snarest vurderes å endre den relative vektingen av  

by-, landeveis- og motorveidelene av RDE-prøvingen for å sikre at en lav samsvarsfaktor kan oppnås i praksis, noe som 

skaper et nytt grensevilkår for kjøredynamikk i den tredje RDE-regelverkspakken der overskridelse innebærer at de 

utvidede vilkårene får anvendelse fra innføringsdatoene for første trinn.  

  

(1) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, Cars 2020: 

Handlingsplan for en konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa (KOM(2012) 636 endelig). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1). 
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14) Kommisjonen skal løpende vurdere bestemmelsene i RDE-prøvingsmetoden og tilpasse disse bestemmelsene for å ta 

hensyn til ny kjøretøyteknologi og for å sikre at de er virkningsfulle. På samme måte skal Kommisjonen årlig vurdere 

hva som er passende nivå for den endelige samsvarsfaktoren i lys av den tekniske utviklingen. Den skal særlig vurdere 

de to alternative metodene for evaluering av PEMS-utslippsdata fastsatt i tillegg 5 og 6 til vedlegg IIIA til forordning 

(EF) nr. 692/2008 med sikte på å utvikle en felles metode. 

15) Forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor endres. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye nr. 43 og 44 lyde: 

«43. «grunnleggende strategi for utslippsreduksjon» (BES – base emission strategy) en utslippsstrategi som er aktiv i hele 

turtalls- og belastningsområdet for kjøretøyet med mindre en hjelpestrategi for utslippsreduksjon er aktivert, 

44. «hjelpestrategi for utslippsreduksjon» (AES – auxiliary emission strategy) en utslippsstrategi som aktiveres, og som 

erstatter eller endrer en grunnleggende utslippsstrategi for et bestemt formål eller som reaksjon på særlige 

omgivelses- eller driftsforhold, og som bare er i funksjon så lenge disse forholdene vedvarer.» 

2) Artikkel 3 nr. 10 tredje ledd skal lyde: 

«I inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 og fire år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 715/2007 får følgende bestemmelser anvendelse:» 

3) Artikkel 3 nr. 10 bokstav a) skal lyde: 

«Kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA får ikke anvendelse.» 

4) I artikkel 5 skal nye nr. 11 og 12 lyde: 

«11. Produsenten skal også framlegge en utvidet dokumentasjonspakke med følgende opplysninger: 

a) Opplysninger om alle hjelpestrategier og grunnleggende strategier for utslippsreduksjon, herunder en beskrivelse 

av de parametrene som blir endret av en eventuell hjelpestrategi for utslippsreduksjon, og grensevilkårene for når 

hjelpestrategien aktiveres, samt en angivelse av hvilke hjelpestrategier eller grunnleggende strategier for 

utslippsreduksjon som forventes å være aktive under de vilkårene som gjelder for prøvingsmetodene angitt i 

denne forordning. 

b) En beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle 

driftstilstander. 

12. Den utvidede dokumentasjonspakken nevnt i nr. 11 skal holdes strengt fortrolig. Den kan oppbevares av god-

kjenningsmyndigheten eller kan, etter godkjenningsmyndighetens skjønn, oppbevares av produsenten. Dersom 

produsenten beholder dokumentasjonspakken, skal den identifiseres og dateres av godkjenningsmyndigheten så snart 

den er gjennomgått og godkjent. Den skal gjøres tilgjengelig for inspeksjon av godkjenningsmyndigheten når 

godkjenningen finner sted, eller på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av godkjenningens gyldighetstid.» 

5) Tillegg 6 til vedlegg I endres som fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

6) Vedlegg IIIA endres som fastsatt i vedlegg II til denne forordning. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. april 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Rad ZD, ZE og ZF skal lyde: 

«ZD Euro 6c Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT  1.9.2018 31.8.2019 

ZE Euro 6c Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT  1.9.2019 31.8.2020 

ZF Euro 6c Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT  1.9.2019 31.8.2020» 

2) Følgende rader innsettes etter rad ZF: 

«ZG Euro 6d-TEMP Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2017 1.9.2019 31.12.2020 

ZH Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT 1.9.2018 1.9.2020 31.12.2021 

ZI Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2018 1.9.2020 31.12.2021 

ZJ Euro 6d Euro 6-2 M, N1 klasse I ET, KT 1.1.2020 1.1.2021  

ZK Euro 6d Euro 6-2 N1 klasse II ET, KT 1.1.2021 1.1.2022  

PLN Euro 6d Euro 6-2 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.1.2021 1.1.2022»  

3) I forklaringene til tabellen innsettes følgende ledd etter leddet om utslippsstandarden Euro 6b: 

«Utslippsstandard Euro 6c = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 6, men uten kvantitative RDE-krav, dvs. utslipps-

standard Euro 6b, endelige standarder for partikkeltall for kjøretøyer med elektrisk tenning, bruk av referansedrivstoffene 

E10 og B7 (dersom relevant) vurdert ut fra påbudt prøvingssyklus i laboratorium og RDE-prøving bare for overvåkings-

formål (uten bruk av NTE-utslippsgrenseverdier). 

Utslippsstandard 6d-TEMP = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 6, dvs. utslippsstandard Euro 6b, endelige 

standarder for partikkeltall for kjøretøyer med elektrisk tenning, bruk av referansedrivstoffene E10 og B7 (dersom relevant) 

vurdert ut fra påbudt prøvingssyklus i laboratorium og RDE-prøving opp mot midlertidige samsvarsfaktorer.» 

4) I forklaringene til tabellen skal leddet om utslippsstandarden Euro 6c lyde: 

«Utslippsstandard 6d = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 6, dvs. utslippsstandard Euro 6b, endelige standarder for 

partikkeltall for kjøretøyer med elektrisk tenning, bruk av referansedrivstoffene E10 og B7 (dersom relevant) vurdert ut fra 

påbudt prøvingssyklus i laboratorium og RDE-prøving opp mot endelige samsvarsfaktorer.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1 Utslippsgrenseverdier som ikke skal overskrides 

Utslipp fra et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, som fastsatt i samsvar med 

kravene i dette vedlegg, og som slippes ut under en hvilken som helst RDE-prøving utført i samsvar med kravene i 

dette vedlegg, skal ikke i kjøretøyets normale levetid være høyere enn følgende verdier som ikke skal overskrides 

(NTE – not-to-exceed): 

NTEpollutant = CFpollutant × TF(p1,…, pn) × EURO-6 

der Euro-6 er gjeldende Euro 6-utslippsgrense fastsatt i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007.» 

 2) Nye nr. 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.1. Endelige samsvarsfaktorer 

Samsvarsfaktoren CFpollutant for hvert forurensende stoff spesifiseres som følger: 

Forurensende 

stoff 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

Partikkelantall (PN) 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO)(1) 

Masse – 

hydrokarboner 

samlet (THC) 

Kombinert masse – 

samlede hydrokarboner og 

nitrogenoksider (THC + 

NOx) 

CFpollutant 1 + margin med 

margin = 0,5 

Skal bestemmes — — — 

(1) CO-utslipp skal måles og registreres under RDE-prøvinger. 

«Margin» er en parameter som tar hensyn til ytterligere måleusikkerhet som skyldes PEMS-utstyret, og den skal 

vurderes årlig og endres dersom kvaliteten på PEMS-framgangsmåten øker eller den tekniske utviklingen tilsier 

det. 

2.1.2 Midlertidige samsvarsfaktorer 

I et tidsrom på fem år og fire måneder etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 og 5 i forordning (EF) nr. 715/2007 og 

på anmodning fra produsenten kan følgende midlertidige samsvarsfaktorer få anvendelse som unntak fra be-

stemmelsene i nr. 2.1.1: 

Forurensende 

stoff 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

Partikkelantall (PN) 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO)(1) 

Masse – 

hydrokarboner 

samlet (THC) 

Kombinert masse – 

samlede hydrokarboner og 

nitrogenoksider (THC + 

NOx) 

CFpollutant 2,1 Skal bestemmes — — — 

(1) CO-utslipp skal måles og registreres under RDE-prøvinger. 

Bruk av midlertidige samsvarsfaktorer skal registreres i kjøretøyets samsvarssertifikat. 
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2.1.3 Overføringsfunksjoner 

Overføringsfunksjonen TF(p1,…, pn) nevnt i nr. 2.1 settes til 1 for hele parameterområdet pi (i = 1,…,n). 

Dersom overføringsfunksjonen TF(p1,…, pn) endres, skal dette skje på en måte som ikke påvirker miljøet eller 

RDE-prøvingsmetodenes effektivitet negativt. Særlig skal følgende vilkår overholdes: 

∫ TF (p1,…, pn) * Q (p1,…, pn) dp = ∫ Q (p1,…, pn) dp 

der: 

— dp utgjør integralet over hele parameterrommet pi (i = 1,…,n), 

— Q(p1,…, pn) er sannsynlighetstettheten for en hendelse som tilsvarer parametrene pi (i = 1,…,n) ved virkelig 

kjøring.» 

 3) Nytt nr. 3.1.0 skal lyde: 

«3.1.0 Kravene i nr. 2.1 skal være oppfylt for bykjøringsdelen og hele PEMS-kjøresyklusen. Etter produsentens valg 

skal vilkårene i minst ett av de to punktene nedenfor være oppfylt: 

3.1.0.1 Mgas,d,t ≤ NTEpollutant og Mgas,d,u ≤ NTEpollutant med definisjonene i nr. 2.1 i dette vedlegg og nr. 6.1 og 6.3 i tillegg 5 

og innstillingen gas = pollutant. 

3.1.0.2 Mw,gas,d ≤ NTEpollutant og Mw,gas,d,U ≤ NTEpollutant med definisjonene i nr. 2.1 i dette vedlegg og nr. 3.9 i tillegg 6 og 

innstillingen gas = pollutant.» 

 4) Nr. 5.3 utgår. 

 5) Nr. 5.4 skal lyde: 

«5.4. Dynamiske forhold 

De dynamiske forholdene handler om virkningen av veiens helling, motvind, kjøredynamikk (akselerasjoner, 

retardasjoner) og hjelpeutstyr på prøvingskjøretøyets energiforbruk og utslipp. Når prøvingen er avsluttet, skal de 

registrerte PEMS-dataene brukes til å kontrollere at de dynamiske forholdene er normale. Denne kontrollen skal 

utføres i to trinn: 

5.4.1 Det samlede overskuddet eller underskuddet av kjøredynamikk under kjøringen skal kontrolleres ved hjelp av 

metodene beskrevet i tillegg 7a til dette vedlegg. 

5.4.2 Dersom resultatene av kjøringen er gyldige i henhold til kontrollene i nr. 5.4.1, brukes metodene for å kontrollere at 

de dynamiske forholdene er normale, som fastsatt i tillegg 5 og 6 til dette vedlegg. Hver metode inneholder en 

referanseverdi for dynamiske forhold, måleområder rundt referanseverdien og minstekravene til dekning for at 

prøvingen skal være gyldig.» 

 6) Nr. 6.8 skal lyde: 

«6.8 Gjennomsnittlig hastighet (stopp iberegnet) i bykjøringsdelen av kjøresyklusen bør være mellom 15 og 40 km/t. 

Perioder med stopp, definert som en hastighet under 1 km/t, skal utgjøre 6–30 % av tiden med bykjøring. 

Bykjøringen skal inneholde flere perioder med stopp på 10 s eller mer. Dersom et stopp varer mer enn 180 s, skal 

utslippene i de 180 sekundene etter et slikt uforholdsmessig langt stopp utelukkes fra vurderingen.» 

 7) I nr. 6.11 tilføyes følgende punktum: 

«Dessuten skal den forholdsmessige samlede høydeøkningen være mindre enn 1 200 m/100 km og bestemmes i samsvar 

med tillegg 7b.»  
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 8) Nr. 9.5 skal lyde: 

«9.5. Dersom omgivelsesforholdene utvides i et bestemt tidsintervall i samsvar med nr. 5.2, skal utslippene i dette 

tidsintervallet beregnet i samsvar med tillegg 4 divideres med 1,6 før det vurderes om de oppfyller kravene i dette 

vedlegg.» 

 9) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3.4.6 tilføyes følgende punktum: 

«Sikkerhetsrelatert belysning av fester og installasjoner for PEMS-komponenter utenfor kjøretøyets kupé kan få tilført 

strøm fra kjøretøyets batteri.» 

b) I nr. 4.5 tilføyes følgende punktum: 

«For å begrense analysatorforskyvning i størst mulig grad bør det gjennomføres nullstilling og kalibrering av 

analysatorene ved en omgivelsestemperatur som ligger så tett som mulig opp til temperaturen prøvingsutstyret utsettes 

for under RDE-kjøresyklusen.» 

10) I tillegg 2 skal fotnote 2 i tabell 4 i nr. 8 lyde: 

«(2) Dette generelle kravet gjelder bare hastighetsføleren. Dersom kjøretøyets hastighet brukes til å fastsette parametrer 

som akselerasjon, produktet av hastighet og positiv akselerasjon eller RPA, skal hastighetssignalet ha en nøyaktighet 

på 0,1 % over 3 km/t og en prøvetakingsfrekvens på 1 Hz. Dette nøyaktighetskravet kan oppfylles ved å bruke 

signalet fra en føler som registrerer hjulets omdreiningshastighet.» 

11) I nr. 2 i tillegg 6 utgår følgende definisjon: 

«ai faktisk akselerasjon i tidstrinn i, om det ikke er definert noe annet i en ligning: 

ai =
(vi+1 − vi)

3,6 × (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)
 , [m/s2]» 

12) I nr. 2 i tillegg 6 innsettes følgende definisjoner: 

m̅gas,U veid utslippsverdi for eksoskomponenten «gas» i delprøven av alle sekunder i med vi < 60 km/t, g/s 

Mw,gas,d,U veide strekningsspesifikke utslipp for eksoskomponenten «gas» i delprøven av alle sekunder i med v i  

< 60 km/t, g/km 

v̅U kjøretøyets vektede hastighet i hjuleffektklasse j, km/t» 

13) I nr. 3.1 i tillegg 6 skal første ledd lyde: 

«Den faktiske hjuleffekten Pr,i skal være den samlede effekten for å overvinne luftmotstand, rullemotstand, veienes 

helling, kjøretøyets treghet i lengderetningen og hjulenes omdreiningstreghet.» 

14) I tillegg 6 skal nr. 3.2 lyde: 

«3.2 Klassifisering av glidende gjennomsnitt ved bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring 

Standardeffektfrekvensene defineres for bykjøring og for hele kjøresyklusen (se nr. 3.4), og utslippene for hele 

kjøresyklusen og for bykjøringsdelen skal evalueres hver for seg. De tre sekunders glidende gjennomsnittene som er 

beregnet i samsvar med nr. 3.3, skal derfor senere fordeles på kjøring i og utenfor by i samsvar med hastighets-

signalet (vi) fra det faktiske sekundet i som angitt i tabell 1-1. 
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Tabell 1-1 

Hastighetsområder for fordeling av prøvingsdata på bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring etter 

metoden med effektklassifisering 

 Bykjøring Landeveiskjøring Motorveikjøring 

vi [km/t] 0 til ≤ 60 > 60 til ≤ 90 > 90» 

15) I tillegg 6 skal nr. 3.9 lyde: 

«3.9. Beregning av den veide strekningsspesifikke utslippsverdien 

De tidsbaserte veide gjennomsnittene av utslippene under prøvingen skal omregnes til strekningsbaserte utslipp, én 

gang for datasettet for bykjøring, og én gang for hele datasettet, som følger: 

For hele kjøresyklusen: 𝑀𝑤,𝑔𝑎𝑠,𝑑 = 1 000 ∙
�̅�𝑔𝑎𝑠×3 600

�̅�
 

For bykjøringsdelen av kjøresyklusen: 𝑀𝑤,𝑔𝑎𝑠,𝑑,𝑈 = 1 000 ∙
�̅�𝑔𝑎𝑠,𝑈×3 600

�̅�𝑈
 

Ved hjelp av disse formlene skal de veide gjennomsnittene beregnes for følgende forurensende stoffer for hele 

kjøresyklusen og for bykjøringsdelen av kjøresyklusen: 

Mw,NOx,d veid NOx-prøvingsresultat i [mg/km] 

Mw,NOx,d,U veid NOx-prøvingsresultat i [mg/km] 

Mw,CO,d veid CO-prøvingsresultat i [mg/km] 

Mw,CO,d,U veid CO-prøvingsresultat i [mg/km]» 

16) Nye tillegg 7a og 7b innsettes: 

«Tillegg 7a 

Verifisering av kjøresyklusens samlede dynamikk 

1. INNLEDNING 

Dette tillegg beskriver beregningsmetoder for å kontrollere kjøresyklusens samlede dynamikk for å bestemme det 

samlede overskuddet eller fraværet av dynamikk under by-, landeveis- og motorveikjøring. 

2. SYMBOLER 

RPA relativ positiv akselerasjon 

«akselerasjonsoppløsning ares» minste akselerasjon > 0 målt i m/s2 

T4253H utjevner av sammensatte data 

«positiv akselerasjon apos» akselerasjon [m/s2] større enn 0,1 m/s2 

Indeks (i) viser til tidstrinnet 

Indeks (j) viser til tidstrinnet for datasett med positiv akselerasjon 
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Indeks (k) viser til kategorien (t = samlet, u = by, r = landevei, m = motorvei) 

Δ — differanse 

> — større enn 

≥ — større enn eller lik 

% — prosent 

< — mindre enn 

≤ — mindre enn eller lik 

a — akselerasjon [m/s2] 

ai — akselerasjon i tidstrinn i [m/s2] 

apos — positiv akselerasjon større enn 0,1 m/s2 [m/s2] 

apos,i,k — positiv akselerasjon større enn 0,1 m/s2 i tidstrinn i tatt i betraktning andelene av by-, 

landeveis- og motorveikjøring [m/s2] 

ares — akselerasjonsoppløsning [m/s2] 

di — tilbakelagt strekning i tidstrinn i [m] 

di,k — tilbakelagt strekning i tidstrinn i tatt i betraktning andelene av by-, landeveis- og 

motorveikjøring [m] 

Mk — antall prøver for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring med positiv 

akselerasjon større enn 0,1 m/s2 

Nk — samlet antall prøver for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring, og for hele 

kjøresyklusen 

RPAk — relativ positiv akselerasjon for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring [m/s2 eller 

kWs/(kg × km)] 

tk — varighet for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring, og for hele kjøresyklusen 

v — kjøretøyhastighet [km/t] 

vi — kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i [km/t] 

vi,k — kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i tatt i betraktning andelene av by-, landeveis- og 

motorveikjøring [km/t] 

(v · a)i — kjøretøyets faktiske hastighet per akselerasjon i tidstrinn i [m2/s3 eller W/kg] 

(v · apos)j,k — kjøretøyets faktiske hastighet per positiv akselerasjon større enn 0,1 m/s2 i tidstrinn j tatt 

i betraktning andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring [m2/s3 eller W/kg] 

(v · apos)k_[95] — 95-prosentilen av produktet av kjøretøyets hastighet per positiv akselerasjon større enn 

0,1 m/s2 for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring [m2/s3 eller W/kg] 

v̅k — kjøretøyets gjennomsnittlige hastighet for andelene av by-, landeveis- og motorvei-

kjøring [km/t] 

3. KJØRESYKLUSINDIKATORER 

3.1. Beregninger 

3.1.1. Forbehandling av data 

Dynamiske parametrer som f.eks. akselerasjon, v · apos eller RPA skal bestemmes med et hastighetssignal med en 

nøyaktighet på 0,1 % over 3 km/t og en prøvetakingsfrekvens på 1 Hz. Dette nøyaktighetskravet oppfylles 

vanligvis ved hjelp av hjulhastighetssignaler (omdreining).  
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Hastighetsdataene skal kontrolleres med tanke på feilaktige eller usannsynlige deler. Slike deler av kjøretøyets 

hastighetsdata kjennetegnes av trinn eller hopp i hastighetsdataene eller manglende verdier. Korte feilaktige deler 

skal korrigeres, for eksempel ved hjelp av datainterpolasjon eller referansemåling mot et annet hastighetssignal. 

Korte kjøresykluser som inneholder feilaktige deler, kan eventuelt utelukkes fra etterfølgende dataanalyse. I et 

trinn to skal akselerasjonsverdiene ordnes i stigende rekkefølge for å bestemme akselerasjonsoppløsningen ares = 

(minste akselerasjonsverdi > 0). 

Dersom ares ≤ 0,01 m/s2, er målingen av kjøretøyets hastighet tilstrekkelig nøyaktig. 

Dersom 0,01 < ares ≤ rmax m/s2, utføres utjevning ved hjelp av et T4253 Hanning-filter. 

Dersom ares > rmax m/s2, er kjøresyklusen ugyldig. 

T4253 Hanning-filteret utfører følgende beregninger: Utjevneren begynner med en løpende median på 4, som 

sentreres med en løpende median på 2. Deretter utjevnes disse verdiene på nytt ved å bruke en løpende median på 

5, en løpende median på 3 og Hanning (løpende vektede gjennomsnitt). Restverdier beregnes ved å trekke den 

utjevnede serien fra den opprinnelige serien. Hele denne prosessen gjentas deretter på de beregnede restverdiene. 

Til slutt beregnes de utjevnede restverdiene ved å trekke fra de utjevnede verdiene som ble oppnådd første gang 

prosessen ble gjennomført. 

Riktige hastighetsdata danner grunnlaget for videre beregning og klassifisering som beskrevet i nr. 3.1.2. 

3.1.2. Beregning av strekning, akselerasjon og v · a 

Følgende beregninger skal utføres på alle tidsbaserte hastighetsdata (oppløsning på 1 Hz) fra sekund 1 til sekund tt 

(siste sekund). 

Strekningsøkning per dataprøve skal beregnes på følgende måte: 

di = vi/3,6, i = 1 til Nt 

der: 

di er tilbakelagt strekning i tidstrinn i [m], 

vi er kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i [km/t], 

Nt er samlet antall prøver. 

Akselerasjonen skal beregnes på følgende måte: 

ai = (vi + 1 – vi – 1)/(2 · 3,6), i = 1 til Nt 

der: 

ai er akselerasjon i tidstrinn i [m/s2]. For i = 1: vi – 1 = 0, for i = Nt: vi + 1 = 0. 

Produktet av kjøretøyets hastighet per akselerasjon skal beregnes på følgende måte: 

(v · a)i = vi · ai/3,6, i = 1 til Nt 

der: 

(v · a)i er produktet av kjøretøyets faktiske hastighet per akselerasjon i tidstrinn i [m2/s3 eller W/kg]. 

3.1.3. Klassifisering av resultater 

Etter beregning av ai og (v · a)i skal verdiene vi, di, ai og (v · a)i ordnes i stigende rekkefølge etter kjøretøyets 

hastighet. 

Alle datasett der vi ≤ 60 km/t tilhører hastighetsklassen «bykjøring», alle datasett der 60 km/t < vi ≤ 90 km/t tilhører 

hastighetsklassen «landeveiskjøring» og alle datasett der vi > 90 km/t tilhører hastighetsklassen «motorveikjøring».  
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Antall datasett med akselerasjonsverdier ai > 0,1 m/s2 skal være større enn eller lik 150 i hver hastighetsklasse. 

Kjøretøyets gjennomsnittlige hastighet �̅�𝑘 skal beregnes for hver hastighetsklasse på følgende måte: 

�̅�𝑘 = (∑ 𝑣𝑖,𝑘𝑖 )/𝑁𝑘, i = 1 til Nk,k = u,r,m 

der: 

Nk er samlet antall prøver for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring. 

3.1.4. Beregning av v · apos_[95] per hastighetsklasse 

95-prosentilen av v · apos-verdiene skal beregnes på følgende måte: 

Verdiene (v · a)i,k i hver hastighetsklasse skal ordnes i stigende rekkefølge for alle datasett med ai,k ≥ 0,1 m/s2, og 

samlet antall av disse prøvene Mk skal bestemmes. 

Prosentilverdier tildeles deretter (v · apos)j,k-verdiene med ai,k ≥ 0,1 m/s2 som følger: 

Den laveste v · apos-verdien tildeles prosentilen 1/Mk, den nest laveste 2/Mk, den tredje laveste 3/Mk og den høyeste 

Mk/Mk = 100 %. 

(v · apos)k_[95] er (v · apos)j,k-verdien, med j/Mk = 95 %. Dersom j/Mk = 95 % ikke kan oppfylles, skal (v · apos)k_[95] 

beregnes ved lineær interpolasjon mellom de etterfølgende prøvene j og j + 1 med j/Mk < 95 % og (j + 1)/Mk >  

95 %. 

Den relative positive akselerasjonen per hastighetsklasse skal beregnes på følgende måte: 

RPAk = Σj(Δt · (v · apos)j,k)/Σidi,k, j = 1 til Mk,i = 1 til Nk,k = u,r,m 

der: 

RPAk er den relative positive akselerasjonen for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring i [m/s2 eller 

kWs/(kg*km)], 

Δt er tidsdifferansen lik 1 sekund, 

Mk er antallet prøver for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring med positiv akselerasjon, 

Nk er samlet antall prøver for andelene av by-, landeveis- og motorveikjøring. 

4. KONTROLL AV KJØRESYKLUSENS GYLDIGHET 

4.1.1. Kontroll av v*apos_[95] per hastighetsklasse (med v i [km/t]) 

Dersom �̅�𝑘 ≤ 74,6 𝑘𝑚/ℎ 

og 

(v ∙ apos)k
_[95] > (0,136 ∙ v̅k + 14,44) 

er oppfylt, er kjøresyklusen ugyldig. 

Dersom v̅k > 74,6 km/h og (𝑣 ∙ 𝑎𝑝𝑜𝑠)𝑘_
[95] > (0,0742 ∙ �̅�𝑘 + 18,966) er oppfylt, er kjøresyklusen ugyldig. 

4.1.2. Kontroll av RPA per hastighetsklasse 

Dersom v̅k ≤ 94,05 km/h og 𝑅𝑃𝐴𝑘 < (−0,0016 ∙ �̅�𝑘 + 0,1755) er oppfylt, er kjøresyklusen ugyldig. 

Dersom �̅�𝑘 > 94,05 𝑘𝑚/ℎ og RPAk < 0,025 er oppfylt, er kjøresyklusen ugyldig. 

 _____  
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Tillegg 7b 

Framgangsmåte for å bestemme samlet høydeøkning for en kjøresyklus 

1. INNLEDNING 

I dette tillegg beskrives framgangsmåten for å bestemme samlet høydeøkning for en RDE-kjøresyklus. 

2. SYMBOLER 

d(0) — strekning ved kjøresyklusens start [m] 

d — samlet tilbakelagt strekning på det aktuelle separate rutepunktet [m] 

d0 — samlet tilbakelagt strekning fram til målingen umiddelbart før det aktuelle rutepunktet d [m] 

d1 — samlet tilbakelagt strekning fram til målingen umiddelbart etter det aktuelle rutepunktet  

d [m] 

da — referanserutepunkt ved d(0) [m] 

de — samlet tilbakelagt strekning fram til siste separate rutepunkt [m] 

di — momentan strekning [m] 

dtot — samlet prøvingsstrekning [m] 

h(0) — kjøretøyets høyde over havet etter kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet ved 

kjøresyklusens start [m over havet] 

h(t) — kjøretøyets høyde over havet etter kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet ved 

punktet t [m over havet] 

h(d) — kjøretøyets høyde over havet ved rutepunkt d [m over havet] 

h(t–1) — kjøretøyets høyde over havet etter kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet ved 

punktet t–1 [m over havet] 

hcorr(0) — korrigert høyde over havet umiddelbart før det aktuelle rutepunktet d [m over havet] 

hcorr(1) — korrigert høyde over havet umiddelbart etter det aktuelle rutepunktet d [m over havet] 

hcorr(t) — kjøretøyets korrigerte momentane høyde over havet ved datapunktet t [m over havet] 

hcorr(t–1) — kjøretøyets korrigerte momentane høyde over havet ved datapunktet t–1 [m over havet] 

hGPS,i — kjøretøyets momentane høyde over havet målt med GPS [m over havet] 

hGPS(t) — kjøretøyets høyde over havet målt med GPS ved datapunktet t [m over havet] 

hint(d) — interpolert høyde over havet ved det aktuelle separate rutepunktet d [m over havet] 

hint,sm,1(d) — utjevnet interpolert høyde over havet etter første utjevning ved det aktuelle separate 

rutepunktet d [m over havet] 

hmap(t) — kjøretøyets høyde over havet basert på topografisk kart ved datapunktet t [m over havet] 

Hz — hertz 

km/t — kilometer per time 

m — meter 
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roadgrade,1(d) — utjevnet veihelling ved det aktuelle separate rutepunktet d etter første utjevning [m/m] 

roadgrade,2(d) — utjevnet veihelling ved det aktuelle separate rutepunktet d etter annen utjevning [m/m] 

sin — trigonometrisk sinusfunksjon 

t — tid som er gått siden prøvingen startet [s] 

t0 — tid som er gått ved målingen umiddelbart før det aktuelle rutepunktet d [s] 

vi — kjøretøyets momentane hastighet [km/t] 

v(t) — kjøretøyets hastighet ved datapunkt t [km/t] 

3. GENERELLE KRAV 

Samlet høydeøkning for en RDE-kjøresyklus skal bestemmes på grunnlag av tre parametrer: kjøretøyets 

momentane høyde over havet hGPS,i [m over havet] målt med GPS, kjøretøyets momentane hastighet vi [km/t] 

registrert med en frekvens på 1 Hz og tilsvarende tid t [s] som er gått siden prøvingen startet. 

4. BEREGNING AV SAMLET HØYDEØKNING 

4.1. Generelt 

Den samlede høydeøkningen for en RDE-kjøresyklus skal beregnes i tre trinn som følger: i) kontroll og 

verifisering av prinsippet om datakvalitet, ii) korrigering av kjøretøyets momentane høyde over havet og iii) 

beregning av samlet høydeøkning. 

4.2. Kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet 

Dataene om kjøretøyets momentane hastighet skal kontrolleres med tanke på fullstendighet. Korrigering for 

manglende data er tillatt dersom manglene oppfyller kravene i nr. 7 i tillegg 4; i motsatt fall skal prøvingsresulta-

tene anses som ugyldige. Dataene om momentan høyde over havet skal kontrolleres med tanke på fullstendighet. 

Manglende data skal fylles ut ved hjelp av datainterpolasjon. Et topografisk kart skal brukes for å kontrollere om 

de interpolerte dataene er korrekte. Interpolerte data bør korrigeres dersom følgende vilkår er oppfylt: 

|hGPS(t) – hmap(t)| > 40 m 

Høyden over havet skal korrigeres slik at: 

h(t) = hmap(t) 

der: 

h(t) — kjøretøyets høyde over havet etter kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet ved datapunk-

tet t [m over havet], 

hGPS(t) — kjøretøyets høyde over havet målt med GPS ved datapunktet t [m over havet], 

hmap(t) — kjøretøyets høyde over havet basert på topografisk kart ved datapunktet t [m over havet]. 

4.3. Korrigering av data om kjøretøyets momentane høyde over havet 

Høyden over havet h(0) ved kjøresyklusens start d(0) skal bestemmes ved hjelp av GPS og kontrolleres ved hjelp 

av et topografisk kart. Avviket skal ikke være større enn 40 m. Eventuelle data om momentan høyde over havet 

h(t) skal korrigeres dersom følgende vilkår er oppfylt: 

|h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°)  
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Høyden over havet skal korrigeres slik at: 

hcorr(t) = hcorr(t-1) 

der: 

h(t) — kjøretøyets høyde over havet etter kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet ved 

datapunktet t [m over havet], 

h(t–1) — kjøretøyets høyde over havet etter kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet ved 

datapunktet t–1 [m over havet], 

v(t) — kjøretøyets hastighet ved datapunkt t [km/t], 

hcorr(t) — kjøretøyets korrigerte momentane høyde over havet ved datapunktet t [m over havet], 

hcorr(t–1) — kjøretøyets korrigerte momentane høyde over havet ved datapunktet t–1 [m over havet]. 

Når korrigeringen er fullført, er det etablert et gyldig sett med data om høyde over havet. Disse dataene skal brukes 

ved endelig beregning av samlet høydeøkning som beskrevet i nr. 4.4. 

4.4. Endelig beregning av samlet høydeøkning 

4.4.1. Etablering av et ensartet romlig oppløsning 

Samlet tilbakelagt strekning dtot [m] for en kjøresyklus skal fastsettes som summen av de momentane strekningene 

di. Den momentane strekningen di skal fastsettes som følger: 

der: 

di — momentan strekning [m], 

vi — kjøretøyets momentane hastighet [km/t]. 

Den samlede høydeøkningen skal beregnes ut fra data med en konstant romlig oppløsning på 1 m fra og med første 

måling ved kjøresyklusens start d(0). De enkelte datapunktene med en oppløsning på 1 m kalles rutepunkter og 

kjennetegnes ved en bestemt strekningsverdi d (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 m osv.) og en tilhørende høyde over havet h(d) 

[m over havet]. 

Høyden over havet for hvert enkelt rutepunkt d skal beregnes ved interpolasjon av den momentane høyden over 

havet hcorr(t) som: 

der: 

hint(d) — interpolert høyde over havet ved det aktuelle separate rutepunktet d [m over havet], 

hcorr(0) — korrigert høyde over havet umiddelbart før det aktuelle rutepunktet d [m over havet], 

hcorr(1) — korrigert høyde over havet umiddelbart etter det aktuelle rutepunktet d [m over havet], 

d — samlet tilbakelagt strekning fram til det aktuelle separate rutepunktet d [m], 

𝑑𝑖 =
𝑣𝑖
3,6

 

ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑) = ℎ𝑐𝑜𝑟𝑟(0) +
ℎ𝑐𝑜𝑟𝑟(1) − ℎ𝑐𝑜𝑟𝑟(0)

𝑑1 − 𝑑0
∙ (𝑑 − 𝑑0) 
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d0 — samlet tilbakelagt strekning fram til målingen umiddelbart før det aktuelle rutepunktet d [m], 

d1 — samlet tilbakelagt strekning fram til målingen umiddelbart etter det aktuelle rutepunktet d [m]. 

4.4.2. Ytterligere datautjevning 

Dataene om hvert enkelt rutepunkts høyde over havet skal utjevnes i to trinn: da og de angir henholdsvis første og 

siste datapunkt (figur 1). Første utjevning utføres som følger: 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(𝑑) =
ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑𝑎)

(𝑑+200 𝑚)
 for d ≤ 200 m 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(𝑑) =
ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑−200 𝑚)

(𝑑+200 𝑚)−(𝑑−200 𝑚)
 for 200 m < d < (de – 200 m) 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(𝑑) =
ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑𝑒)−ℎ𝑖𝑛𝑡(𝑑−200 𝑚)

𝑑𝑒−(𝑑−200 𝑚)
 for d ≥ (de – 200 m) 

hint,sm,1(d) = hint,sm,1(d – 1 m) + roadgrade,1(d), d = da + 1 til de 

hint,sm,1(da) = hint(da) + roadgrade,1(da) 

der: 

roadgrade,1(d) — utjevnet veihelling ved det aktuelle separate rutepunktet etter første utjevning [m/m], 

hint(d) — interpolert høyde over havet ved det aktuelle separate rutepunktet d [m over havet], 

hint,sm,1(d) — utjevnet interpolert høyde over havet etter første utjevning ved det aktuelle separate 

rutepunktet d [m over havet], 

d — samlet tilbakelagt strekning på det aktuelle separate rutepunktet [m], 

da — referanserutepunkt ved null meter [m], 

de — samlet tilbakelagt strekning fram til siste separate rutepunkt [m]. 

Annen utjevning utføres som følger: 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(𝑑) =
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑𝑎)

(𝑑+200 𝑚)
for d ≤ 200 m 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(𝑑) =
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑+200 𝑚)−ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑−200 𝑚)

(𝑑+200 𝑚)−(𝑑−200 𝑚)
for 200 m < d < (de – 200 m) 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(𝑑) =
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑𝑒)−ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(𝑑−200 𝑚)

𝑑𝑒−(𝑑−200 𝑚)
for d ≥ (de – 200 m) 

der: 

roadgrade,2(d) — utjevnet veihelling ved det aktuelle separate rutepunktet etter annen utjevning [m/m], 

hint,sm,1(d) — utjevnet interpolert høyde over havet etter første utjevning ved det aktuelle separate 

rutepunktet d [m over havet], 
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d — samlet tilbakelagt strekning på det aktuelle separate rutepunktet [m], 

da — referanserutepunkt ved null meter [m], 

de — samlet tilbakelagt strekning fram til siste separate rutepunkt [m]. 

Figur 1 

Illustrasjon av framgangsmåten for å utjevne interpolerte høydesignaler 

 

4.4.3. Beregning av endelig resultat 

Samlet høydestigning for en kjøresyklus skal beregnes ved å integrere alle positive interpolerte og utjevnede 

veihellinger, dvs. roadgrade,2(d). Resultatet bør normaliseres ved hjelp av den samlede prøvingsstrekningen dtot og 

uttrykkes i meter samlet høydestigning per 100 kilometer. 

5. TALLEKSEMPEL 

Tabell 1 og 2 viser trinnene som utføres for å beregne høydestigningen på grunnlag av data som er registrert under 

prøving på vei utført med PEMS. Av plasshensyn vises et utdrag som omfatter 800 m og 160 s. 

5.1. Kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet 

Kontroll og verifisering av prinsippet om datakvalitet består av to trinn. Først kontrolleres det at dataene om 

kjøretøyets hastighet er fullstendige. Ingen data om kjøretøyets hastighet mangler i den aktuelle dataprøven (se 

tabell 1). Deretter kontrolleres det at dataene om høyde over havet er fullstendige, og i dataprøven mangler data 

om høyde over havet for sekund 2 og 3. Hullene fylles ved å interpolere GPS-signalet. I tillegg kontrolleres GPS-

høydedataene ved hjelp av et topografisk kart, og denne kontrollen omfatter høyden over havet h(0) ved 

kjøresyklusens start. Høydedata om sekund 112–114 korrigeres på grunnlag av det topografiske kartet for å 

oppfylle følgende vilkår: 

hGPS(t) – hmap(t) < – 40 m 

Dataene i femte kolonne h(t) er resultatet av datakontrollen som er utført.  

hint  

eller  

hint,sm,1  

[m over havet] 

hint (d – 200 m)  

eller  

hint,sm, l (d – 200 m) 

roadgrade,1 (d)  

eller  

roadgrade,2 (d) 

hint (d)  

eller  

hint,sm,1 (d) 

hint (d + 200 m)  

eller  

hint,sm,1 (d + 2 00m) 

d [m] 
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5.2. Korrigering av data om kjøretøyets momentane høyde over havet 

I neste trinn korrigeres høydedataene h(t) for sekund 1–4, 111–112 og 159–160 med utgangspunkt i høydeverdiene 

for henholdsvis sekund 0, 110 og 158 ettersom følgende vilkår gjelder: 

|h(t) – h(t – 1)| > (v(t)/3,6 * sin45°) 

Dataene i sjette kolonne hcorr(t) er resultatet av datakorrigeringen som er utført. Virkningen av kontrollen og 

korrigeringen av dataene om høyde over havet er vist i figur 2. 

5.3. Beregning av samlet høydeøkning 

5.3.1. Etablering av en ensartet romlig oppløsning 

Den momentane strekningen di beregnes ved å dele kjøretøyets momentane hastighet målt i km/t med 3,6 (kolonne 

7 i tabell 1). En ny beregning av dataene om høyde over havet for å oppnå en ensartet romlig oppløsning på 1 m gir 

de separate rutepunktene d (kolonne 1 i tabell 2) og de tilhørende høydeverdiene hint(d) (kolonne 7 i tabell 2). 

Høyden over havet for hvert enkelt rutepunkt beregnes ved interpolasjon av den målte momentane høyden over 

havet hcorr som: 

5.3.2. Ytterligere datautjevning 

I tabell 2 er første og siste separate rutepunkt henholdsvis da = 0 m og de = 799 m. Dataene om hvert enkelt 

rutepunkts høyde over havet utjevnes i to trinn. Første utjevning består av følgende: 

valgt for å vise utjevningen for d ≤ 200 m 

valgt for å vise utjevningen for 200 m < d < (599 m) 

valgt for å vise utjevningen for d ≥ (599 m) 

Den utjevnede og interpolerte høyden over havet beregnes som følger: 

hint,sm,1(0) = hint(0) + roadgrade,1(0) = 120,3 + 0,0033 ≈ 120,3033 m 

hint,sm,1(799) = hint,sm,1(798) + roadgrade,1(799) = 121,2550 – 0,0220 = 121,2330 m 

Annen utjevning: 

valgt for å vise utjevningen for d ≤ 200 m 

ℎ𝑖𝑛𝑡(0) = 120,3 +
120,3 − 120,3

0,1 − 0,0
∙ (0 − 0) = 120,3000 

ℎ𝑖𝑛𝑡(520) = 132,5 +
132,6 − 132,5

523,6 − 519,9
∙ (520 − 519,9) = 132,5027 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(0) =
ℎ𝑖𝑛𝑡(200 𝑚) − ℎ𝑖𝑛𝑡(0)

(0 + 200 𝑚)
=
120,9682 − 120,3000

200
= 0,0033 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(320) =
ℎ𝑖𝑛𝑡(520) − ℎ𝑖𝑛𝑡(120)

(520) − (120)
=
132,5027 − 121,9808

400
= 0,0288 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,1(720) =
ℎ𝑖𝑛𝑡(799) − ℎ𝑖𝑛𝑡(520)

799 − (520)
=
121,2000 − 132,5027

279
= −0,0405 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(0) =
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(200) − ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(0)

(200)
=
119,9618 − 120,3033

(200)
= −0,0017 



Nr. 10/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

valgt for å vise utjevningen for 200 m < d < (599 m) 

valgt for å vise utjevningen for d ≥ (599 m) 

5.3.3. Beregning av endelig resultat 

Samlet høydestigning for en kjøresyklus beregnes ved å integrere alle positive interpolerte og utjevnede 

veihellinger, dvs. roadgrade,2(d). I eksempelet var samlet tilbakelagt strekning dtot = 139,7 km og alle positive 

interpolerte og utjevnede veihellinger utgjorde 516 m. Resultatet ble derfor en samlet høydeøkning på 516 × 

100/139,7 = 370 m/100 km. 

Tabell 1 

Korrigering av data om kjøretøyets momentane høyde over havet 

Tiden t [s] 
v(t) 

[km/t] 

hGPS(t) 

[m] 

hmap(t) 

[m] 

h(t) 

[m] 

hcorr(t) 

[m] 

di 

[m] 

Samlet d 

[m] 

0 0,00 122,7 129,0 122,7 122,7 0,0 0,0 

1 0,00 122,8 129,0 122,8 122,7 0,0 0,0 

2 0,00 - 129,1 123,6 122,7 0,0 0,0 

3 0,00 - 129,2 124,3 122,7 0,0 0,0 

4 0,00 125,1 129,0 125,1 122,7 0,0 0,0 

… … … … … … … … 

18 0,00 120,2 129,4 120,2 120,2 0,0 0,0 

19 0,32 120,2 129,4 120,2 120,2 0,1 0,1 

… … … … … … … … 

37 24,31 120,9 132,7 120,9 120,9 6,8 117,9 

38 28,18 121,2 133,0 121,2 121,2 7,8 125,7 

… … … … … … … … 

46 13,52 121,4 131,9 121,4 121,4 3,8 193,4 

47 38,48 120,7 131,5 120,7 120,7 10,7 204,1 

… … … … … … … … 

56 42,67 119,8 125,2 119,8 119,8 11,9 308,4 

57 41,70 119,7 124,8 119,7 119,7 11,6 320,0 

… … … … … … … … 

110 10,95 125,2 132,2 125,2 125,2 3,0 509,0 

111 11,75 100,8 132,3 100,8 125,2 3,3 512,2 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(320) =
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(520) − ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(120)

(520) − (120)
=
123,6809 − 120,1843

400
= 0,0087 

𝑟𝑜𝑎𝑑𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒,2(720) =
ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(799) − ℎ𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑚,1(520)

799 − (520)
=
121,2330 − 123,6809

279
= −0,0088 
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Tiden t [s] 
v(t) 

[km/t] 

hGPS(t) 

[m] 

hmap(t) 

[m] 

h(t) 

[m] 

hcorr(t) 

[m] 

di 

[m] 

Samlet d 

[m] 

112 13,52 0,0 132,4 132,4 125,2 3,8 516,0 

113 14,01 0,0 132,5 132,5 132,5 3,9 519,9 

114 13,36 24,30 132,6 132,6 132,6 3,7 523,6 

… … … … … … …  

149 39,93 123,6 129,6 123,6 123,6 11,1 719,2 

150 39,61 123,4 129,5 123,4 123,4 11,0 730,2 

… … … … … … …  

157 14,81 121,3 126,1 121,3 121,3 4,1 792,1 

158 14,19 121,2 126,2 121,2 121,2 3,9 796,1 

159 10,00 128,5 126,1 128,5 121,2 2,8 798,8 

160 4,10 130,6 126,0 130,6 121,2 1,2 800,0 

- manglende data 

Tabell 2 

Beregning av veihelling 

d 

[m] 

t0 

[s] 

d0 

[m] 

d1 

[m] 

h0 

[m] 

h1 

[m] 

hint(d) 

[m] 

roadgrade,1(d) 

[m/m] 

hint,sm,1(d) 

[m] 

roadgrade,2(d) 

[m/m] 

0 18 0,0 0,1 120,3 120,4 120,3 0,0035 120,3 – 0,0015 

… … … … … … … … … … 

120 37 117,9 125,7 120,9 121,2 121,0 – 0,0019 120,2 0,0035 

… … … … … … … … … … 

200 46 193,4 204,1 121,4 120,7 121,0 – 0,0040 120,0 0,0051 

… … … … … … … … … … 

320 56 308,4 320,0 119,8 119,7 119,7 0,0288 121,4 0,0088 

… … … … … … … … … … 

520 113 519,9 523,6 132,5 132,6 132,5 0,0097 123,7 0,0037 

… … … … … … … … … … 

720 149 719,2 730,2 123,6 123,4 123,6 – 0,0405 122,9 – 0,0086 

… … … … … … … … … … 

798 158 796,1 798,8 121,2 121,2 121,2 – 0,0219 121,3 – 0,0151 

799 159 798,8 800,0 121,2 121,2 121,2 – 0,0220 121,3 – 0,0152 
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Figur 2 

Virkningen av datakontroll og -korrigering – profil for høyde over havet målt med GPS hGPS(t), profil for 

høyde over havet ifølge topografisk kart hmap(t), profil for høyde over havet etter kontroll og verifisering av 

prinsippet om datakvalitet h(t) og korrigering hcorr(t) av data oppført i tabell 1. 

 

Figur 3 

Sammenligning mellom korrigert profil for høyde over havet hcorr(t) og utjevnet og interpolert høyde over 

havet hint,sm,1 
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Tabell 2 

Beregning av høydeøkning 

d 

[m] 

t0 

[s] 

d0 

[m] 

d1 

[m] 

h0 

[m] 

h1 

[m] 

hint(d) 

[m] 

roadgrade,1(d) 

[m/m] 

hint,sm,1(d) 

[m] 

roadgrade,2(d) 

[m/m] 

0 18 0,0 0,1 120,3 120,4 120,3 0,0035 120,3 – 0,0015 

… … … … … … … … … … 

120 37 117,9 125,7 120,9 121,2 121,0 – 0,0019 120,2 0,0035 

… … … … … … … … … … 

200 46 193,4 204,1 121,4 120,7 121,0 – 0,0040 120,0 0,0051 

… … … … … … … … … … 

320 56 308,4 320,0 119,8 119,7 119,7 0,0288 121,4 0,0088 

… … … … … … … … … … 

520 113 519,9 523,6 132,5 132,6 132,5 0,0097 123,7 0,0037 

… … … … … … … … … … 

720 149 719,2 730,2 123,6 123,4 123,6 – 0,0405 122,9 – 0,0086 

… … … … … … … … … … 

798 158 796,1 798,8 121,2 121,2 121,2 – 0,0219 121,3 – 0,0151 

799 159 798,8 800,0 121,2 121,2 121,2 – 0,0220 121,3 – 0,0152» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1824 

av 14. juli 2016 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og 

delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til henholdsvis krav til kjøretøyets 

funksjonssikkerhet, krav til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav og krav til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, artikkel 21  

nr. 5, artikkel 22 nr. 5, artikkel 23 nr. 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8 og artikkel 54 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har registrert problemer som godkjenningsmyndigheter og berørte parter har støtt på og påpekt i 

forordning (EU) nr. 168/2013 samt delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014(2), delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 44/2014(3) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(4) om utfylling av forordning (EU)  

nr. 168/2013, og for å sikre korrekt anvendelse av nevnte forordninger bør noen av de påviste problemene avhjelpes 

gjennom endringer. 

2) For å sikre at ordningen for EU-typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L er konsekvent og effektiv, er det nødvendig å 

kontinuerlig forbedre de tekniske kravene og prøvingsmetodene som er fastsatt i nevnte delegerte rettsakter, og tilpasse 

dem til den tekniske utviklingen. Det er også nødvendig å bedre tekstens klarhet i de delegerte rettsaktene. 

3) Følgende endringer av delegert forordning (EU) nr. 3/2014 med hensyn til tekniske krav og prøvingsmetoder på 

området funksjonssikkerhet bør av konsekvens- og klarhetshensyn gjøres i vedleggene til nevnte delegerte forordning: 

Listen i vedlegg I til delegert forordning (EU) nr. 3/2014 som inneholder gjeldende UN-ECE-reglementer, bør 

ajourføres og dens vedlegg XV om montering av dekk bør presiseres ytterligere ved å tilføye bestemmelser om 

produsentens erklæring med hensyn til tillatte brukskategorier og kontroller i henhold til dette. Ytterligere presiseringer 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 15.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 11. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 

med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 av 21. november 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul 

og firehjuls motorsykler (EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 av 16. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 168/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning (EUT L 53 av 

21.2.2014, s. 1). 

2019/EØS/10/12 
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bør tilføyes vedlegg XVII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 med hensyn til innvendig utstyr, til 

vedlegg XVIII med hensyn til begrensning av største effekt og vedlegg XIX med hensyn til krav til konstruksjonsmessig 

integritet, særlig for motordrevne sykler innenfor virkeområdet for forordning (EU) nr. 168/2013. 

4) Av hensyn til fullstendighet og nøyaktighet er det hensiktsmessig at listen i vedlegg I til delegert forordning (EU)  

nr. 3/2014 over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse, omfatter UN-ECE-reglement nr. 1, 3, 6, 7, 8, 16, 

19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 og 113. 

5) Følgende endringer av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 bør gjøres av konsekvens- og nøyaktighetshensyn: Vedlegg 

I til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 inneholder en liste over gjeldende UN-ECE-reglementer, som bør oppdateres. 

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 44/2014 bør utfylles med hensyn til krav til merking av deler, utstyr og komponenter 

til identifikasjon og forebygging av ulovlige inngrep. Vedlegg III til nevnte delegerte forordning bør endres for å 

presisere kravene ved konvertering av kjøretøyer i undergruppe L3e/L4e-A2 til motorsykler i gruppe A3 og omvendt. 

Visse endringer bør gjøres i vedlegg XI til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 om masser og dimensjoner, 

særlig i forbindelse med definisjonen av bakkeklaring for undergruppe L3e-AxE (enduromotorsykkel) og L3e-AxT 

(trialmotorsykkel). Vedlegg XII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 bør endres med hensyn til det 

standardiserte tilkoplingsgrensesnittet for egendiagnose, og i vedlegg XVI til samme delegerte forordning bør det 

foretas visse presiseringer om parkeringsstøtter for disse underkategoriene av motorsykler. 

6) Egendiagnose (OBD) er avgjørende for effektiv reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Nøyaktig diagnose gjør at 

reparatøren raskt kan identifisere hvilken minste utskiftbare enhet som må repareres eller skiftes ut. For å kunne følge 

den raske tekniske utviklingen på området for kontroll av framdriftssystemer er det hensiktsmessig at listen over 

innretninger som overvåkes med henblikk på svikt i strømkretser, gjennomgås i 2017. Innen 31. desember 2018 bør det 

fastsettes om eventuelle ytterligere innretninger og funksjonsfeil bør tilføyes på listen oppført i tillegg 2 til vedlegg XII 

til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 for å gi medlemsstatene, kjøretøyprodusentene, deres leverandører samt 

reparasjonsindustrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg før OBD II trer i kraft. Parameteridentifikatoren (PID) $1C på det 

aktuelle egendiagnosesystemet kan programmeres til $00 eller $FF så lenge dens verdi ikke er standardisert for 

kjøretøyer i gruppe L. Fra datoen for offentliggjøring av den reviderte standarden ISO 15031-5:20xx som inneholder en 

slik standardisert verdi beregnet på kjøretøyer i gruppe L, bør denne standardiserte verdien for å sikre konsekvens og 

fullstendighet være programmert som et svar på en PID $1C-forespørsel fra et standard skanneverktøy. 

7) For å sikre fullstendighet og konsekvens bør visse formler tilpasses i vedlegg II og V til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014. I vedlegg VI til nevnte delegerte forordning om forurensningsreduserende innretningers holdbarhet 

bør kriteriene for klassifisering av SRC-LeCV-syklusen for strekningsakkumulasjon tilpasses til den tekniske 

utviklingen. Endelig bør vedlegg IX til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 endres for å ta hensyn til visse 

bestemmelser om tiltak mot ulovlige inngrep som er fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92 på området 

godkjenning av lydnivå, særlig for lydsystemer med flere driftsinnstillinger. 

8) Ett av tiltakene mot for høye hydrokarbonutslipp fra kjøretøyer i gruppe L er å begrense fordampingsutslippene til de 

grensene for hydrokarbonmasse som er fastsatt i del C i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. For dette formål 

må det foretas en type IV-prøving ved typegodkjenningen for å måle kjøretøyets fordampingsutslipp. Ett av kravene i 

forbindelse med type IV-prøving i et forseglet kammer for bestemmelse av fordampingsutslipp (SHED) er at det enten 

skal monteres en raskt eldet karbonbeholder eller, dersom det monteres en innkjørt karbonbeholder, legges til en 

forringelsesfaktor. I undersøkelsen av miljøvirkninger nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013 vil det bli 

undersøkt om det er kostnadseffektivt å beholde denne forringelsesfaktoren som alternativ til å montere en representativ 

og raskt eldet karbonbeholder. Dersom undersøkelsen viser at denne metoden ikke er kostnadseffektiv, vil det på et 

passende tidspunkt bli framlagt et forslag om å fjerne denne muligheten med virkning etter Euro 5. 

9) Det er behov for en standardisert metode for måling av kjøretøyers energieffektivitet (drivstoff- eller energiforbruk, 

karbondioksidutslipp og elektrisk rekkevidde) for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshindringer medlemsstatene 

imellom, og for å sikre at kunder og brukere mottar objektiv og presis informasjon. Inntil en harmonisert 

prøvingsmetode er fastsatt for kjøretøyer i gruppe L1e med pedaler, nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 

og i nr. 1.1.2 i vedlegg XIX til delegert forordning (EU) nr. 3/2014, bør disse kjøretøyene i gruppe L1e unntas fra 

prøving av elektrisk rekkevidde.  
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10) Delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

bør derfor endres. 

11) Ettersom forordning (EU) nr. 168/2013, delegert forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og 

delegert forordning (EU) nr. 134/2014 allerede har fått anvendelse og endringene av disse rettsaktene omfatter en rekke 

rettelser, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 3/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 2 endres «produsentene» til «produsentene av deler og utstyr». 

2) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

I delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 3 endres «produsentene» til «produsentene av deler og utstyr». 

2) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

I delegert forordning (EU) nr. 134/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) [Endringen berører ikke den norske teksten.] 

b) Nr. 42 skal lyde: 

«42) «høyeste 30-minuttershastighet» høyeste hastighet som et kjøretøy kan holde i 30 minutter, som et resultat av 

den målingen av 30-minutterseffekt som er fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 85(*), 

  

(*) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55.» 

2) I artikkel 3 nr. 4 endres «produsenten» til «produsenten av deler og utstyr», 

3) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 3/2014 

I vedleggene til delegert forordning (EU) nr. 3/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UN-ECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

1 
Frontlykter på motorvogner (R2, 

HS1) 
02 

EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

3 Refleksinnretninger Supplement 12 til endringsserie 02 
EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

6 Lykter for retningslys Supplement 25 til endringsserie 01 
EUT L 213 av 

18.7.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

7 
Lykter for markeringslys foran og 

bak og lykter for stopplys 
Supplement 23 til endringsserie 02 

EUT L 285 av 

30.9.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

8 

Frontlykter på motorvogner (H1, 

H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, 

H11, HIR1, HIR2) 

05 
EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 71. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

16 
Bilbelter, sikringsutstyr og barne-

sikringsutstyr 
Supplement 5 til endringsserie 06 

EUT L 304 av 

20.11.2015, s. 1. 

L2e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

19 Lykter for tåkelys foran Supplement 6 til endringsserie 04 
EUT L 250 av 

22.8.2014, s. 1. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

20 Frontlykter på motorvogner (H4) 03 
EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 170. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

28 Signalhorn Supplement 3 til endringsserie 00 
EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 33. 
L3e, L4e og L5e 

37 Glødetrådslamper Supplement 42 til endringsserie 03 
EUT L 213 av 

18.7.2014, s. 36. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 
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UN-ECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

38 Lykter for tåkelys bak Supplement 15 til endringsserie 00 
EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 20. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

39 

Ensartede bestemmelser om god-

kjenning av kjøretøyer med  

hensyn til innretningen for 

hastighetsmåling, herunder monte-

ring 

Supplement 5 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 120 av 

13.5.2010, s. 40. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

43 Sikkerhetsglass Supplement 2 til endringsserie 01 
EUT L 42 av 

12.2.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

46 
Innretninger for indirekte utsyn 

(speil) 
Supplement 1 til endringsserie 04 

EUT L 237 av 

8.8.2014, s. 24. 

L2e, L5e, L6e og 

L7e 

50 
Lysinnretninger til kjøretøyer i 

gruppe L 
Supplement 16 til endringsserie 00 

EUT L 97 av 

29.3.2014, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

53 
Montering av lysinnretninger (mo-

torsykkel) 
Supplement 14 til endringsserie 01 

EUT L 166 av 

18.6.2013, s. 55. 
L3e 

56 
Frontlykter på mopeder og 

kjøretøyer som anses som mopeder 
01 

EUT L 89 av 

25.3.2014, s. 1. 
L1e, L2e og L6e 

57 

Frontlykter på motorsykler og 

kjøretøyer som anses som motor-

sykler 

02 
EUT L 130 av 

1.5.2014, s. 45. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

60 
Merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 
Supplement 4 til endringsserie 00 

EUT L 297 av 

15.10.2014, s. 23. 
L1e og L3e 

72 

Frontlykter på motorsykler og 

kjøretøyer som anses som motor-

sykler (HS1) 

01 
EUT L 75 av 

14.3.2014, s. 1. 

L3e, L4e, L5e og 

L7e 

74 
Montering av lys- og lyssignalinn-

retninger (moped) 
Supplement 7 til endringsserie 01 

EUT L 166 av 

18.6.2013, s. 88. 
L1e 

75 Dekk Supplement 13 til endringsserie 01 
EUT L 84 av 

30.3.2011, s. 46. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e og L5e 

78 

Bremsing, herunder 

blokkeringsfrie og kombinerte 

bremseanlegg 

Rettelse 2 til endringsserie 03 
EUT L 24 av 

30.1.2015, s. 30. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e og L5e 

81 Speil Supplement 2 til endringsserie 00 
EUT L 185 av 

13.7.2012, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 
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UN-ECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

82 

Frontlykter på mopeder og 

kjøretøyer som anses som mopeder 

(HS2) 

01 
EUT L 89 av 

25.3.2014, s. 92. 
L1e, L2e og L6e 

87 Lykter for kjørelys Supplement 15 til endringsserie 00 
EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 24. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

90 
Reservebremsebeleggenheter og 

bremsebelegg til trommelbremser 
02 

EUT L 185 av 

13.7.2012, s. 24. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

98 
Frontlykter med lyskilde av gassut-

ladningstypen 
Supplement 4 til endringsserie 01 

EUT L 176 av 

14.6.2014, s. 64. 
L3e 

99 Lyskilder av gassutladningstypen Supplement 9 til endringsserie 00 
EUT L 285 av 

30.9.2014, s. 35. 
L3e 

112 Frontlykter med asymmetrisk lys Supplement 4 til endringsserie 01 
EUT L 250 av 

22.8.2014, s. 67. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

113 Frontlykter med symmetrisk lys Supplement 3 til endringsserie 01 
EUT L 176 av 

14.6.2014, s. 128. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

Forklarende merknad: Det at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. 

For visse komponenter er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til 

denne forordning.» 

 2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4. Dersom REESS om bord kan lades eksternt av føreren, skal det være umulig å bevege kjøretøyet ved hjelp av 

dets eget framdriftssystem så lenge tilkoplingen til den eksterne strømforsyningen er fysisk koplet til 

kjøretøyets inntak. For kjøretøyer i gruppe L1e med en masse i driftsferdig stand ≤ 35 kg skal det være umulig 

å bevege kjøretøyet ved hjelp av dets eget framdriftssystem så lenge tilkoplingen til batteriladeren er fysisk 

koplet til den eksterne strømforsyningen. Oppfyllelse av dette kravet skal godtgjøres ved bruk av den 

koplingen eller batteriladeren som er angitt av kjøretøyprodusenten. Når det gjelder permanent tilkoplede 

ladekabler, anses kravet ovenfor å være oppfylt når bruk av ladekabelen klart hindrer bruk av kjøretøyet (f.eks. 

at kabelen alltid ligger over betjeningsinnretninger, førerens sal, førersetet, styret eller rattet, eller at setet som 

dekker kabelens oppbevaringsrom, ikke kan lukkes).» 

b) Nr. 4.3 skal lyde: 

«4.3 Rygging 

Det skal ikke være mulig å aktivere kjøretøyets reversfunksjon på en ukontrollert måte mens kjøretøyet er i 

bevegelse framover, i den grad en slik aktivering kan føre til en plutselig og kraftig retardasjon eller at hjul låses. 

Det kan imidlertid være mulig å aktivere kjøretøyets reversfunksjon på en slik måte at kjøretøyets hastighet 

reduseres gradvis.» 
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 3) I vedlegg VII del 1 skal nr. 1.1.1 lyde: 

«1.1.1. Alt sikkerhetsglass som er montert på kjøretøyet, skal være typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement  

nr. 43(*). 

  

(*) EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1.» 

 4) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.1.1 og 1.1.1.2 skal lyde: 

«1.1.1.1. Det skal sikres at det ikke tillates avvik med hensyn til form og retning på de fastsatte symbolene, og særlig 

skal tilpasning av utseendet til de fastsatte symbolene være forbudt. 

1.1.1.2. Små uregelmessigheter med hensyn til linjetykkelse, festing av merkene og andre relevante produksjons-

toleranser skal godtas som fastsatt i nr. 4 i ISO 2575:2010/Amd1:2011 (designprinsipper).» 

b) Nr. 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3. Det skal sikres at det ikke tillates avvik med hensyn til form og retning på de fastsatte symbolene, og særlig 

skal tilpasning av utseendet til de fastsatte symbolene være forbudt. 

Små uregelmessigheter med hensyn til linjetykkelse, festing av merkene og andre relevante produksjons-

toleranser skal godtas som fastsatt i nr. 4 i ISO 2575:2010/Amd1:2011 (designprinsipper).» 

 5) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.12 skal lyde: 

«1.12 Dersom aktivering av automatisk tent frontlykt eller lykt for kjørelys er koplet til at en motor er i gang, skal dette 

for kjøretøyer med elektrisk eller annet alternativt framdriftssystem og kjøretøyer utstyrt med en framdriftsenhet 

med automatisk stopp-/startsystem, forstås som en kopling til aktivering av hovedstrømbryteren med kjøretøyet i 

normal driftstilstand.» 

b) Nr. 2.3.11.8 skal lyde: 

«2.3.11.8. Andre krav: 

— Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for ryggelys som kan typegodkjennes for 

kjøretøyer i gruppe L, skal lykten for ryggelys typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement  

nr. 23(*). 

  

(*) EUT L 237 av 8.8.2014, s. 1.» 

c) Nr. 2.3.15.8 skal lyde: 

«2.3.15.8. Andre krav: 

— Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for sidemarkeringslys som kan typegod-

kjennes for kjøretøyer i gruppe L, skal lyktene typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement  

nr. 91(*). 

  

(*) EUT L 4 av 7.1.2012, s. 27.»  
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 6) I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 og 1.1.1 skal lyde: 

«1.1. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1.1.1–1.1.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder 

eventuelle reservedekk, typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75. 

1.1.1. Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er typegod-

kjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75 i henhold til gjeldende EU-regelverk på tidspunktet for 

typegodkjenningsprøving av kjøretøyet, og det derfor er nødvendig å montere dekk med andre egenskaper, får 

kravene i nr. 1.1 ikke anvendelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

— Dekkene er typegodkjent i samsvar med rådsdirektiv 92/23/EØF(*), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 661/2009(**) eller UN-ECE-reglement nr. 106, og 

— godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene passer til 

kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og årsakene til godkjenningen skal være tydelig angitt i prøvings-

rapporten. 

  

(*) Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk 

(EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den 

generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet 

på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1).» 

b) Nr. 1.2 utgår. 

c) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2. Kjøretøyprodusenten kan begrense hvilke brukskategorier av original- og reservedekk som kan monteres på 

kjøretøyet. I så fall skal det tydelig angis i kjøretøyets bruksanvisning hvilke brukskategorier av dekk som kan 

monteres.» 

d) Nr. 2.2.1 utgår. 

e) Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Den plassen hvert hjul har til å dreie rundt på, skal være så stor at bevegelsen kan foregå uhindret ved bruk av 

den største tillatte dekkdimensjonen og felgbredden, idet det tas hensyn til minste og største innpressingsdybde 

innenfor de minste og største begrensningene av hjuloppheng og styring som angitt av kjøretøyprodusenten. 

Dette skal kontrolleres ved å gjennomføre kontrollene med de største og bredeste dekkene på hver plass, idet det 

tas hensyn til den relevante felgdimensjonen og største tillatte seksjonsbredde og ytre diameter for dekket i 

forhold til den dekkdimensjonsbetegnelsen som er angitt i det gjeldende regelverket. Kontrollene skal utføres ved 

at en representasjon av dekkets tillatte samlede dimensjoner i form av største omslutning, ikke bare det faktiske 

dekket, får dreie på plassen for det aktuelle hjulet.» 

f) Nye nr. 2.3.1, 2.3.2 og 2.4 skal lyde: 

«2.3.1. Alle dekk som kan monteres på kjøretøyet i henhold til nr. 2.2, skal tas i betraktning ved fastsettelse av tillatte 

samlede dimensjoner (dvs. største dekkomslutning) for det relevante dekket, i samsvar med gjeldende EU-

regelverk på tidspunktet for typegodkjenningsprøving av kjøretøyet. For dette formål skal enten spesifika-

sjonene fastsatt i vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 75 eller de tillatte prosentdelene fastsatt for størrelser 

som ikke inngår i nevnte vedlegg, tas i betraktning (f.eks. største bredde for universaldekk (MST – 

multiservice tyre) + 25 %, vanlige dekk og vinterdekk + 10 % ved en felgdiameterkode på 13 og over og + 8 % 

ved en felgdiameterkode til og med 12).  
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2.3.2. Den tillatte dynamiske veksten av høyden på diagonal- og diagonalbeltedekk som er typegodkjent i samsvar 

med UN-ECE-reglement nr. 75, avhenger dessuten av dekkets hastighetskategori og brukskategori. For å sikre 

at kjøretøyets sluttbruker har et passende utvalg av diagonal- og diagonalbeltedekk, skal kjøretøyprodusenten 

ta hensyn til både de tillatte brukskategoriene og hastighetskategorien som er forenlig med kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet, ved fastsettelsen av den tillatte toleransen fastsatt i nr. 4.1 i vedlegg 9 til UN-ECE-

reglement nr. 75 (dvs. Hdyn = H × 1,10 til Hdyn = H × 1,18). Kjøretøyprodusenten kan velge å ta hensyn til 

strengere kategorier. 

2.4. Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å kontrollere 

at kravene i nr. 2.3–2.3.2 er oppfylt, forutsatt at klaringen mellom dekkets største omslutning og kjøretøykon-

struksjonen er større enn 10 mm på alle punkter.» 

g) Nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. For kjøretøyer som normalt er utstyrt med vanlige dekk og iblant er utstyrt med vinterdekk, der vinterdekkets 

symbol for hastighetskategori skal tilsvare en hastighet som enten er høyere enn kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet eller minst 130 km/t (eller begge). Dersom kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

er høyere enn hastigheten som tilsvarer symbolet for de monterte vinterdekkenes laveste hastighetskategori, 

skal det imidlertid inne i kjøretøyet, eller så nær instrumentene som mulig dersom kjøretøyet ikke har noe 

innvendig rom, på et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som 

angir den laveste verdien for de monterte vinterdekkenes høyeste hastighetskapasitet eller hastigheten som 

produsenten anbefaler for kjøretøyet (avhengig av hva som er lavest).» 

 7) I vedlegg XVI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Alle tegn på skiltet skal være i refleksmateriale typegodkjent som klasse D, E eller D/E i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 104(*). 

  

(*) EUT L 75 av 14.3.2014, s. 29.» 

b) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Skiltet skal plasseres vinkelrett (± 5°) på kjøretøyets plan i lengderetningen.» 

c) I nr. 3.6.1 skal første strekpunkt lyde: 

«— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og høyre for 

kjennemerket på 30° i forhold til planet i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetnin-

gen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt,» 

d) I nr. 3.6.2 skal første strekpunkt lyde: 

«— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og høyre for 

kjennemerket på 30° i forhold til planet i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetnin-

gen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt,» 

 8) I vedlegg XVII gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1.1.6.3.1 skal lyde: 

«1.1.6.3.1. Dersom instrumentbordets nivå ligger over det horisontalplanet som sammenfaller med R-punktet for 

førerens sitteplass, skal imidlertid kneformet prøvingsutstyr brukes over den øvre horisontale grensen til 

innvendig sone 2 for å vurdere kontaktkanter på instrumentbordet samt eventuelle deler som er montert 
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direkte på instrumentbordet, og som er plassert under instrumentbordets nivå. Den tekniske instansen skal 

etter avtale med typegodkjenningsmyndigheten tydelig angi i prøvingsrapporten hvilke deler av det 

innvendige utstyret som anses å tilhøre instrumentpanelet og relevante deler. Det skal ikke tas hensyn til 

betjeningsinnretningen for styring ved fastsettelse av instrumentbordets nivå.» 

b) Nytt nr. 2.1.8 skal lyde: 

«2.1.8. Kontaktkanter på typegodkjente innvendige speil (klasse I) anses å oppfylle kravene i dette vedlegg.» 

c) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. I denne sonen og sonen som er omfattet av nr. 1.1.6.3.1, skal kneformet prøvingsutstyr flyttes fra enhver gitt 

utgangsposisjon i horisontal retning og framover, mens retningen på innretningens X-akse kan variere innenfor 

de angitte grensene. Alle kontaktkanter, unntatt de som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumnings-

radius på minst 3,2 mm. Det skal ikke tas hensyn til kontakt med innretningens bakside.» 

d) Nye nr. 2.4, 2.4.1 og 2.4.2 skal lyde: 

«2.4. Innvendig sone 1, 2 og 3 

2.4.1. Radiene for kontaktkanter som ikke kan bestemmes nøyaktig ved bruk av vanlige måleverktøy (f.eks. 

radiuslære) på grunn av skrå hjørner, utstikkende deler, dele- eller designlinjer, ribber og ujevnhet samt 

overflatestruktur, anses å oppfylle kravene, forutsatt at slike kanter minst er avrundet. 

2.4.2. Kjøretøyprodusenten kan alternativt velge at alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 21(*) får full 

anvendelse, som fastsatt for kjøretøygruppe M1, og som omfatter alt og ikke bare deler av det innvendig 

utstyret. 

  

(*) EUT L 188 av 16.7.2008, s. 32.» 

 9) I vedlegg XVIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.2.1.1 skal lyde: 

«1.1.2.1.1. Justering av tenningsegenskapene, herunder tenningsinnstilling og/eller forekomst av gnist, for å begrense 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største effekt skal tillates for (under)gruppe L3e-A2 

(bare dersom største nettoeffekt ≥ 20 kW), L3e-A3, L4e-A, L5e, L6eB og L7eC. Det kan også tillates for 

andre (under)grupper, forutsatt at justeringen ikke har negativ innvirkning på utslipp av forurensende 

gasser, CO2-utslipp og drivstofforbruk ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største 

effekt, som skal kontrolleres av den tekniske instansen.» 

b) Nr. 1.1.2.5 skal lyde: 

«1.1.2.5. Minst to av de begrensningsmetodene som brukes, som nevnt i nr. 1.1.2.1–1.1.2.4, skal virke uavhengig av 

hverandre, være av forskjellig art og ha forskjellig konstruksjonsfilosofi, selv om de kan omfatte like 

elementer (f.eks. begge metoder basert på begrepet omdreiningshastighet som kriterium, men der den ene 

innebærer måling inni motoren, mens den andre innebærer måling ved drivverkets girkasse). Dersom én 

metode ikke virker etter hensikten (f.eks. på grunn av ulovlig inngrep), skal det ikke være til hinder for de 

andre metodenes begrensningsfunksjon. I dette tilfellet kan kjøretøyets største effekt og/eller høyeste 
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hastighet være lavere enn under normale forhold. Uten at det berører toleransen for produksjonssamsvar 

fastsatt i nr. 4.1.4 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 44/2014, kan kjøretøyets største effekt og/eller høyeste 

hastighet ikke være høyere enn den som ble påvist ved typegodkjenning, dersom én av de to redundante 

begrensningsmetodene settes til side.» 

c) Nye nr. 1.1.2.6–1.1.2.9 skal lyde: 

«1.1.2.6. Kjøretøyprodusenten skal tillates å benytte andre begrensningsmetoder enn dem som er oppført i nr. 1.1.2.1–

1.1.2.4, dersom produsenten kan godtgjøre overfor den tekniske instansen og til typegodkjennings-

myndighetens tilfredshet at disse alternative begrensningsmetodene overholder redundansprinsippene fastsatt 

i nr. 1.1.2.5, og forutsatt at minst én av parametrene oppført i nr. 1.1.2.1, 1.1.2.2 eller 1.1.2.3 (for eksempel 

begrensning av drivstoff, luftmasse, gnistdannelse og drivverkets omdreining) benyttes i en av begrensnings-

metodene. 

1.1.2.7. Produsenten skal tillates å kombinere to eller flere av de individuelle begrensningsmetodene nevnt i  

nr. 1.1.2.1–1.1.2.4 som del av en begrensningsstrategi. En slik kombinasjon av begrensningsmetoder skal 

anses som én enkelt begrensningsmetode i henhold til nr. 1.1.2.5. 

1.1.2.8. Individuelle begrensningsmetoder eller kombinasjoner av begrensningsmetoder nevnt i nr. 1.1.2.1–1.1.2.4 

kan anvendes mer enn én gang, forutsatt at disse anvendelsene fungerer uavhengig av hverandre i henhold til 

kravet i nr. 1.1.2.5, slik at dersom en av metodene ikke virker etter hensikten (f.eks. på grunn av ulovlig 

inngrep), skal det ikke forringe funksjonen av en annen anvendelse av samme begrensningsmetode eller 

kombinasjon av begrensningsmetoder. 

1.1.2.9. En begrensningsstrategi som i tilfelle svikt (f.eks. på grunn av ulovlig inngrep) omfatter aktivering av en 

bestemt driftsmåte (f.eks. en nøddriftsstrategi) der kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt er 

vesentlig redusert til et nivå som ikke er egnet for normal drift, eller som aktiverer en tenningssperre som 

hindrer motoren i å gå så lenge feilen vedvarer, skal anses som en begrensningsmetode.» 

d) Nr. 1.1.4 skal lyde: 

«1.1.4. Det er forbudt å tilby eller bruke andre midler som gjør det mulig for kjøretøyets fører å direkte eller indirekte 

justere, innstille, velge eller endre framdriftsenheten på en måte som medfører overskridelse av enhetens 

høyeste ytelse fastsatt på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg I del B nr. 2.8 punkt 1.8.2–

1.8.9 i forordning (EU) nr. 901/2014 (f.eks. ved hjelp en bryter for høyytelseskjøring, en særlig kodet 

gjenkjennnelsestransponder i tenningsnøkkelen, fysisk eller elektronisk innstilling av koplingskabel, en 

valgmulighet gjennom en elektronisk meny eller en programmerbar funksjon i styreenheten).» 

e) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Kjøretøyprodusenten skal godtgjøre at de særlige kravene i nr. 1.1–1.1.2.9 er oppfylt, ved å bevise at to eller flere 

av de metodene som er benyttet, ved å integrere særlige innretninger og/eller funksjoner i kjøretøyets framdrifts-

system sikrer den påkrevde begrensningen av kjøretøyets største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt 

og/eller høyeste hastighet, og at hver metode oppnår dette fullstendig uavhengig av hverandre.» 

10) I vedlegg XIX gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1.1 skal lyde: 

«1.1.1. Kjøretøyer i gruppe L1e-A og sykler i kjøretøygruppe L1e-B med pedaler skal være konstruert og bygd slik at 

de overholder alle bestemmelser om krav og prøvingsmetoder fastsatt for styrestammer, setepinner, forgafler og 

rammer i standarden ISO 4210:2014, uavhengig av eventuelt misforhold mellom virkeområder i den tekniske 

standarden. Påkrevd minsteverdi for prøvingskreftene skal være i samsvar med tabell 19-1 i nr. 1.1.1.1.» 
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b) Nytt nr. 1.1.1.1 skal lyde: 

«1.1.1.1. Tabell 19-1 

Prøvinger og minstekrefter eller antall prøvingssykluser for kjøretøyer i gruppe L1e-A og sykluser i 

kjøretøygruppe L1e-B med pedaler 

Emne Prøvingens betegnelse 
Henvisning til prøving som skal 

brukes 

Påkrevd minsteverdi for 

prøvingskraft eller minste antall 

prøvingssykluser 

Styre og 

stamme 

Prøving av bøying til siden 

(statisk prøving) 

ISO 4210-5:2014, prøvings-

metode 4.3 
800 N (= kraft, F2) 

Tretthetsprøving (trinn 1 – 

belastning utenfor fase) 

ISO 4210-5:2014, prøvings-

metode 4.3 
270 N (= kraft, F6) 

Tretthetsprøving (trinn 2 – 

belastning i fase) 

ISO 4210-5:2014, prøvings-

metode 4.3 
370 N (= kraft, F7) 

Ramme 

Tretthetsprøving med pedal-

krefter 

ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 4.3 
1 000 N (= kraft, F1) 

Tretthetsprøving med hori-

sontale krefter 

ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 4.4 

Kraft forover, F2 = 850 N, 

Kraft bakover, F3 = 850 N, 

C1 = 100 000 (= antall 

prøvingssykluser) 

Tretthetsprøving med en 

vertikal kraft 

ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 4.5 
1 100 N (= kraft, F4) 

Forgaffel Statisk bøyeprøving 
ISO 4210-6:2014, prøvings-

metode 5.3 
1 500 N (= kraft, F5) 

Setepinne 

Trinn 1, tretthetsprøving 
ISO 4210-9:2014, prøvings-

metode 4.5.2 
1 100 N (= kraft, F3) 

Trinn 2, statisk motstands-

prøving 

ISO 4210-9:2014, prøvings-

metode 4.5.3 
2 000 N (= kraft, F4)» 

c) I nr. 1.2 endres «drivverk» til «framdriftssystem». 

 _____  
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VEDLEGG II 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 44/2014 

I vedleggene til delegert forordning (EU) nr. 44/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) Vedlegg I skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UN-ECE-

reglement nr. 
Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

10 
Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) 
Supplement 1 til endringsserie 04 

EUT L 254 av 

20.9.2012, s. 1. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

62 
Beskyttelse mot uvedkommendes 

bruk 
Supplement 2 til endringsserie 00 

EUT L 89 av 

27.3.2013, s. 37. 

L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e og 

L7e 

Forklarende merknad: Det at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. 

For visse komponenter er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til 

denne forordning.» 

 2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.3.1.1 endres «kombinasjon sylinder/stempel» til «sylinder, stempel». 

b) I nr. 2.3.1.2 endres «kombinasjon sylinder/stempel» til «sylinder, stempel». 

c) Nr. 3.2.1.3 skal lyde: 

«3.2.1.3. Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på rørene.» 

d) Nytt nr. 3.2.2.5 skal lyde: 

«3.2.2.5. For totaktsmotorer skal største tykkelse på en eventuell pakning mellom sylinderbunnen og veivhuset ikke 

overstige 0,5 mm etter montering.» 

e) Nye nr. 3.3, 3.3.1 og 3.3.2 skal lyde: 

«3.3. Kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT – continuous variable transmission) 

3.3.1. Eventuelle deksler til CVT-girkasser skal være festet ved hjelp av minst to selvdestruerende bolter eller kunne 

fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

3.3.2. CVT-mekanismen som er beregnet på å begrense utvekslingsforholdet ved å begrense den faktiske avstanden 

mellom to skiver, skal være fullt ut integrert i én eller begge skiver på en slik måte at det er umulig å endre den 

faktiske avstanden utover en grense som ville medføre en økning av kjøretøyets høyeste hastighet med mer 

enn 10 % av kjøretøyets høyeste tillatte hastighet, uten å ødelegge skivesystemet. Dersom produsenten bruker 

utskiftbare avstandsringer i CVT-girkassen for å justere kjøretøyets høyeste hastighet, skal fullstendig fjerning 

av disse ringene ikke øke kjøretøyets høyeste hastighet med mer enn 10 %.» 
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f) Nr. 3.5, 3.5.1 og 3.5.2 utgår. 

g) Nr. 4–4.2.3 skal lyde: 

«4. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i (under)gruppe L3e-A1 og L4e-A1 

4.1 Kjøretøyer i undergruppe L3e-A1 og L4e-A1 skal oppfylle kravene i enten nr. 4.2–4.2.3 eller nr. 4.3, 4.3.1 og 

4.3.2 eller nr. 4.4, 4.4.1 og 4.4.2 samt kravene i nr. 4.5, 4.6 og 4.7. I tillegg skal de oppfylle kravene i  

nr. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.3.1 og 3.2.3.3. 

4.2. En hylse som ikke kan fjernes, skal være plassert i innsugingskanalen. Dersom det er plassert en slik hylse i 

innsugingsrøret, skal innsugingsrøret være festet til motorblokken med selvdestruerende bolter eller bolter som 

kan fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

4.2.1. Hylsen skal ha en hardhet på minst 60 HRC. I innsnevringen skal tykkelsen være høyst 4 mm. 

4.2.2. Ved forsøk på å endre eller fjerne hylsen skal hylsen og dens fester ødelegges, eller motoren skal bli ute av 

stand til å fungere til hylsen igjen er satt i godkjent stand. 

4.2.3. Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på hylsens overflate eller i nærheten av den.» 

h) Nr. 4.2.4–4.2.12 utgår. 

i) Nye nr. 4.3–4.7 skal lyde: 

«4.3. Hvert innsugingsrør skal være festet med selvdestruerende bolter eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp av 

spesialverktøy. Inni rørene skal det være en innsnevring, angitt på utsiden; på dette punktet skal veggen være 

under 4 mm tykk, eller 5 mm dersom den består av et bøyelig materiale som for eksempel gummi. 

4.3.1. Ved forsøk på å endre rørets innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å fungere til 

røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.3.2. Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på rørene. 

4.4. Den delen av innsugingskanalen som er plassert i topplokket, skal ha en innsnevring. I hele innsugingsporten 

skal det ikke finnes noen innsnevring som er større (unntatt ventilsetene). 

4.4.1. Ved forsøk på å endre kanalens innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å fungere 

til røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.4.2. Et merke med angivelse av kjøretøygruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal kunne leses på topplokket. 

4.5. Diameteren på innsnevringen nevnt i nr. 4.2 kan variere avhengig av den aktuelle kjøretøy(under)gruppen. 

4.6. Produsenten skal opplyse om diameter på innsnevringen(e) og godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten og 

den tekniske instansen at denne innsnevringen er det mest kritiske punktet for passasje av gasser, og at det ikke 

er noen annen del som dersom den endres, vil kunne øke framdriftsenhetens ytelse. 

4.7. Etter montering skal største tykkelse på toppakningen være høyst 1,6 mm.»  
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j) Nr. 5.1 skal lyde: 

«5.1 Enhver variant eller versjon av samme type kjøretøy i undergruppe L3e-A2 eller L4e-A2 som oppfyller 

konverteringskravene fastsatt i nr. 4 i vedlegg III, skal ikke ha tatt utgangspunkt i en type, variant eller versjon av 

L3e-A3 eller L4e-A3 med en største netto motoreffekt og/eller største kontinuerlige nominelle effekt på mer enn 

to ganger verdiene fastsatt i klassifiseringen av undergruppe L3e-A2 eller L4e-A2 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 168/2013 (f.eks. 70 kW til 35 kW eller lavere, 50 kW til 35 kW eller lavere.» 

k) Nytt nr. 5.2.2 skal lyde: 

«5.2.2. drivstofftilførselssystemet,» 

l) Nr. 5.2.3–5.2.6 skal lyde: 

«5.2.3. luftinntakssystemet, herunder luftfilter/-filtre (endring eller fjerning), 

5.2.4. drivverket, 

5.2.5. styreenheten(e) som styrer framdriftsenhetens ytelse, 

5.2.6. fjerning av komponenter (mekaniske, elektriske, strukturelle osv.) som begrenser full motorbelastning og fører 

til endring av framdriftsenhetens ytelse som godkjent i samsvar med del A i vedlegg II til forordning (EU)  

nr. 168/2013.» 

m) Nr. 2.2.7 utgår. 

n) Nye nr. 6–6.5.2 skal lyde: 

«6. Tilleggskrav for (under)gruppe L1e, L2e, L3e-A1, L4e-A1 og L6e 

6.1. Delene, utstyret og komponentene oppført nedenfor skal ha permanent merking som ikke lar seg fjerne, med 

kodenumre og symboler for identifikasjon som er tildelt av enten kjøretøyprodusenten eller produsenten av 

slike (reserve)deler, slikt (reserve)utstyr eller slike (reserve)komponenter. Slik merking kan være en etikett, 

forutsatt at den forblir leselig ved normal bruk og ikke kan fjernes uten å bli ødelagt. 

6.2. Merkingen nevnt i nr. 6.1 skal i prinsippet være synlig uten at den aktuelle delen eller andre deler av 

kjøretøyet må demonteres. Dersom karosseriet eller andre deler av kjøretøyet skjuler merkingen, skal 

kjøretøyprodusenten gi vedkommende myndigheter opplysninger om hvordan de aktuelle delene åpnes eller 

demonteres, og hvor merkingen er plassert. 

6.3. Tegnene, figurene eller symbolene som brukes, skal være minst 2,5 mm høye og lett leselige. 

6.4. Med delene, utstyret og komponentene nevnt i nr. 6.1 menes følgende for alle (under)kategorier: 

6.4.1. enhver elektrisk/elektronisk innretning for styring av en forbrenningsmotor eller elektrisk framdriftsmotor 

(tenningsmodul for elektronisk styreenhet, innsprøytingsdyser, innsugingsluftens temperatur osv.), 

6.4.2. forgasser eller tilsvarende innretning, 

6.4.3. katalysator(er) (bare dersom de(n) ikke er integrert i lydpotten), 

6.4.4. veivhus, 

6.4.5. sylinder, 

6.4.6. topplokk,  
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6.4.7. eksosrør (dersom de(t) er atskilt fra lydpotten), 

6.4.8. innsugingsrør (dersom det er atskilt fra forgasseren, sylinderen eller veivhuset), 

6.4.9. innsugingslyddemper (luftfilter), 

6.4.10. innsnevring (hylse eller annet), 

6.4.11. støyreduserende innretning (lydpotte(r)), 

6.4.12. drevet del av kraftoverføringen (bakre kjedehjul (tannhjul) eller reimskive), 

6.4.13. drivende del av kraftoverføringen (fremre kjedehjul (tannhjul) eller reimskive). 

6.5. For gruppe L1e, L2e og L6e skal i tillegg følgende deler, utstyr og komponenter merkes i samsvar med  

nr. 6.1: 

6.5.1. CVT, 

6.5.2. girkontrollinnretning.» 

 3) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.2.5, 4.2.6 og 4.2.7 skal lyde: 

«4.2.5. Alle andre typegodkjenningskrav enn dem som er oppført i nr. 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4, og som er fastsatt i vedlegg 

II til forordning (EU) nr. 168/2013, skal anses som felles og likeverdige mellom motorsykkelkonfigurasjonene 

(L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3, og skal derfor bare prøves og rapporteres én gang for begge ytelseskonfigu-

rasjoner. Prøvingsrapporter om kjøretøyets systemer, komponenter, separate tekniske enheter og deler eller 

utstyr som oppfyller samme typegodkjenningskrav for begge konfigurasjoner, skal godkjennes ved typegod-

kjenning av en av disse konfigurasjonene. 

4.2.6. Det skal utstedes én typegodkjenning av helt kjøretøy for motorsykkelkonfigurasjonen i gruppe (L3e/L4e)-A2 

med et entydig typegodkjenningsnummer. 

4.2.7. Det skal utstedes én typegodkjenning av helt kjøretøy for motorsykkelkonfigurasjonen i gruppe (L3e/L4e)-A3 

med et entydig typegodkjenningsnummer. Begge typegodkjenningsnumrene nevnt i nr. 4.2.6 og i dette nummer 

skal preges på det lovfestede kjennemerket i samsvar med artikkel 39 i forordning (EU) nr. 168/2013 og 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 901/2014. For å lette konverteringen av en motorsykkelkonfigurasjon fra 

undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt skal en modell for den tilsvarende produsenterklæ-

ringen vedlegges opplysningsmappen i samsvar med tillegg 24 i del B i vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 901/2014. I tillegg skal kjøretøyprodusenten utfylle de avsatte postene for både L3e-A2- og L3e-A3-

konfigurasjonen på samsvarssertifikatet i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg IV til forordning (EU)  

nr. 901/2014.» 

b) Nr. 4.2.10 og 4.2.11 skal lyde: 

«4.2.10. Samsvarssertifikatet skal fylles ut i samsvar med kravene fastsatt i nr. 1.7 i vedlegg IV til forordning (EU)  

nr. 901/2014. 

4.2.11. Bare ett understellsnummer for motorsykkelkonfigurasjonen i gruppe (L3e/L4e)-A2 og A3 skal tildeles til 

motorsykler som kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller omvendt. Det 

lovfestede produsentmerket som er montert på kjøretøyet, skal inneholde dette understellsnummeret og være 

påført en tydelig angivelse av støynivå ved stans i begge konfigurasjoner samt største nettoeffekt eller største 

kontinuerlige nominelle effekt i (L3e/L4e)-A2-konfigurasjonen.» 

c) Nr. 4.4.2 utgår. 
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d) I nr. 6.1 skal raden om kravet oppført i del A2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013 lyde: 

«Del A2 i vedlegg II Egenprøving Prøvingsmetoder for kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet 

Bare for undergruppe L3e, L4e 

og L5e, og omfatter ikke annen 

prøving av framdriftsenhetens 

ytelse.» 

 4) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4.1.1.3.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

b) I nr. 4.1.1.3.1.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

c) Nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.1 skal lyde: 

«Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse, skal 

forringelsesfaktorene beregnes ut fra resultatene fra type I-utslippsprøvingen opp til og med fullt kilometertall nevnt i 

del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og i samsvar med den lineære beregningsmetoden nevnt i  

nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.2, hvilket gir hellings- og forskyvningsverdier for hver utslippsbestanddel. Resultatene for utslipp av 

forurensende stoffer med hensyn til produksjonssamsvar skal beregnes med følgende formel: 

Ligning 4-1: 

Dersom x ≤ b, er y = a · x + b, 

dersom x > b, er y = x, 

der: 

a = hellingsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013, 

b = forskyvningsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 168/2013, 

x = prøvingsresultat for utslipp av forurensende stoffer (HC, CO, NOx, NMHC og eventuelt PM) per utslippsbe-

standdel fra et innkjørt kjøretøy (som har kjørt høyst 100 km etter at det ble startet for første gang på produk-

sjonslinjen) i mg/km, 

Y = prøvingsresultat med hensyn til produksjonssamsvar per utslippsbestanddel av forurensende stoffer i mg/km. 

Gjennomsnittlige resultater for produksjonssamsvar skal være lavere enn utslippsgrenseverdiene for 

forurensende stoffer angitt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013.» 

d) I nr. 4.1.1.3.1.1.1.3 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

e) I nr. 4.1.1.3.1.1.2.2 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

f) I nr. 4.1.1.3.1.1.2.3 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

g) I nr. 4.2.1.1.3.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

h) I nr. 4.1.1.3.2.3 endres «grenseverdiene for eksosutslipp» til «grenseverdiene for forurensende utslipp av eksos». 
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i) I nr. 4.1.1.3.2.4 endres «Ligning 4-2:» til «Ligning 4-3:». 

j) I nr. 4.1.1.3.3.1 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

k) I nr. 4.1.1.3.3.3 endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

l) I nr. 4.1.1.3.3.4 endres «Ligning 4-3:» til «Ligning 4-4:». 

m) I nr. 4.1.1.3.3.6 endres «Ligning 4-4:» til «Ligning 4-5:». 

n) I nr. 4.1.1.4 annet, tredje og femte ledd endres «eksos- og CO2-utslipp» til «forurensende utslipp av eksos og CO2». 

 5) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nye nr. 1.1.1, 1.1.1.1 og 1.1.1.2 skal lyde: 

«1.1.1. Kjøretøyer i gruppe L1e, L3e og L4e skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.1.1.1. Kjøretøyene skal ikke ha spisse deler, skarpe kanter eller utstikkende deler som peker utover, med en slik 

form, dimensjon, retning eller hardhet at de øker risikoen for eller alvorlighetsgraden av skader og sårskader 

på personer som blir truffet eller streifet av kjøretøyet i tilfelle av en ulykke. Kjøretøyene skal være konstruert 

slik at deler og kanter som myke trafikanter som fotgjengere kan komme i berøring med i tilfelle av en 

ulykke, oppfyller kravene i nr. 1–1.3.8. 

1.1.1.2. Alle berørbare utstikkende deler eller kanter som er laget av eller dekket av materiale som for eksempel myk 

gummi eller myk plast med en Shore A-hardhet på under 60, anses å oppfylle kravene i nr. 1.3–1.3.8. 

Hardhetsmålingen skal utføres med det riktige materialet korrekt montert på kjøretøyet.» 

b) Nr. 1.1.2–1.1.3.2 skal lyde: 

«1.1.2. Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L1e, L3e og L4e 

1.1.2.1. Kjøretøyene skal vurderes i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.2–1.2.4.1. 

1.1.2.2. Når det gjelder kjøretøyer med en form for konstruksjon eller paneler som er beregnet å skulle helt eller delvis 

omslutte fører, passasjer eller bagasje, eller dekke visse komponenter på kjøretøyet, kan kjøretøyprodusenten 

som et alternativ velge å anvende de relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 26(*) som fastsatt for 

kjøretøygruppe M1, som omfatter enten bestemte utvendig utstikkende deler eller hele den utvendige 

overflaten på kjøretøyet. I slike tilfeller skal det tas særlig hensyn til de nødvendige radiene, mens det ikke er 

nødvendig å kontrollere hvor mye håndtak, hengsler, trykknapper og antenner stikker ut. 

De relevante utvendig utstikkende delene som er vurdert i samsvar med dette nummer, skal tydelig identifise-

res i opplysningsdokumentet, og eventuelle gjenværende utvendige overflater skal oppfylle kravene i  

nr. 1–1.3.8. 

  

(*) EUT L 215 av 14.8.2010, s. 27. 

1.1.3. Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L4e 

1.1.3.1. Dersom sidevognen er koplet til motorsykkelen, enten permanent eller på en måte som gjør at den kan 

frakoples, er rommet mellom motorsykkelen og sidevognen unntatt fra vurdering (se figur 8-1).  
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Figur 8-1 

Motorsykkel i gruppe L4e med sidevogn, sett ovenfra 

 

1.1.3.2. Dersom sidevognen kan koples fra motorsykkelen slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, skal selve 

motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler uten sidevogn i nr. 1–1.3.8.» 

c) Nr. 1.1.4–1.1.4.2 utgår. 

d) Nr. 1.2.3–1.2.3.2 skal lyde: 

«1.2.3. Prøvingsinnretningen skal på begge sider av kjøretøyet flyttes fra foran til bak på kjøretøyet i en jevn 

bevegelse. Dersom prøvingsinnretningen kommer i berøring med betjeningsinnretningen for styring eller noen 

del som er montert på den, skal betjeningsinnretningen vris bort til helt låst posisjon, mens prøvingen 

fortsetter. Prøvingsinnretningen skal hele tiden være i berøring med kjøretøyet eller føreren under prøvingen 

(se figur 8-2). 

Figur 8-2 

Prøvingsinnretningens bevegelsesområde 

 

1.2.3.1. Kjøretøyets front skal være første berøringspunkt, og prøvingsinnretningen skal bevege seg sidelengs og 

utover idet den følger kjøretøyets og eventuelt førerens profil. Prøvingsinnretningen skal også kunne bevege 

seg innover med en hastighet som ikke er større enn hastigheten for bevegelse bakover (dvs. i en vinkel på 45° 

i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen). 

1.2.3.2. Førerens hender og føtter skal skyves unna av prøvingsinnretningen dersom den kommer i direkte berøring 

med dem, og eventuelle relevante støttepunkter (f.eks. fotstøtter) skal uhindret kunne rotere, foldes, bøyes eller 

vris som følge av berøringen med prøvingsinnretningen, og de skal kunne bedømmes i alle mellomliggende 

posisjoner.»  
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e) Nr. 1.3.3.2 skal lyde: 

«1.3.3.2. Dersom det anvendes en radius på den øvre kanten, skal den ikke være større enn 0,70 ganger vindskjermens 

eller kåpens tykkelse målt ved den øvre kanten.» 

f) Nr. 1.3.5.2 skal lyde: 

«1.3.5.2. Radien som anvendes på den fremre kanten på skvettskjermen foran, skal ikke være større enn 0,70 ganger 

skvettskjermens tykkelse målt ved den fremre kanten (dersom f.eks. en metallkant har en rund vulst, regnes 

diameteren på vulsten som den relevante tykkelsen).» 

g) I nr. 2.1.2.1.1 skal nytt annet ledd lyde: 

«I samsvar med første ledd kan visse deler av de berørte typene kjøretøy bedømmes ved hjelp av prøvingsinnretningen 

for utvendig utstikkende deler (se tillegg 1), og de gjenværende delene skal bedømmes med en kule med en diameter på 

100 mm (se UN-ECE-reglement nr. 26). I slike tilfeller skal det tas særlig hensyn til de nødvendige radiene, mens det 

ikke er nødvendig å kontrollere hvor mye håndtak, hengsler, trykknapper og antenner stikker ut.» 

 6) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Tanken skal utsettes for en hydraulisk prøving av innvendig trykk som skal utføres på en isolert enhet som er 

fullt utstyrt med alt tilbehør. Tanken skal være helt fylt med en ikke-brennbar væske med en tetthet og en 

viskositet som er nært opptil tettheten og viskositeten til det drivstoffet som vanligvis brukes, eller med vann. 

Når alle forbindelser til utsiden er stengt av, økes trykket gradvis gjennom den slangen som motoren tilføres 

drivstoff gjennom, til det innvendige trykket som er fastsatt i nr. 1.2.9, og dette trykket opprettholdes i minst  

60 sekunder.» 

b) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. I forbindelse med prøving i samsvar med nr. 3.3–3.7.5.1 skal permeabilitetsprøvingen som del av type IV-

prøvingen nevnt i del A i vedlegg V i forordning (EU) nr. 168/2013 utføres på et tilstrekkelig antall tanker, uten 

at det må tas hensyn til eventuelle diffusjonsmålinger i prøvingen i samsvar med dette vedlegg. Samlet varighet 

av forkondisjoneringen skal bestå av forlagring i minst fire uker etterfulgt av lagring i åtte uker under 

stabiliserte forhold.» 

c) Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1. Drivstofftanken er fylt til sin nominelle fulle kapasitet med en blanding av 50 % vann og 50 % etylenglykol, 

eller med et annet kjølemiddel som ikke skader materialet i drivstofftanken, og som har et frysepunkt som er 

lavere enn 243 ± 2 K (–30 ± 2 °C). 

Temperaturen på stoffene i drivstofftanken under prøvingen skal være 253 ± 2 K (–20 ± 2 °C). Tanken kjøles 

ned til en tilsvarende omgivelsestemperatur. Drivstofftanken kan også fylles med en passende kjølt væske 

forutsatt at den står ved prøvingstemperatur i minst én time. 

Det benyttes en pendel ved prøvingen. Pendelloddet skal ha form som en pyramide, hvis sideflater er likesidede 

trekanter, og hvis hjørner og kanter har en krumningsradius på 3,0 mm. Pendelens frittsvingende masse skal 

være 15 kg ± 0,5 kg, og energien i den anvendte pendelen skal ikke være under 30,0 J for hvert slag på 

drivstofftanken. 

Den tekniske instansen kan velge ut et valgfritt antall punkter på drivstofftanken som skal prøves, og disse 

punktene skal tilsvare steder som anses å være utsatt for risiko som følge av tankens montering og dens 

plassering på kjøretøyet. Det skal ikke tas hensyn til beskyttelse som ikke er av metall, men det kan tas hensyn 

til rørsystemer i rammen eller understellsdeler ved risikovurderingen.  
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Det kan brukes mer enn én drivstofftank til å gjennomføre alle slag, forutsatt at alle drivstofftankene som skal 

brukes, har gjennomgått permeabilitetsprøvingen. 

Det skal ikke forekomme lekkasje av væske etter ett slag på noen av de prøvde punktene.» 

d) Nr. 3.4.1 skal lyde: 

«3.4.1. Drivstofftanken skal fylles opp til sin nominelle fulle kapasitet, og prøvingsvæsken skal være vann ved 326 ±  

2 K (53 ± 2 °C). Tanken skal deretter utsettes for et innvendig trykk som er lik det dobbelte av det relative 

driftstrykket (konstruksjonstrykket) eller et overtrykk på 30 kPa, avhengig av hva som er høyest. Tanken skal 

holdes lukket og under trykk i minst fem timer ved en omgivelsestemperatur på 326 ± 2 K (53 ± 2 °C). 

Drivstofftanken skal ikke vise tegn på lekkasje, og eventuell midlertidig eller permanent deformasjon som kan 

oppstå, skal ikke føre til at den ikke kan brukes. Dersom tankens deformasjon skal vurderes, skal det tas hensyn 

til særlige monteringsforhold.» 

e) Nr. 3.5.1 skal lyde: 

«3.5.1. Seks strekkbare prøvingslegemer av omtrent samme tykkelse tas fra flate eller nesten flate områder av en helt ny 

drivstofftank. Deres strekkfasthet og elastisitetsgrenser fastsettes ved 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) ved en trekk-

hastighet på 50 mm/min. De oppnådde verdiene skal deretter sammenlignes med strekkfastheten og elastisitets-

verdiene som er oppnådd ved lignende prøvinger utført med en drivstofftank som har gjennomgått perme-

abilitetsprøving. Materialet skal anses å være akseptabelt dersom forskjellen i strekkfasthet ikke er større enn  

25 %.» 

f) Nr. 3.6.1 skal lyde: 

«3.6.1. Drivstofftanken skal være montert på en representativ del av kjøretøyet og fylles til 50 % av sin nominelle fulle 

kapasitet med vann ved 293 ± 2 K (20 ± 2 °C). Prøvingsoppstillingen med drivstofftanken skal deretter plasseres 

i en omgivelsestemperatur på 343 ± 2 K (70 ± 2 °C) i 60 minutter, hvorpå tanken ikke skal ha noen permanent 

deformasjon eller lekkasjer, og skal være i fullt brukbar stand.» 

g) Nr. 3.7.4.3 skal lyde: 

«3.7.4.3. Gjennomsnittlig forbrenningstid (ACT – average combustion time) og gjennomsnittlig forbrenningslengde 

(ACL – average combustion length) skal beregnes dersom ingen prøve av ti eller høyst én av 20 er brent opp 

til 100 mm-merket. 

Ligning 9-1:  

(Merk: n = antall prøver) 

Resultatet avrundes opp eller ned til nærmeste 5-sekundsintervall. En ACT på 0 sekunder skal imidlertid ikke 

brukes. (Dvs. dersom forbrenningen varer mellom mindre enn 2 sekunder og 7 sekunder, er ACT 5 sekunder; 

dersom forbrenningen varer mellom 8 og 12 sekunder, er ACT 10 sekunder; dersom forbrenningen varer 

mellom 13 og 17 sekunder, er ACT 15 sekunder osv.) 

Ligning 9-2: 

(Merk: n = antall prøver) 

 ACT (s) =∑∙

n

i=1

((ti − 30)/(n))  

 ACL (mm) =∑∙

n

i=1

((100 − ubrent lengdei)/(n))  
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Resultatet uttrykkes i forhold til nærmest intervall på 5 mm (dvs. at «mindre enn 5 mm» skal angis dersom 

forbrenningslengden er mindre enn 2 mm, og en ACL på 0 mm kan derfor aldri angis). 

Dersom én enkelt prøve av 20 brenner opp til eller forbi 100 mm-merket, skal forbrenningslengden (dvs. 

verdien av (100 – ubrent lengdei) for den prøven) angis som 100 mm. 

Ligning 9-3: 

𝑛𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔_𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝐶𝐿

𝐴𝐶𝑇
 i 
𝑚𝑚

𝑠
 

Denne verdien skal sammenlignes med kravet som fastsatt i nr. 3.7.5–3.7.5.1.» 

 7) I tillegg 1 til vedlegg XI skal nr. 1.6 lyde: 

«1.6. Bakkeklaring 

1.6.1. Ved måling av bakkeklaring på en kjøretøytype i gruppe L skal prøvingskjøretøyet være lastet til faktisk masse. 

1.6.2. Ved måling av bakkeklaring på en kjøretøytype i undergruppe L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3, tohjuls enduro-

motorsykkel) eller en kjøretøytype i undergruppe L3e-AxT (x = 1, 2 eller 3, tohjuls trialmotorsykkel) skal enduro- 

eller trialmotorsykkelen som prøves, som unntak fra nr. 1.6.1 være lastet til massen i driftsferdig stand. 

1.6.3. Eventuelt manuelt eller automatisk justerbart hjuloppheng som er montert på kjøretøyet, og som kan medføre 

variabel bakkeklaring, skal stilles i laveste posisjon som gir den minste avstanden mellom kjøretøyet og 

bakkeplanet. 

1.6.4. Den korteste avstanden mellom bakkeplanet og det laveste faste punktet på kjøretøyet måles mellom akslene og, 

dersom det er relevant, under akselen/akslene i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF(*). Den målte avstanden som er minst, skal anses som kjøretøyets bakkeklaring. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) 

(EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1).» 

 8) I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.2.2 skal tabell 12-1 lyde: 

«Tabell 12-1 

OBD II-funksjonskrav og tilhørende krav i numrene i dette vedlegg og tillegg 1 

Emne Nummer i dette vedlegg og tillegg 1 

Allment deaktiveringskriterium for diagnostisering av 

forringelsestype i OBD II 

3.2.1.1. 

Overvåking av katalysator 3.3.2.1, 3.3.3.1 

Overvåking av effektivitet/strøm i eksosresirkulerings-

system 

3.3.3.4. 

Overvåking av ytelse i bruk Nr. 3.3 annet ledd i tillegg 1, nr. 4 i tillegg 1 

Allment OBD II-krav Nr. 3.3 i tillegg 1 
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Emne Nummer i dette vedlegg og tillegg 1 

Varsling av feiltenning 3.2.2, 3.3.2.2, 3.5.3, 3.6.2, 3.7.1, 3.1.2 i tillegg 1 

Overvåking av system for etterbehandling av NOx 3.3.3.5, 3.3.3.6 

Overvåking av forringelse av lambda-sonde 3.3.2.3 

Overvåking av partikkelfilter 3.3.3.2 

Overvåking av partikkelutslipp (PM) 3.3.2.5» 

b) Nr. 3.2.2.1 og 3.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.1. Produsenten kan som kriterium bruke høyere prosentdel feiltenninger enn det som er meldt til myndigheten, 

ved et bestemt motorturtall og en bestemt belastning dersom det kan godtgjøres overfor myndigheten at 

registrering av lavere antall feiltenninger vil være upålitelig. Ved OBD-overvåking er feiltenning den 

prosentdel av det samlede antall tenninger (som angitt av produsenten) som medfører at utslippene overstiger 

OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, eller den prosentdel som 

kan medføre overoppheting av katalysatoren(e) med uopprettelig skade som konsekvens. 

3.2.2.2. Når en produsent kan godtgjøre overfor myndigheten at registrering av en større prosentdel feiltenninger 

fremdeles ikke er mulig, eller at feiltenning ikke kan skilles fra andre påvirkninger (f.eks. ujevn vei, girskifter 

eller ettertenning) kan overvåkingssystemet for feiltenninger deaktiveres ved slike forhold.» 

c) I nr. 3.6 skal siste punktum lyde: 

«En feilkode skal også lagres i de tilfellene som er nevnt i nr. 3.3.5 og 3.3.6.» 

d) Nr. 3.6.1 skal lyde: 

«Strekningen som kjøretøyet har tilbakelagt mens feilindikatoren er aktivert, skal være tilgjengelig til enhver tid 

gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. Som unntak for kjøretøyer som er utstyrt med en 

mekanisk kilometerteller som ikke kan sende inndata til den elektroniske styreenheten, herunder kjøretøyer som er 

utstyrt med en CVT som ikke kan sende nøyaktige inndata til den elektroniske styreenheten, kan «tilbakelagt strekning» 

erstattes med «motorens driftstid» og skal gjøres tilgjengelig til enhver tid gjennom serieporten på det standardiserte 

uttaket for diagnoseverktøy.» 

e) Nr. 4.3 og 4.4 skal lyde: 

«4.3. En oppstilling av manglene i rekkefølge skal begynne med mangler som gjelder nr. 3.3.2.1, 3.3.2.2 og 3.3.2.3 for 

motorer med elektrisk tenning, og som gjelder nr. 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3 for motorer med kompresjonstenning. 

4.4. Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene fastsatt i nr. 3 

i tillegg 1, bortsett fra kravene fastsatt i nr. 3.11 i tillegg 1.» 

f) Nytt nr. 4.7 skal lyde: 

«Kriteriene for kjøretøygruppen som er fastsatt i tabell 11-1 i nr. 3.1 i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 134/2014 med 

hensyn til type VIII-prøving, skal også gjelde for kravene til funksjonell egendiagnose som er fastsatt i dette vedlegg.»  
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g) I tillegg 1 skal nr. 3.13 lyde: 

«Fram til et standardisert tilkoplingsgrensesnitt for kjøretøyer i gruppe L er vedtatt og offentliggjort av ISO eller CEN 

og henvisningen til den relevante tekniske standarden tas inn i denne forordning, kan et alternativt tilkoplingsgrensesnitt 

monteres på anmodning fra kjøretøyprodusenten. Dersom et slikt alternativt tilkoplingsgrensesnitt er montert, skal 

kjøretøyprodusenten stille nærmere opplysninger om kjøretøyets konfigurasjon av kontaktstifter vederlagsfritt til 

rådighet for produsenter av prøvingsutstyr. Kjøretøyprodusenten skal levere en adapter som gjør det mulig å kople til et 

standard skanneverktøy. En slik adapter skal være av egnet kvalitet til yrkesmessig bruk i verksted. Enhver uavhengig 

operatør skal på anmodning få levert adapteren uten forskjellsbehandling. Produsentene kan kreve en rimelig og 

forholdsmessig pris for denne adapteren, samtidig som det tas hensyn til tilleggskostnadene for kunden som produsen-

tens valg medfører. Tilkoplingsgrensesnittet og adapteren skal ikke omfatte særskilte konstruksjonselementer som vil 

kreve validering eller sertifisering før bruk, eller som vil kunne begrense utvekslingen av kjøretøydata ved bruk av et 

standard skanneverktøy.» 

h) I nr. 2.1 i tabell Ap2-1 i tillegg 2 endres «innretning i drift / innretning finnes» til «innretning ikke i drift / innretning 

finnes ikke». 

i) I tillegg 2 skal nr. 2.6.2 lyde: 

«2.6.2. overvåking av enkelte av punktene oppført i tabell Ap2-1 er ikke fysisk mulig, og det er godkjent en mangel for 

denne ufullstendige overvåkingen. En fullstendig teknisk begrunnelse for hvorfor en slik OBD-overvåking ikke 

kan gjennomføres, skal tilføyes i opplysningsmappen.» 

 9) I vedlegg XIII skal nytt nr. 1.4 lyde: 

«1.4. Høyeste trykk nevnt i nr. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 og 1.3.1 kan overskrides under prøvingen etter avtale med kjøretøy-

produsenten.» 

10) I vedlegg XIV skal nr. 1.5.1.5.1 lyde: 

«1.5.1.5.1. Kjennemerket skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30° i forhold til planet i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets midt-

plan i lengderetningen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt, 

— et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontal-

planet, 

— et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant.» 

11) I vedlegg XVI skal nytt nr. 2.3.5.1 lyde: 

«2.3.5.1. Som unntak fra nr. 1.2.1 og 2.3.5 kan imidlertid en sidestøtte montert på et kjøretøy i gruppe L3e-A1E, L3e-A2E, 

L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T eller L3e-A3T svinge automatisk bakover når sidestøtten ikke holdes eller støttes 

av en person.» 

 _____  



Nr. 10/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

VEDLEGG III 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 134/2014 

I vedleggene til delegert forordning (EU) nr. 134/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.5.5.2.1.1 og 4.5.5.2.1.2 skal lyde: 

«4.5.5.2.1.1. Trinn 1 – beregning av girskifthastigheter 

Oppgiringshastigheter (v1→2 og vi→i + 1)) i km/t i akselerasjonsfaser beregnes ved hjelp av følgende formler: 

Ligning 2-3: 

Ligning 2-4: 

vi→i−1 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk
)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−2
, i = 2 til ng – 1 

der: 

i er girnummeret (≥ 2), 

ng er det samlede antallet forovergir, 

Pn er den nominelle effekten i kW, 

mk er referansemassen i kg, 

nidle er tomgangsturtallet i min- 1, 

s er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndvi er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir «i». 

4.5.5.2.1.2. Nedgiringshastighetene (vi→i – 1) i km/t ved stabil hastighet eller i retardasjonsfaser i gir 4 (fjerde gir) til ng 

beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-5: 

vi→i−1 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk
)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−2
, i = 4 til ng 

der: 

i er girnummeret (≥ 4), 

ng er det samlede antallet forovergir, 

Pn er den nominelle effekten i kW, 

mk er referansemassen i kg, 

nidle er tomgangsturtallet i min- 1, 

s er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndvi er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir «i – 2».  

v1→2 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
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Nedgiringshastigheten fra gir 3 til gir 2 (v3→2) beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-6: 

der: 

Pn er den nominelle effekten i kW, 

mk er referansemassen i kg, 

nidle er tomgangsturtallet i min- 1, 

s er det nominelle motorturtallet i min- 1, 

ndv1 er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 1. 

Nedgiringshastigheten fra gir 2 til gir 1 (v2→1) beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-7: 

der: 

ndv2 er forholdet mellom motorturtallet i min- 1 og kjøretøyets hastighet i km/t i gir 2. 

Ettersom fasene med stabil hastighet defineres av faseindikatoren, kan mindre hastighetsøkninger 

forekomme, og det kan være hensiktsmessig å gire opp. Oppgiringshastigheter (v1→2, v2→3 og vi→i + 1) i km/t 

i faser med stabil hastighet beregnes ved hjelp av følgende ligninger:  

Ligning 2-7a: 

Ligning 2-8: 

Ligning 2-9: 

vi→i+1 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk
)
) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndvi−1
, i = 3 til ng» 

b) Nr. 6.1.1.4.2–6.1.1.4.7 skal lyde: 

«6.1.1.4.2. Hydrokarboner (HC) 

Massen av uforbrente hydrokarboner som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes 

ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-33: 

  

v3→2 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

v2→1 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

v1→2 = [0,03 × (s − nidle) + nidle] ×
1

ndv2
 

v2→3 = [(0,5753 × e 
(−1,9×

Pn
mk

)
− 0,1) × (s − nidle) + nidle] ×

1

ndv1
 

HCm =
1

S
∙ V ∙ dHC ∙

HCC

106
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der: 

HCm er massen av hydrokarboner i g/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dHC er densiteten av hydrokarboner ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K og 101,3 kPa), 

dHC = 0,631 · 103 mg/m3 for bensin (E5) (C1H1,89O0,016), 

 = 932 · 103 mg/m3 for etanol (E85) (C1H2,74O0,385), 

 = 622 · 103 mg/m3 for diesel (B5) (C1Hl,86O0,005), 

 = 649 · 103 mg/m3 for LPG (C1H2,525), 

 = 714 · 103 mg/m3 for NG/biogass (C1H4), 

 = 
9,104∙A+136

1 524,152−0,583∙A
∙ 106mg/m3 for H2NG (med A = mengden NG/biometan i H2NG-blandingen i 

volumprosent). 

HCc er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt i milliondeler (ppm) karbonekvivalenter (f.eks. 

konsentrasjonen i propan multiplisert med tre), korrigert for å ta hensyn til fortynningsluften ved hjelp av 

følgende ligning: 

Ligning 2-34: 

der: 

HCe er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekken(e) A, uttrykt i 

milliondeler (ppm) karbonekvivalenter, 

HCd er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekken(e) B, uttrykt i 

milliondeler (ppm) karbonekvivalenter, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

Konsentrasjonen av andre hydrokarboner enn metan (NMHC) beregnes som følger: 

Ligning 2-35: 

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4) 

der: 

CNMHC = korrigert konsentrasjon av NMHC i den fortynnede eksosen, uttrykt i ppm karbonekvivalenter, 

CTHC = konsentrasjonen av samlet mengde hydrokarboner (THC) i den fortynnede eksosen, uttrykt i ppm 

karbonekvivalenter og korrigert for mengden av THC i fortynningsluften, 

CCH4 = konsentrasjonen av metan (CH4) i den fortynnede eksosen, uttrykt i ppm karbonekvivalenter og 

korrigert for mengden av CH4 i fortynningsluften, 

Rf CH4 = flammeioniseringsdetektorens responsfaktor for metan som definert i nr. 5.2.3.4.1.  

HCc = HCe − HCd ∙ (1 −
1

DiF
) 
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6.1.1.4.3. Karbonmonoksid (CO) 

Massen av karbonmonoksid som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

Ligning 2-36: 

der: 

COm er massen av karbonmonoksid i mg/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dCO er densiteten av karbonmonoksid, dCO = 1,25 · 106 mg/m3 ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K 

og 101,3 kPa), 

COc er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt i milliondeler (ppm) karbonmonoksid, korrigert for å ta 

hensyn til fortynningsluften ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-37: 

der: 

COe er konsentrasjonen av karbonmonoksid i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekken(e) A, uttrykt i 

milliondeler (ppm), 

COd er konsentrasjonen av karbonmonoksid i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekken(e) B, uttrykt i 

milliondeler (ppm), 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

6.1.1.4.4. Nitrogenoksider (NOx) 

Massen av nitrogenoksider som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

Ligning 2-38: 

der: 

NOxm er massen av nitrogenoksider i mg/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dNO2 er densiteten av nitrogenoksider i eksosen, forutsatt at de er i form av nitrogendioksid, dNO2 = 2,05 · 106 

mg/m3 ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K og 101,3 kPa),  

𝐶𝑂𝑚 =
1

𝑆
∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑂 ∙

𝐶𝑂𝐶
106

 

𝐶𝑂𝑐 = 𝐶𝑂𝑒 − 𝐶𝑂𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
) 

𝑁𝑂𝑥𝑚 =
1

𝑆
∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝑁𝑂2 ∙

𝑁𝑂𝑥𝑐 ∙ 𝐾ℎ
106
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NOxc er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt i milliondeler (ppm), korrigert for å ta hensyn til 

fortynningsluften ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-39: 

der: 

NOxe er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekken(e) A, uttrykt i 

milliondeler (ppm) nitrogenoksider, 

NOxd er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekken(e) B, uttrykt i 

milliondeler (ppm) nitrogenoksider, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

Kh er fuktighetskorreksjonsfaktoren beregnet ved hjelp av følgende formel: 

Ligning 2-40: 

der: 

H er den absolutte fuktigheten i g vann per kg tørr luft: 

Ligning 2-41: 

der: 

U er fuktigheten i prosent, 

Pd er det mettede vanndamptrykket ved prøvingstemperaturen i kPa, 

Pa er det atmosfæriske trykket i kPa. 

6.1.1.4.5. Partikkelmasse 

Utslipp av partikler (Mp) i mg/km beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-42: 

dersom eksosen slippes ut utenfor tunnelen. 

Ligning 2-43: 

dersom eksosen føres tilbake til tunnelen,  

𝑁𝑂𝑥𝑐 = 𝑁𝑂𝑥𝑒 − 𝑁𝑂𝑥𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
) 

𝐾ℎ =
1

1 − 0,0329 ∙ (H − 10,7)
 

 𝐻 =
6,2111 ∙ 𝑈 ∙ 𝑃𝑑

𝑃𝑎 − 𝑃𝑑 ∙
𝑈
100

  

Mp =
(Vmix + Vep) ∙ Pe

Vep ∙ d
 

Mp =
Vmix ∙ Pe
Vep ∙ S
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der: 

Vmix = volumet V av fortynnet eksos under standardforhold, 

Vep = volumet av eksos som passerer gjennom partikkelfilteret under standardforhold, 

Pe = partikkelmassen i mg som samles opp av filteret/filtrene, 

S = strekningen definert i nr. 6.1.1.3, 

Mp = utslippet av partikler i mg/km. 

Dersom det er korrigert for bakgrunnsnivået av partikler fra fortynningssystemet, skal dette fastsettes i 

samsvar med nr. 5.2.1.5. I slike tilfeller skal partikkelmassen (mg/km) beregnes på følgende måte: 

Ligning 2-44: 

dersom eksosen slippes ut utenfor tunnelen. 

Ligning 2-45: 

dersom eksosen føres tilbake til tunnelen, 

der: 

Vap = volumet av tunnelluft som passerer gjennom bakgrunnspartikkelfilteret under standardforhold, 

P = partikkelmassen som samles opp av bakgrunnsfilteret, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

Dersom bruk av bakgrunnskorreksjon gir en negativ partikkelmasse (i mg/km), skal partikkelmassen anses å 

være null mg/km. 

6.1.1.4.6. Karbondioksid (CO2) 

Massen av karbondioksid som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos under prøvingen, beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

Ligning 2-46: 

der: 

CO2m er massen av karbondioksid i g/km som slippes ut under prøvingsdelen, 

S er strekningen definert i nr. 6.1.1.3,  

Mp = [
Pe
Vep

− (
Pa
Vap

∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
))] ∙

(Vmix + Vep)

d
 

Mp = [
Pe
Vep

− (
Pa
Vap

∙ (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
))] ∙

Vmix
d

 

𝐶𝑂2𝑚 =
1

𝑆
∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑂2 ∙

𝐶𝑂2𝑐
102
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V er det samlede volumet definert i nr. 6.1.1.4.1, 

dCO2 er densiteten av karbondioksid, dCO2 = 1,964 · 103 g/m3 ved referansetemperaturen og -trykket (273,2 K 

og 101,3 kPa), 

CO2c er konsentrasjonen av fortynnede gasser uttrykt som en prosentdel av karbondioksidekvivalenter, 

korrigert for å ta hensyn til fortynningsluften ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2-47: 

der: 

CO2e er konsentrasjonen av karbondioksid uttrykt som en prosentdel av prøven av fortynnede gasser 

oppsamlet i sekken(e) A, 

CO2d er konsentrasjonen av karbondioksid uttrykt som en prosentdel av prøven av fortynningsluften 

oppsamlet i sekken(e) B, 

DiF er koeffisienten definert i nr. 6.1.1.4.7. 

6.1.1.4.7. Fortynningsfaktor (DiF) 

Fortynningsfaktoren beregnes som følger: 

For hvert referansedrivstoff unntatt hydrogen: 

Ligning 2-48: 

For et drivstoff med sammensetningen CxHyOz er den generelle formelen: 

Ligning 2-49: 

For H2NG er formelen: 

Ligning 2-50: 

For hydrogen beregnes fortynningsfaktoren som følger: 

Ligning 2-51: 

 

𝐶𝑂2𝑐 = 𝐶𝑂2𝑒 − 𝐶𝑂2𝑑 × (1 −
1

𝐷𝑖𝐹
) 

 𝐷𝑖𝐹 =
𝑋

𝐶𝐶𝑂2 + (𝐶𝐻𝐶 + 𝐶𝐶𝑂) ∙ 10
−4
  

 𝑋 = 100 ∙
𝑥

𝑥 +
𝑦
2
+ 3,76 ∙ (𝑥 +

𝑦
4
−
𝑧
2
)
  

 𝑋 =
65,4 ∙ 𝐴

4,922 ∙ 𝐴 + 195,84
  

 𝐷𝑖𝐹 =
𝑋

𝐶𝐻2𝑂 − 𝐶𝐻2𝑂−𝐷𝐴 + 𝐶𝐻2 ∙ 10
−4  
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For referansedrivstoffene nevnt i tillegg x er verdiene for «X» som følger: 

Tabell 1-8 

Faktoren «X» i formelen for beregning av DiF 

Drivstoff X 

Bensin (E5) 13,4 

Diesel (B5) 13,5 

LPG 11,9 

NG/biometan 9,5 

Etanol (E85) 12,5 

Hydrogen 35,03 

I disse formlene er: 

CCO2 = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i volumprosent, 

CHC = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i ppm karbon-

ekvivalenter, 

CCO = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i ppm, 

CH2O = konsentrasjonen av H2O i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i volumprosent, 

CH2O−DA = konsentrasjonen av H2O i fortynningsluften, uttrykt i volumprosent, 

CH2 = konsentrasjonen av hydrogen i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekken, uttrykt i ppm, 

A = mengden av NG/biogass i H2NG-blandingen, uttrykt i volumprosent.» 

c) I nr. 6.1.1.5.1.1 endres «vekting av resultater fra prøvingssykluser i henhold til UN-ECE-reglement nr. 40 og nr. 47» til 

«vekting av resultater fra prøvingssykluser i henhold til ECE R40 og ECE R47». 

d) I tabell Ap 1-1 i tillegg 1 erstattes raden for symbolet «DF» med følgende: 

«DiF Fortynningsfaktor —» 

e) I nr. 1.1 i tillegg 2 skal annet punktum lyde: 

«Drivstoffspesifikasjonene i dette tillegg er i samsvar med spesifikasjonene for referansedrivstoff i vedlegg 10 til  

UN-ECE-reglement nr. 83 revisjon 4(*). 

  

(*) EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1.»  
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f) I tillegg 11 skal nr. 3.2.1.3 lyde: 

«3.2.1.3. Driftsomkopleren skal stilles inn i samsvar med tabell Ap11-2. 

Tabell Ap11-2 

Oppslagstabell for å fastsette vilkår A eller B avhengig av typen hybridkjøretøy og innstillingen til 

hybriddriftsomkopleren 

 Hybriddriftsmåte -› 
— Bare elektrisk 

— Hybrid 

— Bare drivstoff 

— Hybrid 

— Bare elektrisk 

— Bare drivstoff 

— Hybrid 

— Hybrid-

driftsmåte n(1) 

— Hybrid-

driftsmåte m(1) 

Batteriets 

ladetilstand 

 Omkoplerinn-

stilling 

Omkoplerinn-

stilling 

Omkoplerinn-

stilling 

Omkoplerinn-

stilling 

Vilkår A 

Fulladet 

Hybrid Hybrid Hybrid Mest elektrisk 

hybriddrift(2) 

Vilkår B 

Laveste 

ladetilstand 

Hybrid Drivstoff Drivstoff Mest drivstoff-

forbrukende 

drift(3) 

(1) F.eks. sport, økonomisk, bykjøring, landeveiskjøring osv. 

(2) Mest elektrisk hybriddrift: Den hybriddriftsmåten som kan dokumenteres å ha det høyeste elektrisitetsforbruket av alle 

hybriddriftsmåter som kan velges ved prøving i samsvar med vilkår A i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 101, og 

dette skal fastsettes på grunnlag av opplysninger fra produsenten og etter avtale med den tekniske instansen. 

(3) Mest drivstofforbrukende hybriddrift: Den hybriddriftsmåten som kan dokumenteres å ha det høyeste drivstofforbruket 

av alle hybriddriftsmåter som kan velges ved prøving i samsvar med vilkår B i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement  

nr. 101, og dette skal fastsettes på grunnlag av opplysninger fra produsenten og etter avtale med den tekniske instansen.» 

2) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1.1 skal nytt punktum lyde: 

«For å oppfylle kravene til prøving av fordampingsutslipp fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013 skal bare kjøretøyer 

i L-(under)gruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A prøves.» 

ii) I nr. 4.4 endres «301,2 ± 2 K (28 ± 5 °C)» til «301,2 ± 5 K (28 ± 5 °C)». 

b) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 4.4.1 skal første punktum lyde: 

«Drivstofftankens varmeanlegg skal bestå av minst to separate varmekilder med to temperaturregulatorer.» 

ii) I nr. 4.7.2 endres «Tillegg 1» til «Tillegg 4».  
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iii) Nr. 5.2.3 skal lyde: 

«5.2.3. Kjøretøyet parkeres på prøvingsområdet i et tidsrom som tilsvarer minstekravet i tabell Ap3-1. 

Tabell Ap3-1 

SHED-prøving – korteste og lengste stabiliseringsperioder 

Slagvolum Minst (timer) Høyst (timer) 

< 170 cm3 6 36 

170 cm3 ≤ slagvolum < 280 cm3 8 36 

≥ 280 cm3 12 36» 

iv) Nr. 5.3.1.5 og 5.3.1.6 skal lyde: 

«5.3.1.5. Drivstoffet og dampen kan varmes opp kunstig til en utgangstemperatur på henholdsvis 288,7 K (15,5 °C) 

og 294,2 K (21,0 °C) ± 1 K. Dampen kan ha en utgangstemperatur på opptil 5 °C over 21,0 °C. For dette 

formål skal dampen ikke varmes opp i begynnelsen av døgnprøvingen. Når drivstofftemperaturen har steget 

til 5,5 °C under damptemperaturen ved å følge Tf-funksjonen, skal resten av dampoppvarmingsprofilen følges. 

5.3.1.6. Så snart drivstofftemperaturen når 14,0 °C:, gjøres følgende 

1) Tanklokket/tanklokkene settes på. 

2) Utluftingsviftene slås av dersom de ikke allerede er slått av. 

3) Prøvingslokalets dører lukkes og forsegles. 

Så snart drivstoffet når en temperatur på 15,5 °C ± 1 °C, fortsetter prøvingen som følger: 

a) Hydrokarbonkonsentrasjonen, barometertrykket og temperaturen måles for å gi utgangsverdiene CHC, i, 

pi og Ti for prøvingen av tankoppvarming. 

b) En lineær oppvarming på 13,8 °C eller 20 °C ± 0,5 °C i løpet av 60 ± 2 minutter begynner. 

Temperaturen på drivstoffet og drivstoffdampen under oppvarmingen skal samsvare med funksjonen 

nedenfor innenfor ± 1,7 °C eller nærmeste mulige funksjon som beskrevet i nr. 4.4: 

For eksponerte drivstofftanker: 

Ligninger B.3.3-1 

Tf = 0,3333 · t + 15,5 °C 

Tv = 0,3333 · t + 21,0 °C 

For ikke-eksponerte drivstofftanker: 

Ligninger B.3.3-2 

Tf = 0,2222 · t + 15,5 °C 

Tv = 0,2222 · t + 21,0 °C 
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der: 

Tf = drivstofftemperaturen som kreves (°C), 

Tv = damptemperaturen som kreves (°C), 

T = tiden i minutter fra oppvarmingen av tanken begynte.» 

c) I tillegg 3.2 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Aldring av karbonbeholder 

Figur Ap3.2-1 

Diagram over karbonbeholderens gasstrøm og ventiler 

 

En karbonbeholder som er representativ for kjøretøyets framdriftsfamilie som fastsatt i vedlegg XI, skal velges 

som prøvingsbeholder og merkes etter avtale med godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen.» 

ii) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1 Under holdbarhetsprøvingen skal reguleringsventiler, kabler og koplinger aktiveres dersom det er relevant, og 

prøvingen skal være representativ for driftsforholdene for disse delene i løpet av kjøretøyets levetid under 

normale forhold og med vedlikehold i samsvar med produsentens anbefalinger. Den samlede strekningen og 

driftsforholdene under type V-holdbarhetsprøvingen kan anses som representative for kjøretøyet levetid.» 

3) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2. Flere type I-utslippsprøvinger skal gjennomføres i løpet av fasen med full strekningsakkumulering, der 

produsenten velger en hyppighet av og et antall type I-prøvingsmetoder som den tekniske instansen og god-

kjenningsmyndigheten anser å være tilfredsstillende. Resultatene av type I-utslippsprøvingen skal være 

tilstrekkelig statistisk relevante til å identifisere forringelsestendensen, som skal være representativ for kjøretøy-

typens miljøprestasjon slik den er brakt i omsetning (se figur 5-1).  

Utluftingsventil 

Karbon 

Ventil for 

drivstofftank 

Ventilasjonsåpning (ren 

luft) 
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Figur 5-1 

Type V-prøving – metoder for holdbarhetsprøving med full strekningsakkumulering 

 

b) Nr. 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.2. Flere type I-utslippsprøvinger skal gjennomføres i løpet av fasen med delvis strekningsakkumulering, der 

produsenten velger hyppighet av og antall type I-prøvingsmetoder. Resultatene av type I-utslippsprøvingen skal 

være tilstrekkelig statistisk relevante til å identifisere forringelsestendensen, som skal være representativ for 

kjøretøytypens miljøprestasjon slik den er brakt i omsetning (se figur 5-2). 

Figur 5-2 

Type V-prøving – metoder for akselerert holdbarhetsprøving med delvis strekningsakkumulering 

 
 

Nytt kjøretøy 

fra produk-

sjonslinje 

(eventuelt 

prototype) 

Starten på type V-

prøvingen:  

Utfør type  

I-utslippsprøving, 

innkjørt kjøretøy 

Flere type I-utslippsprøvinger, delvis aldret 

kjøretøy 

Nytt kjøretøy fra 

produksjonslinje 

(eventuelt 

prototype) 

Starten på type 

V-prøvingen:  

Utfør type I- 

utslippsprøving, 

innkjørt 

kjøretøy 

Flere type I- 

utslippsprøvinger, 

delvis 

aldret kjøretøy 

Slutten av type V-

prøvingen:  

Utfør type I- 

utslippsprøving, helt 

aldret kjøretøy 

Lengste tillatte 

kjørelengde før 

akkumulering av 

kjørelengde:  

100 km 

Delvis kjørelengdeakkumulering, minst 50 % av 

fastsatt strekning: 

1) SRC-LeCV eller 

2) AMA» 

Slutten av type V-

prøvingen: Utfør type 

I-utslippsprøving, helt 

aldret kjøretøy 

Lengste tillatte 

kjørelengde før 

akkumulering av 

kjørelengde: 100 km 

Holdbarhetsprøving under full kjørelengdeakkumulering: 

1) SRC-LeCV eller 

2) AMA» 
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c) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.6 skal lyde: 

«2.6. Klassifisering av kjøretøyer til type V-prøving 

2.6.1. Ved strekningsakkumulering i SRC-LeCV skal kjøretøyer i gruppe L deles inn i samsvar med tabell Ap1-1. 

Tabell Ap1-1 

Inndeling av kjøretøyer i gruppe L for SRC-LeCV 

S
y

k
lu

s 

W
M

T
C

-k
la

ss
e 

1) Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

(km/t) 

2) Største nettoeffekt eller kontinuerlige nominelle  

effekt (kW) 

1 

1 

vmax ≤ 50 km/t ≤ 6 kW 

2 50 km/t < vmax < 100 km/t < 14 kW 

3 2 100 km/t ≤ vmax < 130 km/t ≥ 14 kW 

4 3 130 km/t ≤ vmax — 

der: 

Vd = motorens slagvolum i cm3, 

vmax = kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet i km/t. 

2.6.2. Klassifiseringskriteriene i tabell Ap1-1 skal brukes med følgende rangordning: 

1) kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (km/t), 

2) største nettoeffekt eller kontinuerlige nominelle effekt (kW). 

2.6.3. Dersom 

a) akselerasjonsevnen til kjøretøyet i gruppe L ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre akselerasjonsfasene 

innenfor de fastsatte strekningene, eller 

b) kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet i de enkelte syklusene ikke kan nås på grunn av manglende 

framdriftskraft, eller 

c) kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet er begrenset til en hastighet som er lavere enn den fastsatte 

hastigheten for kjøretøyet i SRC-LeCV, 

skal kjøretøyet kjøres med helt åpent gasspjeld fram til kjøretøyet når hastigheten som er fastsatt for 

prøvingssyklusen, eller til det når kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Deretter skal prøvingssyklusen 

gjennomføres som fastsatt for kjøretøygruppen. Betydelige eller hyppige avvik fra de fastsatte toleranse-

marginene for kjøretøyets hastighet og begrunnelsen for dette skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten 

og inngå i type V-prøvingsrapporten.» 
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ii) Nr. 2.7.3.4 skal lyde: 

«2.7.3.4. Retardasjon med rulling: fullstendig lukket gasspjeld, clutchen tilkoplet, motoren i gir, ingen bruk av fot- 

eller håndbetjente innretninger og ingen bruk av bremser. Dersom målhastigheten er 0 km/t (tomgang) og 

kjøretøyets faktiske hastighet er ≤ 5 km/t, kan clutchen frakoples, giret settes i fristilling og bremsene 

brukes for å hindre motorstopp og stoppe kjøretøyet helt. Det er ikke tillatt å gire opp under retardasjon med 

rulling. Føreren kan gire ned for å øke motorens bremsevirkning. Under girskift skal det legges ekstra  

stor vekt på at girskiftet utføres raskt, med minst mulig (dvs. < 2 sekunder) rulling i frigir og delvis eller  

hel frakopling av clutchen. Dersom det er absolutt nødvendig, kan produsenten med godkjennings-

myndighetens samtykke anmode om å forlenge dette tidsrommet.» 

4) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) Tittelen skal lyde: 

«Energieffektivitetskrav ved type VII-prøving: CO2-utslipp, drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og elektrisk 

rekkevidde» 

b) I tillegg 1 skal nr. 1.4.3.1 og 1.4.3.2 lyde: 

«1.4.3.1. For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med bensin (E5): 

Ligning Ap1-1: 

FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

der HC, CO og CO2 er eksosutslipp i g/km. 

1.4.3.2. For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning som drives med LPG: 

Ligning Ap1-2: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

der HC, CO og CO2 er eksosutslipp i g/km. 

Dersom sammensetningen av det drivstoffet som brukes til prøvingen, avviker fra den sammensetningen som 

er antatt for å beregne normalisert forbruk, kan det anvendes en korreksjonsfaktor (cf) på anmodning fra 

produsenten: 

Ligning Ap1-3: 

FCnorm = (0,1212/0,538) · (cf) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)] 

der HC, CO og CO2 er eksosutslipp i g/km. 

Korreksjonsfaktoren bestemmes på følgende måte: 

Ligning Ap1-4: 

cf = 0,825 + 0,0693 · nactual 

der: 

nactual = det faktiske H/C-forholdet for drivstoffet som brukes.» 

c) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

 i) Nr. 3.4.1 skal lyde: 

«3.4.1. CO2-verdiene skal være som følger: 

Ligning Ap3-5: 

M1 = m1/Dtest1 (g/km) og  
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Ligning Ap3-6: 

M2 = m2/Dtest2 (g/km) 

der: 

Dtest1 og Dtest2 = faktisk kjørt strekning under prøvingene som er gjennomført under henholdsvis forhold 

A (nr. 3.2) og B (nr. 3.3), og 

m1 og m2 = prøvingsresultatene fastsatt i henholdsvis nr. 3.2.3.5 og 3.3.2.5.» 

ii) Nr. 4.4.1 skal lyde: 

«CO2-verdiene skal være som følger: 

Ligning Ap3-20: 

M1 = m1/Dtest1 (g/km) og 

Ligning Ap3-21: 

M2 = m2/Dtest2 (g/km) 

der: 

Dtest1 og Dtest2  = faktisk kjørt strekning under prøvingene som er gjennomført under henholdsvis forhold A  

(nr. 4.2) og B (nr. 4.3), og 

m1 og m2  = prøvingsresultatene fastsatt i henholdsvis nr. 4.2.4.5 og 4.3.2.5.» 

d) I tillegg 3.3 skal nr. 1 lyde: 

«1. Måling av elektrisk rekkevidde 

1.1. Følgende prøvingsmetode fastsatt i nr. 4 skal brukes til å måle den elektriske rekkevidden, uttrykt i km, for 

kjøretøyer som drives med et elektrisk framdriftssystem, eller den elektriske rekkevidden og rekkevidden med 

ekstern lading for kjøretøyer som drives med et elektrisk hybridframdriftssystem med ekstern lading som definert i 

tillegg 3. 

1.2. Kjøretøyer i gruppe L1e med pedaler angitt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 og i nr. 1.1.2 i vedlegg 

XIX til forordning (EU) nr. 3/2014 skal unntas fra prøving av elektrisk rekkevidde.» 

5) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) Nye nr. 2.3–2.4.3 skal lyde: 

«2.3. Støyreduksjonsystem med flere driftsinnstillinger 

2.3.1. Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med et manuelt eller elektronisk styrt og justerbart lydpottesystem med flere 

driftsinntillinger, skal prøves i alle driftsinntillinger. 

2.3.2 For kjøretøyer som er utstyrt med et støyreduksjonsystem som nevnt i nr. 2.9.1, skal det rapporterte lydtrykk-

nivået være fra driftsinnstillingen med det høyeste gjennomsnittlige lydtrykknivået. 

2.4. Krav til sikring mot ulovlige inngrep og til manuelt eller elektronisk justerbare eksos- eller lyddempingsanlegg 

med flere driftsinnstillinger 

2.4.1. Alle eksos- eller lyddempingsanlegg skal være konstruert på en slik måte at det ikke er lett å fjerne ledeplater, 

utgangskonuser og andre deler hvis primære funksjon er å inngå som en del av lyddempings-/ekspansjons-

kamrene. Dersom bruk av en slik del ikke er til å unngå, skal festemetoden være slik at den ikke er lett å fjerne 

(unngå f.eks. bruk av fester med vanlige gjenger), og den skal også festes på en slik måte at det vil føre til 

permanent/uopprettelig skade på lydpottesystemet dersom den fjernes. 

2.4.2. Eksos- eller lyddempingsanlegg med flere manuelt eller elektronisk styrte og justerbare driftsinnstillinger skal 

oppfylle alle gjeldende krav ved samtlige innstillinger. Lydnivåene som rapporteres ved typegodkjenning, skal 

være fra driftsinnstillingen som gir høyest støynivå. 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/115 

 

 

2.4.3. Produsenten skal ikke med hensikt endre, justere eller innføre en innretning eller metode som ikke vil være i 

bruk under vanlig kjøring på vei, bare med sikte på å oppfylle lydnivåkravene ved typegodkjenning.» 

b) I tillegg 3 skal nr. 2.4.1.1 lyde: 

«2.4.1.1. Absorberende fibermaterialer skal være asbestfrie og kan brukes ved konstruksjon av lydpotter bare dersom de 

holdes sikkert på plass gjennom hele levetiden til lydpotten og oppfyller kravene i enten nr. 2.4.1.2, 2.4.1.3 

eller 2.4.1.4.» 

6) I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 2.1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.1.2 skal lyde: 

«2.1.2. Tabell Ap2.1-1 

Tilbehør som skal være montert ved prøving av framdriftsenhetens ytelse for å bestemme en motors 

dreiemoment og nettoeffekt 

Nr. Tilbehør 
Montert ved prøving av dreiemoment og 

nettoeffekt 

1 Luftinnsugingssystem 

— Innsugingsmanifold 

— Luftfilter 

— Innsugingslyddemper 

— Innretning for reduksjon av veivhusgassutslipp 

— Elektrisk betjeningsinnretning dersom montert 

Dersom standardutstyr: ja 

2 Eksosanlegg 

— Manifold 

— Røropplegg(1) 

— Lydpotte(1) 

— Eksosrør(1) 

— Elektrisk betjeningsinnretning dersom montert 

Dersom standardutstyr: ja 

3 Forgasser Dersom standardutstyr: ja 

4 Drivstoffinnsprøytingssystem 

— Forfilter 

— Filter 

— Drivstofftilførselspumpe og høytrykkspumpe dersom 

relevant 

— Trykkluftpumpe dersom luft brukes under direkte inn-

sprøyting 

— Røropplegg 

— Innsprøytingsdyse 

— Klaff for luftinntak(2) dersom montert 

— Drivstofftrykk-/strømningsregulator dersom montert 

Dersom standardutstyr: ja 
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Nr. Tilbehør 
Montert ved prøving av dreiemoment og 

nettoeffekt 

5 Regulator for høyeste omdreiningshastighet eller effekt Dersom standardutstyr: ja 

6 Væskekjølingsutstyr 

— Radiator 

— Vifte(3) 

— Vannpumpe 

— Termostat(4) 

Dersom standardutstyr: ja(5) 

7 Luftkjøling 

— Kjølekappe 

— Vifte(3) 

— Innretning(er) for temperaturregulering 

— Hjelpevifte for prøvingsbenk 

Dersom standardutstyr: ja 

8 Elektrisk utstyr Dersom standardutstyr: ja(6) 

9 Forurensningsreduserende innretninger(7) Dersom standardutstyr: ja 

9 Smøresystem 

— Oljetilførselsystem 

Dersom standardutstyr: ja 

(1) Dersom det er vanskelig å bruke eksosanlegget som er standard, kan det til prøvingen med produsentens samtykke 

monteres et eksosanlegg som gir tilsvarende trykkfall. Når motoren er i gang, skal prøvingslaboratoriets system for 

utsuging av eksosen ikke forårsake et trykk som avviker fra det atmosfærisk trykket med mer enn ± 740 Pa  

(7,40 mbar), i eksosutløpet på punktet der systemet er koplet til kjøretøyets eksosanlegg, med mindre produsenten før 

prøvingen godtar en høyere mottrykk. 

(2) Klaffen for luftinntaket skal styre den pneumatiske regulatoren på innsprøytingspumpen. 

(3) Dersom en vifte kan frakoples, skal motorens nettoeffekt først angis med viften frakoplet og deretter med viften 

tilkoplet. Dersom en fast tilkoplet og elektrisk eller mekanisk drevet vifte ikke kan monteres på prøvingsbenken, skal 

effekten som absorberes av viften, bestemmes ved samme omdreiningshastighet som den som brukes ved måling av 

motoreffekten. Nettoeffekten framkommer ved at effekten som viften absorberer, trekkes fra den korrigerte effekten. 

(4) Termostaten kan låses i fullstendig åpen posisjon. 

(5) Radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen og termostaten skal i størst mulig grad plasseres i samme posisjon i 

prøvingsbenken som på kjøretøyet. Dersom radiatoren, viften, viftetrakten, vannpumpen eller termostaten plasseres i 

prøvingsbenken i en annen posisjon enn på kjøretøyet, skal dette beskrives og angis i prøvingsrapporten. 

Kjølevæskeomløpet skal drives bare av motorens vannpumpe. Væsken kan kjøles ved hjelp av enten motorens radiator 

eller en ekstern krets, forutsatt at trykkfallet i denne kretsen i det vesentlige er det samme som for motorens 

kjølesystem. En eventuell radiatorgardin skal være åpen. 

(6) Minste generatoreffekt: Generatoren skal levere strømmen som er absolutt nødvendig for å drive tilbehøret som kreves 

for at motoren skal fungere. Batteriet skal ikke lades under prøvingen. 

(7) Forurensingsreduserende tiltak kan for eksempel omfatte resirkuleringssystem for avgasser (EGR-system), katalysator, 

termisk reaktor, sekundært lufttilførselssystem og system for å hindre drivstoffavdamping.» 

ii) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Bestemmelse av korreksjonsfaktoren for kraftoverføringens mekaniske virkningsgrad α2 

der: 

— det måles direkte på veivakselen, skal faktoren settes til 1, 
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— det ikke måles direkte på veivakselen, skal faktoren beregnes ved hjelp av formelen: 

Ligning Ap2.1-3: 

der nt er virkningsgraden for kraftoverføringen mellom veivakselen og målepunktet. 

Kraftoverføringens virkningsgrad nt bestemmes ved produktet (multiplikasjonen) av virkningsgraden nj av 

de enkelte elementer i kraftoverføringen: 

Ligning Ap2.1-4: 

nt = n1 · n2 · … · nj» 

b) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Prøvingsmetode for å måle frakoplingsavstand 

Når pedalene ikke lenger brukes, skal motorhjelpen slås av i løpet av en kjørestrekning på høyst 3 meter. 

Prøvingskjøretøyets hastighet skal være 90 % av høyeste assisterte hastighet. Målingene skal foretas i samsvar 

med EN 15194:2009. Dersom kjøretøyet er utstyrt med hjelpemodulator, skal den ikke være aktivert under 

prøvingen.» 

ii) Nr. 3.3.1–3.3.5.10 utgår. 

iii) Nr. 3.4–3.4.3 skal lyde: 

«3.4. Prøvingsmetode for å måle høyeste hjelpefaktor 

3.4.1. Omgivelsestemperaturen skal være mellom 278,2 K og 318,2 K. 

3.4.2. Prøvingskjøretøyet skal drives av sitt tilhørende framdriftsbatteri. I forbindelse med denne prøvingsmetoden 

skal framdriftsbatteriet med høyeste kapasitet brukes. 

3.4.3. Batteriet skal være helt oppladet ved hjelp av laderen som er angitt av kjøretøyprodusenten.» 

iv) Nye nr. 3.4.4–3.4.9 skal lyde: 

«3.4.4. En motor på prøvingsbenken skal koples til prøvingskjøretøyets veivaksel eller pedalarm. Prøvingsbenkens 

veivmotor skal simulere førerens kjøring, og skal kunne kjøre med variabel omdreiningshastighet og variabelt 

dreiemoment. Den skal kan kunne nå en omdreiningshastighet på 90 o/min og et største kontinuerlig  

nominelt dreiemoment på 50 Nm. 

3.4.5. En brems eller motor som simulerer kjøretøyets tap og treghet, skal festes til en trommel under prøvingskjø-

retøyets bakhjul. 

3.4.6. Dersom kjøretøyet er utstyrt med en motor som driver forhjulet, skal en ekstra brems eller motor festes til en 

trommel under forhjulet for å simulere kjøretøyets tap og treghet. 

3.4.7. Dersom kjøretøyets hjelpenivå varierer, skal det stilles inn til høyeste nivå. 

α2 =
1

nt
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3.4.8. Følgende driftspunkter skal prøves: 

Tabell Ap4-1 

Driftspunkter for prøving av høyeste hjelpefaktor 

Driftspunkt 
Simulering av førerens 

tilførte effekt (± 10 %) (W) 

Kjøretøyets målhastighet(1) 

(± 10 %) (km/t) 
Ønsket pedalrytme(2) (o/min) 

A 80 20 60 

B 120 35 70 

C 160 40 80 

(1) Dersom kjøretøyets målhastighet ikke kan nås, skal målingen foretas ved kjøretøyets høyeste hastighet. 

(2) Velg giret som ligger nærmest omdreiningshastigheten som kreves for driftspunktet. 

3.4.9. Høyeste hjelpefaktor skal beregnes etter følgende formel: 

Ligning Ap4-1: 

der: 

prøvingskjøretøyets mekaniske motoreffekt skal beregnes ut fra summen av den mekaniske bremsemotorens 

effekt minus den mekaniske tilførte effekten fra prøvingsbenkens veivmotor (i W).» 

v) Nr. 3.5–3.5.9 utgår. 

7) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Prøvingstype I, II, V, VII og VIII («X» i tabell 11-1 betyr «får anvendelse») 

Tabell 11-1 

Klassifiseringskriterier for framdriftsfamilie med hensyn til prøvingstype I, II, V, VII og VIII 

Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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1. Kjøretøy 

1.1. gruppe X X X X X X 

1.2. undergruppe X X X X X X 

 Hjelpefaktor =
prøvingskjøretøyets mekaniske motoreffekt

simulering av førerens tilførte effekt
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Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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1.3. 
treghet for kjøretøyvariant(er) eller -versjon(er) innen to treg-

hetskategorier over eller under nominell treghetskategori 
X  X X X X 

1.4. samlet utveksling (± 8 %) X  X X X X 

2. Framdriftsfamiliens egenskaper 

2.1. antall motorer eller elektriske motorer X X X X X X 

2.2. hybriddriftsmåte(r) (parallell/sekvensiell/annet) X X X X X X 

2.3. antall sylindrer i forbrenningsmotoren X X X X X X 

2.4. forbrenningsmotorens slagvolum (± 2 %)(2) X X X X X X 

2.5. 
antall ventiler i forbrenningsmotoren og styremetode (variabel 

kamakselfase eller -løft) 
X X X X X X 

2.6. 
én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff – 

H2NG/flerstoffmotor 
X X X X X X 

2.7. 

drivstoffsystem (forgasser / spyleport / indirekte innsprøyting / 

direkte innsprøyting / fellesledning / pumpeinnsprøytingsdyse / 

annet) 

X X X X X X 

2.8. oppbevaring av drivstoff(3)     X X 

2.9. forbrenningsmotorens kjølesystemtype X X X X X X 

2.10. 
forbrenningssyklus (elektrisk tenning / kompresjonstenning / 

totakts / firetakts / annet) 
X X X X X X 

2.11. 

luftinnsugingssystem (naturlig innsuging / ladet (turbolader/ 

overlader) / mellomkjøler / ladetrykkregulator) og styring av 

luftinnsuging (mekanisk gasspjeld / elektronisk gasspjeld / intet 

gasspjeld) 

X X X X X X 

3. Det forurensningsreduserende systemets egenskaper 

3.1. 
framdriftssystemets eksosanlegg (ikke) utstyrt med kataly-

sator(er) 
X X X X  X 

3.2. katalysatortype X X X X  X 

3.2.1. antall katalysatorer og katalysatorelementer X X X X  X 

3.2.2. katalysatorenes størrelse (monolitten(e)s volum ± 15 %) X X X X  X 
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Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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3.2.3. 
virkemåte for katalytisk aktivitet (oksidasjon, treveis, opp-

varmet, SCR, annet) 
X X X X  X 

3.2.4. edelmetallbelastning (identisk eller høyere) X X X X  X 

3.2.5. edelmetallforhold (± 15 %) X X X X  X 

3.2.6. substrat (struktur og materiale) X X X X  X 

3.2.7. celletetthet X X X X  X 

3.2.8. type katalysatorhus X X X X  X 

3.3. 
framdriftssystemets eksosanlegg (ikke) utstyrt med partikkel-

filter 
X X X X  X 

3.3.1. partikkelfiltertyper X X X X  X 

3.3.2. antall partikkelfiltre og partikkelfilterelementer X X X X  X 

3.3.3. partikkelfilterets størrelse (filterelementets volum ± 10 %) X X X X  X 

3.3.4. virkemåte for partikkelfilter (delvis / wall-flow / annet) X X X X  X 

3.3.5. partikkelfilterets aktive overflate X X X X  X 

3.4. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med periodisk regenererings-

system 
X X X X  X 

3.4.1. type periodisk regenereringssystem X X X X  X 

3.4.2. virkemåte for periodisk regenereringssystem X X X X  X 

3.5. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med system for selektiv 

katalytisk reduksjon (SCR) 
X X X X  X 

3.5.1. type SCR-system X X X X  X 

3.5.2. virkemåte for periodisk regenereringssystem X X X X  X 

3.6. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med mager NOx-felle/ 

-absorberer 
X X X X  X 

3.6.1. type mager NOx-felle/-absorberer X X X X  X 

3.6.2. virkemåte for mager NOx-felle/-absorberer X X X X  X 
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Nr. Beskrivelse av klassifiseringskriterier 
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3.7. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med kaldstart- eller hjelpestart-

innretning(er) 
X X X X  X 

3.7.1. type kaldstart- eller hjelpestartinnretning X X X X  X 

3.7.2. virkemåte for kaldstart- eller hjelpestartinnretning(er) X X X X X X 

3.7.3. 

aktiveringstid for kaldstart- eller hjelpestartinnretning(er) og/ 

eller driftssyklus (aktivert bare i et begrenset tidsrom etter 

kaldstart / kontinuerlig drift) 

X X X X X X 

3.8. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med lambda-sonde for drivstoff-

regulering 
X X X X X X 

3.8.1. typer lambda-sonde X X X X X X 

3.8.2. virkemåte for lambda-sonde (binær / stor båndbredde / annet) X X X X X X 

3.8.3. 
interaksjon mellom lambda-sonde og drivstoffsystem med 

lukket sløyfe (støkiometri / mager eller rik drift) 
X X X X X X 

3.9. 
framdriftssystem (ikke) utstyrt med system for resirkulering av 

eksos 
X X X X  X 

3.9.1. typer eksosresirkuleringssystem X X X X  X 

3.9.2. virkemåte for eksosresirkuleringssystem (internt/eksternt) X X X X  X 

3.9.3. største resirkuleringsforhold for eksos (± 5 %) X X X X  X 

Forklarende merknader: 

(1) Samme familiekriterier får også anvendelse på den funksjonelle egendiagnosen fastsatt i vedlegg XII til forordning (EU)  

nr. 44/2014. 

(2) Høyst 30 % ved type VIII-prøving. 

(3) Bare for kjøretøyer utstyrt med beholder for gassformig drivstoff.» 

b) I nr. 3.2 skal overskriften i tabell 11-2 lyde: 

«Tabell 11-2 

Klassifiseringskriterier for framdriftsfamilie med hensyn til prøvingstype III og IV» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1825 

av 6. september 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til administrative 

krav til godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og mar-

kedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), særlig artikkel 27 nr. 4, artikkel 29 nr. 4, artikkel 30 nr. 2 

og 3, artikkel 32 nr. 1, artikkel 38 nr. 2, artikkel 39 nr. 3, artikkel 40 nr. 4 og artikkel 72, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å muliggjøre typegodkjenning av drivstofftanker som separate tekniske enheter bør et eget opplysningsdokument 

som inneholder de tilknyttede opplysningene, innsettes som et nytt tillegg til vedlegg I til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 901/2014(2). 

2) For å redusere den administrative byrden for produsentene, særlig med hensyn til kjøretøyer i gruppe L6e og L7e, bør 

ytterligere typegodkjenninger av systemer tillates. 

3) For å sikre at alle relevante opplysninger om kjøretøyer med kontinuerlig variabel kraftoverføring gis, bør tabellen med 

opplysninger om girutvekslingsforhold som skal gis i opplysningsdokumentet, endres. 

4) For å opprette en tydelig forbindelse mellom de to kjøretøykonfigurasjonene der ytelsesnivået kan konverteres fra 

undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt, og for å gi kjøretøyeierne lettere tilgang til disse opplys-

ningene, bør en post for den opprinnelige konfigurasjonens EU-typegodkjenningsnummer tilføyes i modellen fastsatt i 

tillegg 24 til vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 og i modellen for samsvarssertifikatet fastsatt i 

vedlegg IV til nevnte gjennomføringsforordning. 

5) For å gi ytterligere opplysninger når det gjelder ny teknologi og nye prinsipper, bør det tilføyes ytterligere poster i 

modellene for typegodkjenningsdokumenter for systemer, komponenter eller separate tekniske enheter. 

6) Av hensyn til klarhet og sammenheng bør noen forklarende merknader endres eller fjernes. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 bør derfor endres. 

8) For å gjøre det mulig for produsenter og nasjonale myndigheter raskt å anvende endringene fastsatt i denne forordning, 

bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig, særlig på bakgrunn av at forordning (EU) nr. 168/2013 fikk 

anvendelse 1. januar 2016, og at tilknyttede administrative krav blir obligatoriske for alle nye kjøretøyer som registreres 

eller bringes i omsetning fra og med 1. januar 2018. 

9) Anvendelsen av endringene i modellene for samsvarssertifikater bør utsettes til 1. september 2017 for å gi produsenter 

og nasjonale myndigheter mer tid til å tilpasse sine administrative ordninger for registrering av kjøretøyer, og særlig sine 

informasjonsteknologisystemer, til disse endringene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 73 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 15.10.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 13. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 av 18. juli 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler (EUT L 249 av 22.8.2014, s. 1). 

2019/EØS/10/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og IV–VIII til forordning (EU) nr. 901/2014 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. 

Nr. 2 i vedlegget får anvendelse fra 1. september 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 6. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I listen over tillegg innsettes hver av følgende rader i riktig nummerorden: 

«5a Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for største dreiemoment og største nettoeffekt i en 

framdriftsenhet 

 

8a Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for montering av signalhorn 

 

9a Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for montering av ruter, vindusviskere og avisings- og 

avduggingsinnretninger 

 

9b Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for merking av betjeningsinnretninger, kontroll-

innretninger og indikatorer 

 

11a Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for bilbeltefester 

 

11b Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

 

13a Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til et) system for vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr, 

hodestøtte og kjøretøyets dører 

 

20a Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en drivstofftank 

som en separat teknisk enhet» 

 

b) I del B tabell 1 liste I nr. 2.2 innsettes følgende rad i riktig nummerorden: 

«5a System: største dreiemoment og største nettoeffekt i en framdriftsenhet X 

Tillegg 2» 

 

c) I del B tabell 1 liste II nr. 2.2 innsettes hver av følgende rader i riktig nummerorden: 

«8a System: montering av signalhorn II  

9a System: montering av ruter, vindusviskere og avisings- og avduggingsinn-

retninger 

VII  

9b System: merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indika-

torer 

VIII  

11a System: bilbeltefester XII  

11b System: styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper XIV  

13a System: vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtter og 

kjøretøyets dører 

XVII»  
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d) I del B tabell 1 liste III nr. 2.2 innsettes følgende rad i riktig nummerorden: 

«20a Separat teknisk enhet: drivstofftank IX»  

e) I del B nr. 2.8 gjøres følgende endringer i tabellen for poster i opplysningsdokumentet: 

i) Følgende post innsettes som post 3.3.3.4 i opplysningsdokumentet: 

«3.3.3.4. L1e–L7e Effekt på 15/30(4) minutter(27):  .................................................... kW» 

ii) Post 3.5.4 i opplysningsdokumentet skal lyde: 

«3.5.4. Girutvekslingsforhold 

L1e–L7e Oversikt over girutvekslingsforhold 

Gir(24) 

Internt 

utvekslingsforhold 

(forhold mellom 

motorens turtall og 

turtallet på 

kraftoverføringens 

utgående aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) (forhold 

mellom turtallet på 

kraftoverføringens 

utgående aksel og 

drivhjulenes turtall) 

Samlede 

girutvekslingsforhold 

Utveksling 

(turtall/kjøretøyets 

hastighet) bare for 

manuelt gir 

1 

2 

3 

… 

    

Revers»     

iii) Post 4.0.1 i opplysningsdokumentet skal lyde: 

«4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard: Euro  ............................................................  (3/4/5)(4)» 

iv) Følgende poster innsettes som post 4.0.2–4.0.5 i opplysningsdokumentet: 

«4.0.2. L1e–L7e Drivstofforbruk (gi opplysninger om hvert referansedrivstoff som er 

blitt prøvd)  ..................................................................  l/kg(4)/100 km 

4.0.3. L1e–L7e CO2-utslipp(25):  ........................................................................... g/km 

4.0.4. L1e–L7e Energiforbruk(25):  ....................................................................Wh/km 

4.0.5. L1e–L7e Elektrisk rekkevidde(25):  .............................................................. km» 

f) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

 i) Post 4.0.1 i opplysningsdokumentet skal lyde: 

«4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard: Euro  ...........................................................  (3/4/5)(4)» 

ii) Følgende poster innsettes som post 4.0.2–4.0.5 i opplysningsdokumentet: 

«4.0.2. L1e–L7e Drivstofforbruk (gi opplysninger om hvert referansedrivstoff som er 

blitt prøvd)  ................................................................... l/kg(4)/100 km 
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4.0.3. L1e–L7e CO2-utslipp(25):  ...........................................................................g/km 

4.0.4. L1e–L7e Energiforbruk(25):  .................................................................... Wh/km 

4.0.5. L1e–L7e Elektrisk rekkevidde(25):  .............................................................. km» 

g) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

i) post 4.0.2, 4.0.2.1 og 4.0.2.2 i opplysningsdokumentet utgår, 

ii) følgende poster innsettes som post 4.0.6 og 4.0.6.1 i opplysningsdokumentet: 

«4.0.6. Lydnivå 

4.0.6.1. L3e Grenseverdi for Lurban
(16):  ....................................................... dB(A)» 

h) Nytt tillegg 5a skal lyde: 

«Tillegg 5a 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med 

hensyn til et) system for største dreiemoment og største nettoeffekt i en framdriftsenhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  .............................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  .........................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger): ......................  

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  .................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................  

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ........................  

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .....................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, L7e-A, 

L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ............................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, L7e-B1, 

L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):  ................................  km/t 

og giret der denne nås:  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  ..........................................  kW 

ved  ...................  min-1 ved luft/drivstoff-forhold:   

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  ..............................  Nm ved 

 ..........................  min-1 ved luft/drivstoff-forhold:   

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) 

minutter(27)):  kW ved  min-1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  

Nm ved  .............................................................................................  min-1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er):  kW 

ved  min-1 ved luft/drivstoff-forhold:  ............................   

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): 

Nm ved  ......................  min-1 ved luft/drivstoff-forhold: .............  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  kW ved 

 min-1 ved luft/drivstoff-forhold:  ..................................  

3.  ALLMENNE KJENNETEGN VED FRAMDRIFTSSYSTEMET 

3.2.  Forbrenningsmotor 

3.2.1.  Opplysninger om motoren 

3.2.1.1. L1e–L7e Antall forbrenningsmotorer:  ......................................................................  

3.2.1.2. L1e–L7e Virkemåte: intern forbrenningsmotor / elektrisk tenning / kompresjons-

tenning / ekstern forbrenningsmotor / turbin / trykkluft(4):  ........................  

3.2.1.3. L1e–L7e Syklus: firetakts/totakts/rotasjon/annet(4): 

3.2.1.4. L1e–L7e Sylindrer 

3.2.1.4.1. L1e–L7e Antall:  ........................................................................................................  

3.2.1.4.2. L1e–L7e Oppstilling(26):  ............................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

3.2.1.4.3. L1e–L7e Innvendig diameter(12):  ........................................................................  mm 

3.2.1.4.4. L1e–L7e Slaglengde(12):  .....................................................................................  mm 

3.2.1.4.5. L1e–L7e Antall statorer og deres plassering (for rotasjonsmotorer):  ........................  

3.2.1.4.6. L1e–L7e Forbrenningskamrenes volum (for rotasjonsmotorer):  ...............................  cm3 

3.2.1.4.7. L1e–L7e Tenningsrekkefølge:  ..................................................................................  

3.2.1.5. L1e–L7e Slagvolum(6):  ..............................................................................................  cm3 

3.2.1.6. L1e–L7e Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  ..........................................................  

3.3.  Bare elektrisk og hybridelektrisk framdrift og styring av denne 

3.3.3.4. L1e–L7e Effekt på 15/30(4) minutter(27):  ............................................................ kW» 

i) I tillegg 6 gjøres følgende endringer: 

i) Post 4.0.1 i opplysningsdokumentet skal lyde: 

«4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard: Euro .............................................................  (3/4/5)(4)» 

ii) Følgende poster innsettes som post 4.0.2–4.0.5 i opplysningsdokumentet: 

«4.0.2. L1e–L7e Drivstofforbruk (gi opplysninger om hvert referansedrivstoff som  

er blitt prøvd)  ................................................................  l/kg(4)/100 km 

4.0.3. L1e–L7e CO2-utslipp(25):  ............................................................................  g/km 

4.0.4. L1e–L7e Energiforbruk(25):  ..................................................................... Wh/km 

4.0.5. L1e–L7e Elektrisk rekkevidde(25):  ...............................................................  km» 

j) I tillegg 7 gjøres følgende endringer: 

i) Post 4-0.1 og 4.0.2 i opplysningsdokumentet skal lyde: 

«4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard: Euro  ..............................................................  (3/4/5)(4) 

4.0.2. L1e–L7e Drivstofforbruk (gi opplysninger om hvert referansedrivstoff som er 

blitt prøvd)  ..................................................................  l/kg(4)/100 km» 

ii) Post 4.0.2.1. og 4.0.2.2 i opplysningsdokumentet utgår.  
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iii) Følgende poster innsettes som post 4.0.3–4.0.6.1 i opplysningsdokumentet: 

«4.0.3. L1e–L7e CO2-utslipp(25):  ............................................................................  g/km 

4.0.4. L1e–L7e Energiforbruk(25):  .....................................................................  Wh/km 

4.0.5. L1e–L7e Elektrisk rekkevidde(25):  ................................................................  km 

4.0.6.  Lydnivå 

4.0.6.1. L3e Grenseverdi for Lurban
(16):  .........................................................  dB(A)» 

k) I tillegg 8 gjøres følgende endringer: 

i) Post 4.0.1 og 4.0.2 i opplysningsdokumentet skal lyde: 

«4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard: Euro  ............................................................... (3/4/5)(4) 

4.0.2. L1e–L7e Drivstofforbruk (gi opplysninger om hvert referansedrivstoff som er 

blitt prøvd)  ....................................................................  l/kg(4)/100 km» 

ii) Post 4.0.2.1. og 4.0.2.2 i opplysningsdokumentet utgår. 

iii) Følgende poster innsettes som post 4.0.3–4.0.6.1 i opplysningsdokumentet: 

«4.0.3. L1e–L7e CO2-utslipp(25):  .............................................................................. g/km 

4.0.4. L1e–L7e Energiforbruk(25): .......................................................................  Wh/km 

4.0.5. L1e–L7e Elektrisk rekkevidde(25):  ...................................................................  km 

4.0.6.  Lydnivå 

4.0.6.1. L3e Grenseverdi for Lurban
(16):  .........  dB(A)» 

l) Nytt tillegg 8a skal lyde: 

«Tillegg 8a 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) system for montering av signalhorn 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ........................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ....................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ........................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.1.  Signalhorn 

6.1.1. L1e–L7e Sammenfattende beskrivelse av innretningen(e) og dens/deres formål:  .......................................  

6.1.2. L1e–L7e Tegning(er) som viser plasseringen av signalhornet/signalhornene på 

kjøretøyet:  ....................................................................................................................................  

6.1.3. L1e–L7e Nærmere opplysninger om festemetode, herunder om den delen av 

kjøretøyet som signalhornet/signalhornene er festet til:  ...............................................................  

6.1.4. L1e–L7e Elektrisk/pneumatisk kretsløpsskjema:  ........................................................................................  

6.1.4.1. L1e–L7e Spenning: vekselstrøm/likestrøm(4) 

6.1.4.2. L1e–L7e Nominell spenning eller nominelt trykk:  .....................................................................................  

6.1.5. L1e–L7e Tegning av monteringsinnretningen:  ............................................................. » 
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m) Nytt tillegg 9a skal lyde: 

«Tillegg 9a 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) system for montering av ruter, vindusviskere og avisings- og 

avduggingsinnretninger 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ........................................................  

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ....................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ........................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.7. L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-

A2, L7e-B2, L7e-C 

Rattside: venstre/høyre/midtstilt(4):  ..............................................................................................  

1.7.1. L1e–L7e Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring og kjøring i land som 

bruker metriske/britiske enheter(4):  ..............................................................................................  
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3.  ALLMENNE KJENNETEGN VED FRAMDRIFTSSYSTEMET 

3.1  Produsent av framdriftsenheten 

3.1.1.  Forbrenningsmotor 

3.1.1.1. L1e–L7e Produsent:  ....................................................................................................................................  

3.1.1.2. L1e–L7e Motorkode (påført motoren eller identifisert på annen måte):  .....................................................  

3.1.2.  Elektrisk motor 

3.1.2.1. L1e–L7e Produsent:  ....................................................................................................................................  

3.1.2.2. L1e–L7e Kode for elektrisk motor (påført motoren eller identifisert på annen måte): 

 ......................................................................................................................................................  

3.1.3.  Hybridsystem 

3.1.3.1. L1e–L7e Produsent:  ....................................................................................................................................  

3.1.3.2. L1e–L7e Systemkode (påført motoren eller identifisert på annen måte):  ....................................................  

3.2.  Forbrenningsmotor 

3.2.1.  Opplysninger om motoren 

3.2.1.2. L1e–L7e Virkemåte: intern forbrenningsmotor / elektrisk tenning / kompresjons-

tenning / ekstern forbrenningsmotor / turbin / trykkluft(4):  ...........................................................   

3.2.1.3. L1e–L7e Syklus: firetakts/totakts/rotasjon/annet(4):  ....................................................................................  

3.2.1.4. L1e–L7e Sylindrer 

3.2.1.4.1. L1e–L7e Antall:  ..........................................................................................................................................  

3.2.1.4.2. L1e–L7e Oppstilling(26):  ..............................................................................................................................  

3.2.1.5. L1e–L7e Slagvolum(6):  .....................................................................................  cm3 

3.2.1.9. L1e–L7e Normalt tomgangsturtall for varm motor:  .......................................  min-1 

3.2.3.  Drivstoff 

3.2.3.1. L1e–L7e Drivstofftype: (9) 

3.2.3.2. L1e–L7e Kjøretøyets drivstoffsystem: én type drivstoff, to typer drivstoff eller 

blandingsdrivstoff(4) 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/133 

 

 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

3.2.10.  Framdriftssystemets kjølesystem og styring av dette 

3.2.10.2. L1e–L7e Væskekjøling: ja/nei(4) 

3.2.10.2.2. L1e–L7e Nominell innstilling av styringsinnretningen for motortemperatur:  .............................................  

3.2.10.2.3. L1e–L7e Væsketype:  ..................................................................................................................................  

3.2.10.2.4. L1e–L7e Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(4) 

3.2.10.2.4.1. L1e–L7e Egenskaper:  ..................................................................................................................................  

3.2.10.2.5. L1e–L7e Utvekslingsforhold:  .....................................................................................................................  

3.2.10.2.6. L1e–L7e Beskrivelse av viften og dens drivmekanisme:  ............................................................................  

3.2.10.3. L1e–L7e Luftkjøling: ja/nei(4) 

3.2.10.3.3. L1e–L7e Vifte: ja/nei(4) 

3.2.10.3.3.1. L1e–L7e Egenskaper:  ..................................................................................................................................  

3.2.13.  Andre elektriske systemer og betjeningsinnretninger enn de som er 

forbundet med elektrisk framdrift 

3.2.13.1. L1e–L7e Merkespenning:  ..............................  V, positiv/negativ kopling til jord(4) 

3.2.13.2. L1e–L7e Generator: ja/nei(4): 

3.2.13.2.1. L1e–L7e Nominell effekt:  ..................................................................................  VA 

3.3.  Bare elektrisk og hybridelektrisk framdrift og styring av denne 

3.3.3.  Elektrisk framdriftsmotor 

3.3.3.2. L1e–L7e Type (vikling, magnetisering):  .....................................................................................................  

3.3.3.3. L1e–L7e Driftsspenning: .......................................................................................  V 

3.3.4.  Framdriftsbatterier 

3.3.4.1. L1e–L7e Primært framdriftsbatteri 

3.3.4.1.1. L1e–L7e Antall celler:  ................................................................................................................................  

3.3.4.1.2. L1e–L7e Masse:  ...................................................................................................  kg 

3.3.4.1.3. L1e–L7e Kapasitet:  ............................. Ah (amperetimer) /  ..................................  V 

3.3.4.1.5. L1e–L7e Plassering i kjøretøyet:  .................................................................................................................  

3.3.4.2. L1e–L7e Sekundært framdriftsbatteri 

3.3.4.2.1. L1e–L7e Antall celler:  ................................................................................................................................  
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3.3.4.2.2. L1e–L7e Masse:  ...................................................................................................  kg 

3.3.4.2.3. L1e–L7e Kapasitet:  ................  Ah (amperetimer) /  .............................................  V 

3.3.4.2.5. L1e–L7e Plassering i kjøretøyet:  .................................................................................................................  

3.3.5.  Elektrisk hybridkjøretøy 

3.3.5.1. L1e–L7e Motorkombinasjon (antall elektriske motorer og/eller forbrenningsmo-

torer/annet)(4):  ..............................................................................................................................  

3.3.5.2. L1e–L7e Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern 

lading: 

3.3.5.3. L1e–L7e Driftsomkopler: med/uten(4) 

3.3.5.4. L1e–L7e Driftsmåter som kan velges: ja/nei(4) 

3.3.5.5. L1e–L7e Bare drivstoffdrift: ja/nei(4) 

3.3.5.6. L1e–L7e Kjøretøyet drives av en brenselcelle: ja/nei(4) 

3.3.5.7. L1e–L7e Hybriddrift: ja/nei(4) (dersom ja, gi en kort beskrivelse):  .............................................................  

3.3.6.  Energilagringsenhet 

3.3.6.1. L1e–L7e Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator)(4) 

3.3.6.2. L1e–L7e Identifikasjonsnummer:  ...............................................................................................................  

* 3.3.6.3. L1e–L7e Type elektrokjemisk kopling:  ......................................................................................................  

3.3.6.4. L1e–L7e Energi: (for batteri: spenning og kapasitet Ah i to timer, for kondensator: 

J, … , for svinghjul/generator: J, … ,):  ......................................................  

3.3.6.5. L1e–L7e Lader: i kjøretøyet / ekstern / uten(4) 

3.4.  Andre motorer, elektriske motorer eller kombinasjoner (særlige 

opplysninger om deler i disse motorene) 

3.4.1.  Kjølesystem (tillatte temperaturer angitt av produsenten) 

3.4.1.1. L1e–L7e Væskekjøling:  ..............................................................................................................................  

3.4.1.1.1. L1e–L7e Høyeste temperatur ved utløp:  ...............................................................  K 

3.4.1.2. L1e–L7e Luftkjøling:  ..................................................................................................................................  

3.4.1.2.1. L1e–L7e Referansepunkt:  ...........................................................................................................................  

3.4.1.2.2. L1e–L7e Høyeste temperatur ved referansepunkt:  ................................................  K 
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6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.5.  Ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og avduggings-

systemer 

6.5.1.  Frontrute 

6.5.1.1. L2e, L5e, L6e, L7e Materialer: ....................................................................................................................................  

6.5.1.2. L2e, L5e, L6e, L7e Monteringsmåte:  ..........................................................................................................................  

6.5.1.3. L2e, L5e, L6e, L7e Hellingsvinkel:  .............................................................................................................................  

6.5.1.4. L2e, L5e, L6e, L7e Tilbehør til frontruten og dets plassering, med en kort beskrivelse av 

eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  .........................................................................  

6.5.1.5. L2e, L5e, L6e, L7e Målsatt tegning av frontruten:  ......................................................................................................  

6.5.2.  Andre ruter 

6.5.2.1. L2e, L5e, L6e, L7e Materialer: ....................................................................................................................................  

6.5.2.2 L2e, L5e, L6e, L7e Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i 

vindushevingsmekanismen:  .........................................................................................................  

6.5.3.  Glass i tak som kan åpnes 

6.5.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e Materialer: ....................................................................................................................................  

6.5.4.  Andre glassflater 

6.5.4.1. L2e, L5e, L6e, L7e Materialer: ....................................................................................................................................  

6.6.  Vindusvisker(e) 

6.6.1. L2e, L5e, L6e, L7e Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):  ............................................  

6.7.  Vindusspyler 

6.7.1. L2e, L5e, L6e, L7e Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):  ............................................  

6.7.2. L2e, L5e, L6e, L7e Beholderens kapasitet:  .............................................................................  l 

6.8.  Avising og avdugging 

6.8.1. L2e, L5e, L6e, L7e Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):  ............................................  

6.16.  Sitteplasser (saler og seter) 

6.16.1. L1e–L7e Antall sitteplasser:  ........................................................................................................................  

6.16.1.1. L2e, L5e, L6e, L7e Plassering og innretning(8): ...........................................................................................................  
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6.16.4. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, 

L7e 

Koordinater for eller tegning av R-punkt(er) for alle sitteplasser:  ...............................................  

6.16.4.1. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, 

L7e 

Førersete:  .....................................................................................................................................  

6.16.5. L1e–L7e Utformet for torsovinkel:  .............................................................................................................  

6.16.5.1. L1e–L7e Førersete:  .....................................................................................................................................  

6.20.  Vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøyets dører 

6.20.1.  Karosseri 

6.20.1.1. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Materialer og konstruksjon:  .........................................................................................................  

6.20.2.  Fører- og passasjerdører, låser og hengsler 

6.20.2.1. L2e, L5e, L6e, L7e Antall dører og deres plassering, dimensjoner og største åpningsvinkel(5): 

.. ........................................................................................................................................  

6.20.3.  Innvendig vern av fører og passasjerer 

6.20.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e Fotografier, tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av det 

innvendige utstyret, som viser kupeens deler og materialene som er brukt 

(med unntak av innvendige speil, betjeningsinnretningenes plassering, 

seter og setenes bakside), tak og tak som kan åpnes, samt ryggstøtte:…...» 

n) Nytt tillegg 9b skal lyde: 

«Tillegg 9b 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med 

hensyn til et) system for merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ........................................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ....................................................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  
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0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .......................................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger): ..................................................................................  

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  ............................................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ...................................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ................................................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17): .............................................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ............................................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): ………………………………………………………………...… 

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.7. L4e, L5e-B, 

L6e-B, L7e-

A2, L7e-B2, 

L7e-C 

Rattside: venstre/høyre/midtstilt(4):  .......................................................................................................................  

6.9.  Førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av betjeningsinnretninger, kontrollinn-

retninger og indikatorer 

6.9.1. L1e–L7e Plassering og merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer:  ........................................  

6.9.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av symboler og betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger 

og indikatorer: .............................................................................................................................................  

6.9.3. L1e–L7e Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de er montert, 

og identifikasjonssymbolene som skal brukes: 
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6.9.4. L1e–L7e Oversiktstabell: kjøretøyet er utstyrt med følgende førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder indikatorer 

og kontrollinnretninger(4) 

Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de er 

montert, og symbolene som skal brukes 

 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket med 

symbol(+) 

Plasse-

ring(++) 

Kontroll-

innretning 

finnes(+) 

Merket med 

symbol(+) 

Plasse-

ring(++) 

1 Hovedlysbryter       

2 Lykter for nærlys       

3 Lykter for fjernlys       

4 Lykter for markeringslys 

(på sidene) 

      

5 Lykter for tåkelys foran       

6 Lykt for tåkelys bak       

7 Innstillingsinnretning 

for nærlys og fjernlys 

      

8 Lykter for parkeringslys       

9 Lykter for retningslys       

10 Nødsignallys       

11 Vindusvisker       

12 Vindusspyler       

13 Vindusvisker og 

vindusspyler 

      

14 Innretning for rengjøring 

av frontlykter 

      

15 Avising og avdugging 

av frontruten 

      

16 Avising og avdugging 

av bakruten 

      

17 Ventilasjonsvifte       

18 Dieseloljeforvarming       

19 Choke       

20 Bremsefeil       

21 Drivstoffnivå       

22 Batteriets ladestatus       

23 Kjølevæsketemperatur i 

motor 

      

24 Feilindikator (MI)       

  (+) x = ja 

 - = nei eller finnes ikke separat 

 o = ekstrautstyr 

(++) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

 c = i umiddelbar nærhet 

  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/139 

 

 

Nummer 
(Under)-

grupper 
Nærmere opplysninger 

 

6.9.5. L1e–L7e Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er valgfritt når de er montert, 

og symbolene som skal benyttes dersom de er merket 

 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket med 

symbol(+) 

Plasse-

ring(++) 

Kontroll-

innretning 

finnes(+) 

Merket med 

symbol(+) 

Plasse-

ring(++) 

1 Parkeringsbrems       

2 Vindusvisker bak       

3 Vindusspyler bak       

4 Vindusvisker og 

vindusspyler bak 

      

5 Intervallvindusvisker på 

frontruten 

      

6 Signalhorn       

7 Motorpanser       

8 Bagasjeromslokk       

9 Bilbelte       

10 Motoroljetrykk       

11 Blyfri bensin       

12 …       

13 …       

 (+) x = ja 

  - = nei eller finnes ikke separat 

  o = ekstrautstyr 

(++)  d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

 c = i umiddelbar nærhet.» 

o) Nytt tillegg 11a skal lyde: 

«Tillegg 11a 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med 

hensyn til et) system for bilbeltefester 

Nummer 
(Under)-

grupper 
Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  .....................................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  .................................................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ....................................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger): ..............................................................................  
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0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..............................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ............................................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ........................................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .......................................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .............................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.4. L1e–L7e Understell (dersom slikt forekommer)(oversiktstegning):  .................................................................................  

1.5. L2e, L5e-

B, L6e-B, 

L7e-A2, 

L7e-B2, 

L7e-C 

Materialer i karosseriet:  .....................................................................................................................................  

1.7. L4e, L5e-

B, L6e-B, 

L7e-A2, 

L7e-B2, 

L7e-C 

Rattside: venstre/høyre/midtstilt(4):  ....................................................................................................................  

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.14.  Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr 

6.14.1. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og setene der de kan brukes, fylles ut i tabellen nedenfor: 

(V = venstre side, H = høyre side, M = midten) 

   Bilbeltenes plassering og tilhørende opplysninger 

   
Fullstendig EU-

typegodkjenningsmerke 
Eventuell variant 

Høydejusteringsinn-

retning for belte 

(ja/nei/ekstrautstyr) 

 Første seterad 

{
 
 

 
 

 

V    

M    

H    

Annen seterad 

{
 
 

 
 

 

V    

M    

H    

V = venstre, M= midten, H=høyre 
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grupper 
Nærmere opplysninger 

 

6.14.2. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Beskrivelse av en bestemt type belte der festet er plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med en 

energiabsorberende innretning:  ............................................................................................................................  

6.14.3. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Antall og plassering av fester: ............................................................................................................................  

6.14.4. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Kort beskrivelse av elektriske/elektroniske komponenter:  ...................................................................................  

6.15.  Bilbeltefester 

6.15.1. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og dimensjoner, og som 

samtidig angir R-punktet:  ....................................................................................................................................  

6.15.2. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Tegninger av festene og de delene av kjøretøyet som de er festet til (med opplysning om hvilke materialer 

som er brukt): .......................................................................................................................................................  

6.15.3. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Typebetegnelse for belter(14) som er godkjent til montering i kjøretøyets fester:  .................................................  

  
 

Bilbeltefestenes plassering og tilhørende opplysninger 

 Festets plassering 

Kjøretøykon-

struksjon 

Kjøretøykon-

struksjon 

 

Første seterad   

Høyre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 ytre indre 

  

Midtre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 høyre venstre 

  

Venstre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 ytre indre 

  

Annen seterad   

Høyre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 ytre indre 

  

Midtre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 høyre venstre 

  

Venstre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 
 ytre indre 

  

   

6.15.4. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Typegodkjenningsmerke for hver plassering:  ...................................................................................................... 

6.15.5. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Spesialutstyr (f.eks. justering av setehøyden, tilleggsstrammer osv.):  ................................................................. 
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Nummer 
(Under)-

grupper 
Nærmere opplysninger 

  

6.15.6. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og dimensjoner, og som 

samtidig angir R-punktet:  .................................................................................................................................... 

6.15.7. L2e, L4e, 

L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Merknad:  ............................................................................................................................................................ » 

p) Nytt tillegg 11b skal lyde: 

«Tillegg 11b 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med 

hensyn til et) system for styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...................................................................................................................... 

0.8. L1e–L7e Type:  ................................................................................................................................................................. 

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..................................................................................................................... 

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .................................................................................................... 

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  .............................................................................. 

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................................... 

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ....................................................................................... 

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ................................................................................. 

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .............................................................................................................................................................. 

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  .......................................................................................................................................................... 

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ......................................................................................................................................................... 

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..................................................................................................................... 

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ............................................................................... 

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.1. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  .............................................................................. 

1.3. L1e–L7e Antall aksler og hjul:  ............................................................................  

1.3.1. L1e–L7e Aksler med tvillinghjul(23):  ................................................................................................................................. 

1.3.2. L1e–L7e Drivaksler(23):  ..................................................................................................................................................... 

1.7. L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-

A2, L7e-B2, L7e-C 

Rattside: venstre/høyre/midtstilt(4):  .................................................................................................................... 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-

B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet: ...........................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, L7e-B1, 

L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):  .........................  km/t og giret der denne nås:   

2.  MASSER OG DIMENSJONER 

(i kg og mm), se eventuelle tegninger 

2.1  Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

2.1.3. L1e–L7e Største teknisk tillatte totalmasse:  ......................................................  kg 

2.1.3.1. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på foraksel:  ...........................................  kg 

2.1.3.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på bakaksel:  ..........................................  kg 

2.1.3.3. L4e Største teknisk tillatte masse på sidevognens aksel:  ...........................  kg 

2.2.  Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig) 

2.2.1. L1e–L7e Lengde:  ............................................................................................ mm 

2.2.2. L1e–L7e Bredde:  ............................................................................................. mm 

2.2.3. L1e–L7e Høyde:  .............................................................................................. mm 

2.2.4. L1e–L7e Akselavstand:  ................................................................................... mm 

2.2.4.1. L4e Sidevognens akselavstand(28):  .......................................................... mm 

2.2.5.  Sporvidde 

2.2.5.1. L1e–L7e dersom kjøretøyet 

har tvillinghjul, L2e, L4e, 

L5e, L6e, L7e 

Sporvidde foran:  ..............................................................................  mm. 

2.2.5.2. L1e–L7e dersom kjøretøyet 

har tvillinghjul 

Sporvidde bak:  ...............................................................................  mm. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

2.2.5.3. L2e, L4e, L5e, L6e, L7e Sporvidde for sidevogn:  .................................................................  mm. 

2.2.6. L7e-B Overheng foran:  .............................................................................  mm. 

2.2.7. L7e-B Overheng bak:  ................................................................................  mm. 

3.  ALLMENNE KJENNETEGN VED FRAMDRIFTSSYSTEMET 

3.5.  Drivlinje og styring(13) 

3.5.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets drivlinje og dens 

betjeningssystem (girvelger, clutch og andre deler av drivlinjen):  ..........................  

3.6.  Innretning for sikker kurvekjøring 

3.6.1. L1e–L7e dersom kjøretøyet 

har tvillinghjul, L2e, L5e, 

L6e, L7e 

Innretning for sikker kurvekjøring (vedlegg VIII til forordning (EU) 

nr. 168/2013: ja/nei(4), differensial/annet(4) 

3.6.2. L1e–L7e dersom kjøretøyet 

har tvillinghjul, L2e, L5e, 

L6e, L7e 

Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

3.6.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innretningen for sikker 

kurvekjøring, differensialsperren og deres betjeningssystemer:  ..............................  

3.7.  Fjæring og styring av denne 

3.7.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av fjæringen og dens betjenings-

system:  ....................................................................................................  

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.17.  Styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

6.17.1. L1e–L7e Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styrings-

geometrien:  .............................................................................................................  

6.17.2.  Kraftoverføring og betjeningsinnretning for styring 

6.17.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon av overføringsinnretning (spesifiseres for for- og 

bakhjul):  

6.17.2.2. L1e–L7e Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres for for- og 

bakhjul):  ......................................................................................................................................  

6.17.2.2.1. L1e–L7e Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  ...............................  

6.17.2.3. L1e–L7e Diagram over overføringsinnretningen:  ..................................................................  

6.17.2.4. L2e, L5e, L6e, L7e Skjematisk(e) diagram(mer) over betjeningsinnretningen(e) for styring: ................  

6.17.2.5. L2e, L5e, L6e, L7e Innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for betjeningsinnretningen(e) 

for styring:  ...............................................................................................  

6.17.2.6. L2e, L5e, L6e, L7e Hjelpekraft:  .................................................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.17.3.  Hjulenes største svingvinkel 

6.17.3.1. L1e–L7e Til høyre:  ..................................  grader; antall rattomdreininger (eller 

tilsvarende data):  

6.17.3.2. L1e–L7e Til venstre:  ...............................  grader; antall rattomdreininger (eller 

tilsvarende data):  

6.18.  Dekk-/hjulkombinasjon 

6.18.1.  Dekk: 

6.18.1.1.  Dimensjonsbetegnelse 

6.18.1.1.1. L1e–L7e Aksel 1:  ...................................................................................................  

6.18.1.1.2. L1e–L7e Aksel 2:  ...................................................................................................  

6.18.1.1.3. L4e Sidevognhjul:  ..........................................................................................  

6.18.1.4. L1e–L7e Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten:  .................................  kPa» 

q) Nytt tillegg 13a skal lyde: 

«Tillegg 13a 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med 

hensyn til et) system for vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte og kjøretøyets dører 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...........................................................   

0.8. L1e–L7e Type:  ......................................................................................................   

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..........................................................   

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .........................................   

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ...................   

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse: ...............................................   

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ............................   

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  .....................   
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ...................................................................................................   

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...............................................................................................   

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..............................................................................................   

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..........................................................   

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ....................   

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.7. L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-

A2, L7e-B2, L7e-C 

Rattside: venstre/høyre/midtstilt(4):  .........................................................   

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.16.  Sitteplasser (saler og seter) 

6.16.1. L1e–L7e Antall sitteplasser:  ...................................................................................   

6.16.1.1. L2e, L5e, L6e, L7e Plassering og innretning(8):  ......................................................................   

6.16.2. L1e–L7e Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

6.16.3. L1e–L7e Beskrivelse og tegninger av: 

6.16.3.1. L1e–L7e Setene og deres fester:  .............................................................................   

6.16.3.2. L1e–L7e Justeringssystemet: ..................................................................................   

6.16.3.3. L1e–L7e Forskyvnings- og låsesystemet:  ..............................................................   

6.16.3.4. L1e–L7e Bilbeltefestene innebygd i setene:  ...........................................................   

6.16.3.5. L1e–L7e De delene av kjøretøyet som er brukt som feste:  .....................................   

6.16.4. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, 

L7e 

Koordinater for eller tegning av R-punkt(er) for alle sitteplasser:  ..........   

6.16.4.1. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, 

L7e 

Førersete:  ................................................................................................   

6.16.4.2. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, 

L7e 

Øvrige sitteplasser:  ..................................................................................   
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.16.5. L1e–L7e Utformet for torsovinkel:  ........................................................................   

6.16.5.1. L1e–L7e Førersete:  ................................................................................................   

6.16.5.2. L1e–L7e Øvrige sitteplasser:  ..................................................................................   

6.20.  Vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøyets 

dører 

6.20.1.  Karosseri 

6.20.1.1. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Materialer og konstruksjon: 

6.20.2.  Fører- og passasjerdører, låser og hengsler 

6.20.2.1. L2e, L5e, L6e, L7e Antall dører og deres plassering, dimensjoner og største åpnings-

vinkel(5):  ..................................................................................................   

6.20.2.2. L2e, L5e, L6e, L7e Tegning av låser og hengsler og deres plassering på dørene:  ..................   

6.20.2.3. L2e, L5e, L6e, L7e Teknisk beskrivelse av låser og hengsler:  ...............................................   

6.20.2.4. L2e, L5e, L6e, L7e Eventuelle nærmere opplysninger (herunder dimensjoner) om inn-

ganger, stigtrinn og nødvendige håndtak:  ...............................................   

6.20.3.  Innvendig vern av fører og passasjerer 

6.20.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e Fotografier, tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av det 

innvendige utstyret, som viser kupeens deler og materialene som er 

brukt (med unntak av innvendige speil, betjeningsinnretningenes 

plassering, seter og setenes bakside), tak og tak som kan åpnes, samt 

ryggstøtte:  ...............................................................................................   

6.20.4.  Hodestøtter 

6.20.4.1. L2e, L5e, L6e, L7e Hodestøtter: integrerte/avtakbare/separate(4) 

6.20.4.2. L2e, L5e, L6e, L7e Detaljert beskrivelse av hodestøtten, med angivelse av hvilket materiale 

som er brukt til polstring, og eventuell plassering av og spesifikasjoner 

for bøyler og festebeslag for setetypen det søkes om godkjenning av:  ...   

6.20.4.3. L2e, L5e, L6e, L7e Ved separat hodestøtte 

6.20.4.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e Detaljert beskrivelse av den delen av kjøretøyets konstruksjon som 

hodestøtten skal festes til:  .......................................................................   

6.20.4.3.2. L2e, L5e, L6e, L7e Måltegninger av de viktige delene av konstruksjonen og hodestøtten:  . » 
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r) Nytt tillegg 20a skal lyde: 

«Tillegg 20a 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en drivstofftank som en separat 

teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...........................................................   

0.8. L1e–L7e Type:  ......................................................................................................   

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..........................................................   

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .........................................   

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ...................   

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse: ...............................................   

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ............................   

0.9.2. L1e–L7e Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  .....................   

0.10.  Kjøretøy(er) som den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ...................................................................................................   

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...............................................................................................   

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..............................................................................................   

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..........................................................   

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ....................   

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG 

FRAMDRIFTSENHETENS YTELSE 

4.3.  Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp 

4.3.7. L1e–L7e Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og 

materiale: 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.5.  Oppbevaring av drivstoff 

7.5.1.1.  Drivstofftank 

7.5.1.1.1. L1e–L7e Største kapasitet:  .....................................................................................   

7.5.1.1.2. L1e–L7e Materialer:  ...............................................................................................   

7.5.1.1.3. L1e–L7e Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse/etikett(4) .........................   

7.5.1.3. L1e–L7e Tegning og teknisk beskrivelse av tanken med koplinger og rør for 

utluftingssystem, låser, ventiler og festeinnretninger:  .............................   

7.5.2.  Beholder for komprimert naturgass (CNG) 

7.5.2.1. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 110(*) 

for kjøretøyer i gruppe M1 skal utfylle dette opplysningsdokumentet 

med hensyn til CNG-beholderen og tilknyttet utstyr. 

7.5.3. L1e–L7e Beholder(e) for flytende petroleumsgass (LPG) 

7.5.3.1. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 67(**) 

for kjøretøyer i gruppe M1 skal utfylle dette opplysningsdokumentet 

med hensyn til LPG-beholderen og tilknyttet utstyr. 

(*) EUT L 120 av 7.5. 2011, s. 1. 

(**) EUT L 72 av 14.3. 2008, s. 1.» 

s) Tillegg 24 skal lyde: 

«Tillegg 24 

Produsentens erklæring for kjøretøyer der ytelsesnivået kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til 

(L3e/L4e)-A3 og omvendt 

Produsentens erklæring om konvertering av motorsykkelens egenskaper fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til 

(L3e/L4e)-A3 og omvendt 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

 

Undertegnede: [ ..........................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .................................................................................................................  

0.4.2. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant(0):  .................................................................................  

 

erklærer at: 

motorsykkelen (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3(1): 
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0.2. Type(4):  ...........................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(4):  .................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(4):  .................................................................................................................................................  

0.2.3 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(5): ...........................................................................  

1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................................  

1.1. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  ...............................................................................  

3.2.2.1. Programvareidentifikasjonsnummer/-numre for PCU/ECU(1):  og kalibreringskontrollnummer/-

numre:   

 

er teknisk egnet til å bli konvertert til kjøretøyet i undergruppe (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3(1) som er 

beskrevet nedenfor: 

 

0.2. Type(4):  ..........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(4):  ................................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(4):  ................................................................................................................................................................  

0.2.3 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ................................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(5): ..........................................................................................  

1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:  ............................................................................................................................  

1.1. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  ..............................................................................................  

3.2.2.1. Programvareidentifikasjonsnummer/-numre for PCU/ECU(1):   og kalibreringskontrollnummer/-

numre:  ..........................................  

 

Med følgende tekniske egenskaper: 

Allmenne kjennetegn ved oppbyggingen(3) 

1.8. Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet:  ..........................................................................................  km/t 

1.9. Største nettoeffekt: ...........................................  kW (ved  ................................................................  min–1)(1) 

1.10. Forhold mellom største nettoeffekt og kjøretøyets masse i driftsferdig stand:  ....................................  kW/kg 

Miljøprestasjoner(3) 

4.0.6. Forhold ved måling av lydnivå(2):  ...................................................................................................................  

4.0.6.1. Stillestående:  .......................................................... dB(A) ved motorturtall:  .......................................  min-1 

4.0.6.2. Under kjøring:  .....................................................................................................................................  dB(A) 

4.0.6.3. Grenseverdi for Lurban
(0)(7):  ...................................................................................................................  dB(A) 

3.2.15. Forhold ved måling av eksosutslipp(2):  ...........................................................................................................  

3.2.15.1. Type I-prøving: eksosutslipp etter kaldstart, medregnet forringelsesfaktoren: 

CO:  ....................................................................................................................................................................  mg/km 

THC:  .................................................................................................................................................................. mg/km 

NMHC(0):  ........................................................................................................................................................... mg/km 
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NOx:  ..................................................................................................................................................................  mg/km 

THC+NOx
(0):  .....................................................................................................................................................  mg/km 

PM(0):  ................................................................................................................................................................  mg/km 

8.7.3.2. Type II-prøving: eksosutslipp ved (økt) tomgangsturtall og fri akselerasjon: 

HC:  ....................................  ppm ved normalt tomgangsturtall og:  .......................  ppm ved forhøyet tomgangsturtall 

CO:  ...............................  volumprosent ved normalt tomgangsturtall og:  ....................  volumprosent ved forhøyet 

tomgangsturtall 

8.7.3.2.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient:  .........................................................................................  m–1 

Forhold ved måling av energieffektivitet(2)(3): 

4.0.2. Drivstofforbruk(0)(6):  ........................................................................................................  l eller kg/100 km 

4.0.3. CO2-utslipp(0)(6):  .................................................................................................................................  g/km 

4.0.4. Energiforbruk(0)(6):  ..........................................................................................................................  Wh/km 

4.0.5. Elektrisk rekkevidde(0):  .........................................................................................................................  km 

ved å endre følgende komponenter, deler, programvare osv.:  ................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Sted: … Dato: … 

Underskrift: … Navn og stilling i foretaket: … 

Forklarende merknader til tillegg 24 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(0) Stryk dersom det ikke passer. 

(1) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når flere enn én post er gjeldende). 

(2) Nummer på delegert kommisjonsforordning og siste delegerte kommisjonsforordning om endring som får 

anvendelse på typegodkjenningen. Dersom det gjelder en delegert kommisjonsforordning som gjennomføres i 

flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet og/eller koden. Angi alternativt nummeret på gjeldende UN-ECE-

reglement. 

(3) Måleenhetene avrundes til nærmeste hele tall for dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm og km, til nærmeste tidel for 

kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km og volumprosent, og til nærmeste hundredel for kW/kg og m–1. 

(4) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i 

nr. 2.3 i del B i vedlegg I. 

(5) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. 

«L3e-A2» for en motorsykkel med mellomstor ytelse. 

(6) For elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading skal verdiene for «vektet, blandet kjøring» angis for CO2, 

drivstofforbruk og forbruk av elektrisk energi. 

(7) Gjelder bare for kjøretøygruppe L3e.» 

t) I de forklarende merknadene til vedlegg I gjøres følgende endringer: 

i) Forklarende merknad 16 skal lyde: 

«16) Avrundet til nærmeste hele tall for dB(A).»  
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ii) Forklarende merknad 24 skal lyde: 

«24) Angi følgende for kjøretøyer utstyrt med CVT: 1. «girutvekslingsforhold ved kjøretøyets høyeste konstruk-

sjonshastighet», 2. «girutvekslingsforhold ved største toppeffekt» og 3. «girutvekslingsforhold ved største 

dreiemoment». Girutvekslingsforholdene skal omfatte det primære girutvekslingsforholdet (dersom det er 

relevant) og kompletteres med et toleranseområde som kan godtas av godkjenningsmyndigheten. For hjul-

navmotorer uten gir angis «ikke relevant» eller «1».» 

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) I modell A – del 1 erstattes ordene «fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typegodkjenningen 

(… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) utstedt den (  utstedelsesdato) og» erstattes 

med ordene «fullt ut er i samsvar med typen beskrevet i EU-typegodkjenningen (… typegodkjenningsnummer 

med utvidelsesnummer) (KK* ... typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)(3i) utstedt den  

(  ..................................................... utstedelsesdato) (KK*  .................. utstedelsesdato)(3i) og». 

ii) I modell B – del 1 erstattes ordene «fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typegodkjenningen 

(... typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) utstedt den (  utstedelsesdato) og» med ordene 

«fullt ut er i samsvar med typen beskrevet i EU-typegodkjenningen (… typegodkjenningsnummer med 

utvidelsesnummer) (KK* ... typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)(3i) utstedt den  

(  ..................................................... utstedelsesdato) (KK*  .................. utstedelsesdato)(3i) og». 

iii) I modell C – del 1 erstattes ordene «fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typegodkjenningen 

(... typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) utstedt den (  utstedelsesdato) og» med ordene 

«fullt ut er i samsvar med typen beskrevet i EU-typegodkjenningen (… typegodkjenningsnummer med 

utvidelsesnummer) (KK* ... typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)(3i) utstedt den  

(  ..................................................... utstedelsesdato) (KK*  .................. utstedelsesdato)(3i) og». 

iv) I del 2 erstattes overskriften «Del 2» med følgende: 

«DEL 2(O)» 

v) I del 2 skal post 4.0.1 lyde: 

«4.0.1. Miljøstandard: Euro  ................................................................................................  (3/4/5)(1)» 

vi) I del 2 utgår post 4.0.2, 4.0.2.1. og 4.0.2.2. 

vii) I del 2 innsettes ny post 4.0.6–4.0.6.3 etter post 4.0.1: 

«4.0.6. Forhold ved måling av lydnivå(m): 

4.0.6.1. Stillestående:  ................  dB(A) (KK*:  ............  dB(A))(3i) ved motorturtall:  ..........  min–1 (KK*: 

 .............  min–1)(3i) 

4.0.6.2. Under kjøring:  .............................................. dB(A) (KK*:  ..........................................  dB(A))(3i) 

4.0.6.3. Grenseverdi for Lurban
(3r):  .............................. dB(A) (KK*:  ........................................  dB(A))(3i) » 
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viii) I del 2 skal post 3.2.15.1 lyde: 

«3.2.15.1. Type I-prøving: eksosutslipp etter kaldstart, medregnet forringelsesfaktoren dersom det er 

relevant: 

CO: mg/km (KK*: … mg/km)(3i) 

THC: mg/km (KK*: … mg/km)(3i) 

NMHC: mg/km(3) (KK*: … mg/km)(3i) 

NOx: mg/km (KK*: … mg/km)(3i) 

THC + NOx mg/km(3) (KK*: … mg/km)(3i) 

PM: mg/km(3) (KK*: … mg/km)(3i)» 

ix) I del 2 skal overskriften «Energieffektivitet», herunder alle poster, lyde: 

«Energieffektivitet(m)(o): 

4.0.2. Drivstofforbruk(3)(q): l eller kg/100 km (KK*: … l eller kg/100 km)(3)(q)(3i) 

4.0.3. CO2-utslipp(3)(q)(n): g/km (KK*: … g/km)(3)(q)(3i) 

4.0.4. Energiforbruk(3)(q): Wh/km (KK*: ... Wh/km)(3)(q)(3i) 

4.0.5. Elektrisk rekkevidde(3): km (KK*: … km)(3)(3i)» 

b) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) Post 0.3 skal lyde: 

«0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6)(u): …» 

ii) Overskriften «Energieffektivitet», herunder alle poster, skal lyde: 

«Energieffektivitet: 

4.0.2. Drivstofforbruk(3)(q): l eller kg/100 km (KK*: … l eller kg/100 km)(3)(q)(3i) 

4.0.3. CO2-utslipp(3)(q)(n): g/km (KK*: … g/km)(3)(q)(3i) 

4.0.4. Energiforbruk(3)(q): Wh/km (KK*: ... Wh/km)(3)(q)(3i) 

4.0.5. Elektrisk rekkevidde(3): km (KK*: … km)(3)(3i)» 

c) I de forklarende merknadene til vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

i) Forklarende merknad 9 skal lyde: 

«9) Angi følgende verdi avhengig av kjøretøyets gruppe: 

— For (under)gruppe L1e, L2e, L6e, L7e-B1 og L7e-C: kjøretøyets målte høyeste hastighet. 

— For (under)gruppe L3e, L4e, L5e, L7e-A og L7e-B2: kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. 

— For tråsykler (L1e): Strykes i samsvarssertifikatet»  
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ii) Forklarende merknad n) utgår. 

iii) Forklarende merknad o) skal lyde: 

«o) Verdiene avrundes til nærmeste hele tall for dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm, mm, kg, km og km/t, til 

nærmeste tidel for kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km og volumprosent, og til nærmeste hundredel for 

kW/kg og m-1.» 

iv) Forklarende merknad p) utgår. 

v) Den andre forklarende merknaden s) under forklarende merknad t) utgår. 

vi) Ny forklarende merknad u) skal lyde: 

«u) Opplysningene i denne posten skal angis i post nr. 04 «Kjøretøygruppe» i samsvarssertifikater utstedt i 

samsvar med modellen fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2002/24/EF.» 

vii) Ny forklarende merknad 3r) skal lyde: 

«3r) Gjelder bare for kjøretøygruppe L3e». 

3) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.6 skal lyde: 

«3.1.6. På tidspunktet for typegodkjenningen er det ikke nødvendig å kontrollere at produsenten har truffet tiltak for å 

sikre at kjøretøyet er sporbart som nevnt i nr. 3.1.5.» 

b) Nr. 3.2.8 skal lyde: 

«3.2.8. Kjøretøyets understellsnummer skal om mulig angis på én linje. Dersom understellsnummeret angis på to 

linjer, skal begynnelsen og slutten på understellsnummeret avgrenses av et symbol etter produsentens valg som 

verken er en latinsk versal eller et arabertall.» 

c) I tillegg 1 skal nr. 5 lyde: 

«5. Eksempel for en L3e-A3-motorsykkel med tilleggsopplysninger om det konverterte kjøretøyet (KK), en L3e-A2-

motorsykkel, utenfor det tydelig avmerkede rektangelet. I dette tilfellet i forbindelse med en midlertidig, reversibel 

og produsentgodkjent endring av den først registrerte L3e-A3-motorsykkelen for å registrere den nasjonalt etter 

konvertering til en L3e-A2-konfigurasjon med redusert effekt (f.eks. for førere med førerkort for klasse A2): 

MOTORUDOLPH 

L3e-A3 

e4*168/2013*2691 

JRM00DBP008002211 

84 dB(A) – 4 250 min–1 

høyst 352 kg 

L3e-A2 

e4*168/2013*2692 

83 dB(A) – 3 750 min–1 

35 kW». 
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4) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 del III skal post 2.1 lyde: 

«2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, og gyldigheten er 

dermed begrenset til dd/mm/åååå(6).» 

b) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) I del III skal post 4.1 lyde: 

«4.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, og gyldigheten er 

dermed begrenset til dd/mm/åååå(6).» 

ii) I del III skal første strekpunkt under «NB» lyde: 

«— Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy som et unntak for ny 

teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal dokumentets tittel 

lyde: «FORELØPIG EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER, GYLDIG 

BARE PÅ TERRITORIET TIL …(5)». Det skal også framgå av det foreløpige typegodkjenningsdokumentet 

hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til godkjenningens gyldighet, og hvilke fritak som er gitt i 

samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013.» 

iii) De forklarende merknadene til tillegg 2 skal lyde: 

«Forklarende merknader til tillegg 2 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i typegodkjenningsdokumentet) 

1) Stryk det som ikke passer. 

2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som 

fastsatt i nr. 2.3 i del B i vedlegg I. 

3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, 

f.eks. «L3e-A1E» for en enduromotorsykkel med lav ytelse. 

4) Se del 2. 

5) Angi medlemsstaten. 

6) Gjelder bare typegodkjenning av et kjøretøy som et unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til 

artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

7) Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av 

kjøretøyer produsert i små serier. 

8) Dersom en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 168/2013 er endret, angis bare den siste endringen som får 

anvendelse på EU-typegodkjenningen.» 

c) I tillegg 4 del II innsettes følgende post 4a og 4a.1 før post 5: 

«4a. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

4a.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, og gyldigheten er 

dermed begrenset til dd/mm/åååå(5).» 
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d) I tillegg 5 del II gjøres følgende endringer: 

i) Følgende post 4a og 4a.1 innsettes før post 5: 

«4a. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

4a.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, og gyldigheten er 

dermed begrenset til dd/mm/åååå(5).» 

ii) Post 5 skal lyde: 

«5. Gyldighetsbegrensninger(1)(5):  .....................................................................................................  » 

iii) Post 6 skal lyde: 

«6. Gjeldende fritak(1)(5):  ................................................................................................................... » 

5) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4 utgår tabell 1. 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Kodifisering av nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumenter for systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter 

Tabell 1 

Kodifisering av nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumenter for systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter 

LISTE I – krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 
Alfanumerisk tegn 

System: motorutslipp (Euro 4) 134/2014 A1 

System: motorutslipp (Euro 5) 134/2014 A2 

System: veivhus (nr. 1.3.1 og 1.3.2) og fordampingsutslipp 

(nr. 1.4.1–1.4.3 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 B1 

System: veivhus (nr. 1.3.1 og 1.3.2) og fordampingsutslipp 

(nr. 1.4.4–1.4.6 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 B2 

System: veivhus (nr. 1.3.1 og 1.3.2) og fordampingsutslipp 

(nr. 1.4.7–1.4.8 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 B3 

System: miljømessig egendiagnose (OBD-fase I: nr. 1.8.1–1.8.2 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 C1 
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LISTE I – krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 
Alfanumerisk tegn 

System: miljømessig egendiagnose (OBD-fase II: nr. 1.8.3 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 C2 

System: lydnivå 134/2014 D 

System: framdriftsenhetens ytelse 134/2014 E 

System: største dreiemoment og største nettoeffekt i en fram-

driftsenhet 

134/2014 E1 

Separat teknisk enhet: forurensningsreduserende innretning 134/2014 F 

Separat teknisk enhet: støyreduserende innretning 134/2014 G 

Separat teknisk enhet: eksosanlegg (forurensnings- og støyredu-

serende innretning) 

134/2014 H 

 

LISTE II – krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 

Delegert 

kommisjonsforordning (EU) 

nr. 

Alfanumerisk tegn 

System: bremseanlegg 3/2014 J 

System: montering av lys- og lyssignalinnretninger 3/2014 K 

System: veltevern (ROPS) 3/2014 L 

System: montering av dekk 3/2014 M 

System: montering av signalhorn 3/2014 AA 

System: montering av ruter, vindusviskere og avisings- og 

avduggingsinnretninger 

3/2014 AB 

System: merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger 

og indikatorer 

3/2014 AC 

System: bilbeltefester 3/2014 AD 

System: styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 3/2014 AE 

System: vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hode-

støtter og kjøretøyets dører 

3/2014 AF 

Komponent / separat teknisk enhet: signalhorn 3/2014 N 
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LISTE II – krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 

Delegert 

kommisjonsforordning (EU) 

nr. 

Alfanumerisk tegn 

Komponent / separat teknisk enhet: frontrute i annet materiale enn 

glass 

3/2014 O 

Komponent / separat teknisk enhet: vindusspylerinnretning 3/2014 P 

Komponent / separat teknisk enhet: innretning for sikt bakover 3/2014 Q 

Komponent / separat teknisk enhet: bilbelter 3/2014 R 

Komponent / separat teknisk enhet: sitteplass (sal/sete) 3/2014 S 

 

LISTE III – krav til kjøretøyets oppbygging og alminnelige typegodkjenningskrav 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 

Delegert 

kommisjonsforordning (EU) 

nr. 

Alfanumerisk tegn 

System: funksjonell egendiagnose (OBD-fase I: nr. 1.8.1–1.8.2 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 
44/2014 T1 

System: funksjonell egendiagnose (OBD-fase II: nr. 1.8.3 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 
44/2014 T2 

Separat teknisk enhet: tilhengerkopling 44/2014 U 

Separat teknisk enhet: sikringsinnretninger mot uvedkommendes 

bruk 
44/2014 V 

Separat teknisk enhet: fastholdingsinnretninger for passasjerer 44/2014 W 

Separat teknisk enhet: fotstøtter 44/2014 X 

Separat teknisk enhet: sidevogn 44/2014 Y 

Separat teknisk enhet: drivstofftank 44/2014 Z» 

6) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1.3.3 skal lyde: 

«2.2.1.3.3. Resultater fra type II-prøving(3): 

Tabell 5-2 

Resultater fra type II-prøving 

Prøving HC (ppm) 

CO 

(volum-

prosent) 

Lambda 
Motorturtall 

(min-) 

Motorolje-

temperatur 

(K) 

Målt og 

korrigert verdi 

for 

absorpsjons-

koeffisient 

(m-1) 

ET: Prøving ved lav 

tomgang 

     — 

ET: Prøving ved høy 

tomgang 

     — 

KT – prøving ved fri 

akselerasjon / prøvings-

resultater ved måling av 

røyktetthet 

— — — — — » 
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b) Nr. 2.2.1.8.6 og 2.2.1.8.7 skal lyde: 

«2.2.1.8.6. CO2-utslipp og drivstofforbruk(3) 

Tabell 5-8 

Tabell over type VII-prøvingsresultater for framdriftssystemer med bare en forbrenningsmotor eller 

med hybridelektrisk framdrift uten ekstern lading (NOVC) 

Resultater fra type VII-prøving (TRTTVII) Prøving nr. 
CO2 

(g/km) 

Drivstofforbruk 

(l/100km) eller (kg/100 km) 

TRTTI Målt x(i)(ii) 1   

2   

3   

TRTTI Målt gjennomsnitt(i)(ii)    

Ki(i)(iii)(v) 

(ingen enhet) 

   

TRTTVIIx(i)(iv) = 

Ki · TRTTI Målt x gjennomsnitt 

   

CO2 og drivstofforbruk som angitt av 

produsenten 

—   

(i) Der dette er relevant. 

(ii) Avrundes til to desimaler. 

(iii) Avrundes til fire desimaler. 

(iv) Avrundes til null desimaler. 

(v) Angi Ki = 1 dersom 

a) kjøretøyet ikke er utstyrt med et periodisk regenererende utslippsreduksjonssystem eller 

b) kjøretøyet ikke er et elektrisk hybridkjøretøy. 

2.2.1.8.7. CO2-utslipp/drivstofforbruk (verdi angitt av produsenten)(3) 

Forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde(3): 

Tabell 5-9 

Tabell over type VII-prøvingsresultater for framdriftssystemer med bare elektrisk framdrift eller 

framdriftssystemer med en elektrisk framdriftsmotor uten ekstern lading 

 

Målt forbruk av 

elektrisk energi 

(Wh/km) 

Angitt forbruk av 

elektrisk energi 

(Wh/km) 

Målt elektrisk 

rekkevidde 

(km) 

Angitt elektrisk 

rekkevidde 

(km) 

Framdriftssystem 

med bare elektrisk 

drift 

    

Elektrisk 

hybridframdrifts-

system uten ekstern 

lading 

   » 
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c) I nr. 2.2.1.10.9 skal tabell 5-13 lyde: 

«Tabell 5-13 

Krav til prøvingsresultater med hensyn til lydnivå 

Lydnivå Euro 4 Euro 5 

Grenseverdier for 

lydnivå 

Del D i vedlegg VI til 

forordning (EU)  

nr. 168/2013 

UN-ECE-grenseverdier 

for lydnivå tilsvarende 

del D i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 

168/2013 

Del D i vedlegg VI til forordning (EU)  

nr. 168/2013 

Prøvingskrav Vedlegg VIII til 

forordning (EU)  

nr. 168/2013 

UN-ECE-reglementer 

nevnt i del D i vedlegg 

VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 

UN-ECE-reglementer nevnt i del D i 

vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 

Administrative krav til undergrupper av kjøretøyer med hensyn til lydnivå: 

Kjøretøy(under)grupper   

L1e, L6e-A Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 63 UN-ECE-reglement nr. 63 

L3e Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 41 UN-ECE-reglement nr. 41 

L2e, L4e, L5e, L6e-B, 

L7e 

Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 9 UN-ECE-reglement nr. 9 

Støyreduserende 

reserveinnretninger for 

alle grupper 

Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 92 UN-ECE-reglement nr. 92» 

d) I nr. 2.2.1.10.11 skal tabell 5-14 lyde: 

«Tabell 5-14 

Resultater fra Euro 4- eller Euro 5-lydnivåprøving 

Kjøretøygruppe Framdriftsgruppe 

Euro 4-grenseverdier 

for lydnivå 

SLEU4 (dB(A)) / Euro 

4-prøvingsresultater 

TRTTIXEU4 (dB(A)) 

og (% av SLEU4) 

Euro 4-

lydprøvingsmetode 

Euro 5-grenseverdier 

for lydnivå 

SLEU5 (dB(A)) / Euro 

5-prøvingsresultater 

TRTTIXEU5 (dB(A)) 

og (% av SLEU5) 

Euro 5-

lydprøvingsmetode 

L1e-A ET/KT/hybrid SLEU4:63 Delegert 

kommisjons-

forordning (EU)  

nr. 134/2014 

vedlegg VIII / 

UN-ECE-

reglement nr. 63 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 63 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L1e-B ET/KT/hybrid 

vmax ≤ 25 km/t 

SLEU4:66 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

ET/KT/hybrid 

vmax ≤ 45 km/t 

SLEU4:71 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 
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Kjøretøygruppe Framdriftsgruppe 

Euro 4-grenseverdier 

for lydnivå 

SLEU4 (dB(A)) / Euro 

4-prøvingsresultater 

TRTTIXEU4 (dB(A)) 

og (% av SLEU4) 

Euro 4-

lydprøvingsmetode 

Euro 5-grenseverdier 

for lydnivå 

SLEU5 (dB(A)) / Euro 

5-prøvingsresultater 

TRTTIXEU5 (dB(A)) 

og (% av SLEU5) 

Euro 5-

lydprøvingsmetode 

L2e ET/KT/hybrid SLEU4:76 Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

vedlegg VIII / 

UN-ECE-

reglement nr. 9 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 9 

STREU4: STREU5: 

L3e ET/KT/hybrid 

PMR ≤ 25 

SLEU4:73 UN-ECE-

reglement nr. 41 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 41 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

ET/KT/hybrid 

25 < PMR ≤ 50 

SLEU4:74 SLEU5: 

STREU4: STREU5: 

ET/KT/hybrid 

PMR > 50 

SLEU4:77 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L4e ET/KT/hybrid SLEU4:80 Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

vedlegg VIII / 

UN-ECE-

reglement nr. 9 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 9 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L5e-A ET/KT/hybrid SLEU4:80 Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

vedlegg VIII / 

UN-ECE-

reglement nr. 9 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 9 

STREU4: STREU5: 

L5e-B ET/KT/hybrid SLEU4:80 SLEU5: 

STREU4: STREU5: 

L6e-A ET/KT/hybrid SLEU4:80 Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

vedlegg VIII / 

UN-ECE-

reglement nr. 63 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 63 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 
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Kjøretøygruppe Framdriftsgruppe 

Euro 4-grenseverdier 

for lydnivå 

SLEU4 (dB(A)) / Euro 

4-prøvingsresultater 

TRTTIXEU4 (dB(A)) 

og (% av SLEU4) 

Euro 4-

lydprøvingsmetode 

Euro 5-grenseverdier 

for lydnivå 

SLEU5 (dB(A)) / Euro 

5-prøvingsresultater 

TRTTIXEU5 (dB(A)) 

og (% av SLEU5) 

Euro 5-

lydprøvingsmetode 

L6e-B ET/KT/hybrid SLEU4:80 Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

vedlegg VIII / 

UN-ECE-

reglement nr. 9 

SLEU5: UN-ECE-

reglement nr. 9» 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L7e-A ET/KT/hybrid SLEU4:80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L7e-B ET/KT/hybrid SLEU4:80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L7e-C ET/KT/hybrid SLEU4:80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

e) Nr. 2.2.1.10.12 og 2.2.1.10.13 skal lyde: 

«2.2.1.10.12. Lydnivå når kjøretøyet er stillestående:  dB(A) ved motorturtall:  min-1 

2.2.1.10.13. Merke(r) og type(r) for støyreduserende reserveinnretning(er)(3):  ...................................................... » 

f) Nytt nr. 2.2.1.10.14 skal lyde: 

«2.2.1.10.14. Plassering av typegodkjenningsnummeret (legg ved tegninger og fotografier)(3):  .................................. » 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1788 

av 14. juli 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til listen 

over krav til EU-typegodkjenning av kjøretøyer og om endring og retting av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 og (EU) 2015/208 med 

hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav, krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse, krav til kjøretøybremser og krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og mar-

kedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5, artikkel 18 nr. 4, artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, 

artikkel 27 nr. 6, artikkel 28 nr. 6, artikkel 49 nr. 3, artikkel 53 nr. 12, artikkel 60 nr. 1, artikkel 61 og artikkel 70, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ettersom artikkel 27 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 tillater bruk av virtuelle prøvingsmetoder som et alternativ til 

de fysiske prøvingene som utføres av utpekte tekniske instanser, og med tanke på at slike virtuelle prøvingsmetoder i 

betydelig grad reduserer byrden på produsentene og er særlig lette å anvende ved dimensjonskontroll, bør det tilføyes 

ytterligere krav på listen over krav som kan omfattes av virtuell prøving angitt i vedlegg III til delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1322/2014(2). 

2) For å øke nøyaktigheten bør de tekniske kravene til utstyret som måler lydnivået ved førerens ører som angitt i 

vedlegg XIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, tilpasses den tekniske utvikling. 

3) For å sikre konsekvens er det nødvendig å fastsette ytterligere vilkår for EU-typegodkjenning av et sete i vedlegg XIV 

til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014. 

4) Av hensyn til klarhet og nøyaktighet bør det tilføyes ytterligere krav til opplysninger som skal inngå i brukerhåndboken 

i samsvar med vedlegg XXII til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, særlig når det gjelder opplysninger om hvordan 

trepunktskoplingen skal festes sideveis og vertikalt ved kjøring på vei, om anvisninger og særlige advarsler når det 

gjelder de reduserte dimensjonene for sikringsinnretningen for kraftuttak av type 3, og om smøringsintervaller. 

5) På grunn av sin tekniske konstruksjon bør kjøretøyer i gruppe T eller C med hydrostatisk drift som betjenes med høyre 

fot, og kjøretøyer i gruppe C med en høyeste konstruksjonshastighet på under 15 km/t som nevnt i vedlegg XXIII til 

delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, når det gjelder betjeningsinnretninger unntas fra kravet om å ha koplings-, 

bremse- og gasspedal med samme virkemåte og plassering som i en motorvogn.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 13.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 14. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 

2019/EØS/10/14 
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6) For å øke nøyaktigheten bør kravene til sikker start av motoren som er angitt i vedlegg XXIII til delegert forordning 

(EU) nr. 1322/2014, bli strengere og tilpasses særtrekkene ved visse kjøretøykonstruksjoner. 

7) For å sikre sammenheng med delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 bør kravene til betjeningsinnretninger tilknyttet 

virtuelle terminaler, angitt i vedlegg X til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208(1) som omhandler krav til 

informasjonssystemer for føreren, flyttes til vedlegg XXIII til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 som omhandler 

krav til betjeningsinnretninger. 

8) Av hensyn til konsekvens og forenkling bør kravene til merking av fleksible hydraulikkslanger angitt i vedlegg XXIV til 

delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 som omhandler vern mot andre mekaniske farer, harmoniseres med ISO-

standard 17165-1:2007, som nå brukes av slangeprodusenter. 

9) For å sikre konsekvens er det nødvendig at virkeområdet til vedlegg XXIX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 

som omhandler vern mot farlige stoffer, omfatter alle traktorer utstyrt med førerhus, herunder dem som er utstyrt med 

førerhus av nivå 1, selv om de ikke gir vern. 

10) For å sikre at betydningen av begrepet «førerhus» forstås på samme måte bør det tilføyes en definisjon av «førerhus» i 

delegert forordning (EU) 2015/208. Definisjonen bør være basert på den internasjonalt anerkjente standarden EN 

15695-1:2009. 

11) Beregningen av en traktors høyeste teoretiske hastighet angitt i vedlegg III til delegert forordning (EU) 2015/208 bør ta 

hensyn til den nyeste tekniske utviklingen når det gjelder motorstyring. 

12) Vilkårene for oppfyllelse av ISO-kravene angitt i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2015/208 når det gjelder 

synsfelt og vindusviskere, omfatter ikke uttrykkelig vilkår for direkte og indirekte utsyn. Vilkår for direkte og indirekte 

utsyn bør uttrykkelig angis i nevnte vedlegg for å sikre at ISO-kravene oppfylles på en ensartet måte. 

13) Lysanlegg nevnt i vedlegg XII til delegert forordning (EU) 2015/208 bør oppfylle visse strengere krav for hurtige 

traktorer for å øke slike traktorers sikkerhet. 

14) Betjeningsinnretninger, som gir føreren taktile opplysninger, har utstikkende kanter. For å beskytte passasjerer i 

kjøretøyet og samtidig beholde muligheten til å gi taktile opplysninger er det nødvendig å innføre særlige krav til disse 

innretningene i vedlegg XIII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

15) Det bør innføres særlige krav i vedlegg XIV til delegert forordning (EU) 2015/208 med hensyn til utvendige deler og 

tilbehør til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, på grunn av det særlige formålet med visse utvendige konfigurasjoner. 

16) Kravene til oppvarming og kjøling av førerhuset i vedlegg XVII til delegert forordning (EU) 2015/208 bør være 

forenlige med kravene i vedlegg XXIX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 når det gjelder trykknivå og 

luftstrøm. 

17) Det er nødvendig å gjøre kjennemerkene nevnt i vedlegg XIX til delegert forordning (EU) 2015/208 mer synlige. 

18) Visse krav til drivstofftanker i vedlegg XXV til delegert forordning (EU) 2015/208 bør tilpasses den nyeste tekniske 

utviklingen som angitt i reglement nr. 34 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE). 

19) På grunn av de særlige dimensjonene på traktorer i gruppe T2, er det nødvendig å tilpasse plattformens lengde angitt i 

vedlegg XXVIII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

20) Kravene til slepeinnretninger i vedlegg XXIX til delegert forordning (EU) 2015/208 må tilpasses for å ta hensyn til den 

nyeste tekniske utviklingen.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

(EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1). 
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21) Det er behov for ytterligere definisjoner når det gjelder belter i vedlegg XXXIII til delegert forordning (EU) 2015/208. 

Det er også nødvendig å oppdatere en rekke av de eksisterende definisjonene for å ta hensyn til den nyeste tekniske 

utviklingen. 

22) Det er behov for ytterligere bestemmelser og krav i forbindelse med mekaniske koplinger i vedlegg XXXIV til delegert 

forordning (EU) 2015/208 for å sikre sammenheng i prøvinger av både trekkvogn (traktor) og tilhenger (tilhenger eller 

utskiftbar trukket maskin). En rekke bestemmelser og krav i forbindelse med mekaniske koplinger må tilpasses for å 

unngå at de samme bestemmelsene brukes i forskjellige sammenhenger. 

23) Visse bestemmelser og krav knyttet til bremseanlegg i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i vedlegg I til delegert 

forordning (EU) 2015/68(1) bør tilpasses den nyeste tekniske utviklingen når det gjelder konstruksjon og montering av 

bremser. 

24) Bremseprøvingene som er beskrevet i vedlegg II til delegert forordning (EU) 2015/68, bør tilpasses den nyeste tekniske 

utviklingen når det gjelder atferd ved bremsing og bremsevirkning, og tilsvarende krav i UN-ECE-reglement nr. 13. 

25) Det er behov for ytterligere definisjoner med hensyn til alternative bremseprøvinger, og visse bestemmelser og krav 

knyttet til alternative bremseprøvinger angitt i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2015/68 bør klargjøres for fullt 

ut å tilpasses kravene fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 13. 

26) Visse bestemmelser og krav knyttet til bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hydrostatisk drift som 

er angitt i vedlegg IX til delegert forordning (EU) 2015/68, bør tilpasses den nyeste tekniske utviklingen når det gjelder 

virkningen av bremser som er montert i slike kjøretøyer. 

27) Kravene i vedlegg XII til delegert forordning (EU) 2015/68 som gjelder elektronisk styrte bremseanlegg på visse 

traktorer, bør tilpasses for i størst mulig grad å unngå svikt og øke bremsevirkningen. 

28) Definisjonene som gjelder utslipp av forurensende stoffer fra motorer angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/96(2), bør tilpasses de tilsvarende definisjonene som brukes i forbindelse med ikke-veigående mobile maskiner. 

Det er også nødvendig fullt ut å tilpasse kravene til ikke-veigående mobile maskiner som er angitt i nevnte forordning, 

til kravene angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(3) og til UN-ECE-reglement nr. 96. 

29) Av klarhetshensyn og for å gjøre delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, delegert forordning (EU) 2015/96, delegert 

forordning (EU) 2015/68 og delegert forordning (EU) 2015/208 lettere å lese er det nødvendig å rette visse redak-

sjonelle feil, motsetninger og feilaktige henvisninger. 

30) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 som omhandler krav til EU-typegodkjenning av kjøretøyer, bør gi mulighet 

til å fastsette krav til funksjonssikkerhet for ytterligere kjøretøygrupper dersom det er nødvendig. 

31) Forordning (EU) nr. 167/2013 bør derfor endres. 

32) Delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, delegert forordning (EU) 2015/96, delegert forordning (EU) 2015/68 og 

delegert forordning (EU) 2015/208 bør derfor endres og rettes.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 17 

av 23.1.2015, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1). 
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33) Ettersom forordning (EU) nr. 167/2013 og delegert forordning (EU) nr. 1322/2014, delegert forordning (EU) 2015/96, 

delegert forordning (EU) 2015/68 og delegert forordning (EU) 2015/208 allerede har fått anvendelse og endringene av 

disse rettsaktene omfatter en rekke rettelser, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig –– 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer av delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 

Delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/96 

I delegert forordning (EU) 2015/96 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første punktum og innledningen skal lyde: 

«I denne forordning får definisjonene i vedlegg XXXIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208(*) anven-

delse. Videre menes med: 

 ___________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på 

godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1).» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2) «system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp» en innretning eller et system som det føres eksos 

gjennom, og hvis formål er kjemisk eller fysisk endring av utslippet av forurensende stoffer før de slippes ut i 

atmosfæren, herunder katalysatorer, partikkelfiltre eller enhver annen komponent, ethvert annet system eller 

enhver annen separat teknisk enhet til reduksjon eller behandling av motorens utslipp av forurensende gasser og 

partikler fra eksos,» 

c)  Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4) «forurensningsreduserende innretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som utgjør en del 

av systemet for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, 

5) «forurensningsreduserende reserveinnretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som helt 

eller delvis erstatter et system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp på et kjøretøy som er typegodkjent 

i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og denne forordning,» 

d)  Nr. 12 skal lyde: 

«12) «nettoeffekt» motoreffekten på veivakselenden eller tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt 

motorturtall og med det hjelpeutstyret som er oppført i tabell 1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 120, 

endringsserie 01(*), og fastsatt under atmosfæriske referanseforhold. 

 ________  

(*) EUT L 166 av 30.6.2015, s. 170.»  
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2)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Typegodkjenning med hensyn til kravene til forurensende eksosutslipp og utvendig lydnivå kan av typegod-

kjenningsmyndighetene utvides til å omfatte forskjellige varianter og versjoner av kjøretøyer og motortyper og  

-familier, forutsatt at parametrene for kjøretøyvarianten, kjøretøyversjonen, framdriftsenheten og det forurensnings-

reduserende systemet har identisk ytelse eller holder seg innenfor de nivåene som er angitt i artikkel 19 nr. 3 og 4 i 

forordning (EU) nr. 167/2013.» 

b)  I nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a)  parametrene for motortypen eller -familien, som angitt i vedlegg II til direktiv 97/68/EF og i nr. 9.1 i vedlegg I til 

denne forordning, 

b)  motorens system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, som beskrevet i nr. 6.10 i vedlegg I til 

direktiv 97/68/EF, nr. 9.1.10 i vedlegg I til denne forordning og nr. 3.3 i vedlegg II til denne forordning,» 

c)  I nr. 4 skal bokstav d), e) og f) lyde: 

«a)  når det gjelder referansedrivstoffer, kravene angitt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01, 

eller vedlegg V til direktiv 97/68/EF, 

b)  når det gjelder forurensningsreduserende innretninger og forurensningsreduserende reserveinnretninger, kravene 

angitt i tillegg 5 til vedlegg III til direktiv 97/68/EF, 

c)  når det gjelder prøvingsutstyr, kravene angitt i vedlegg III til direktiv 97/68/EF.» 

3)  I artikkel 7 skal nr. 2 lyde: 

«2.  For at en alternativ typegodkjenning skal anerkjennes som likeverdig med en godkjenning i henhold til denne 

forordning, skal produsenten, i tillegg til kravene nevnt i nr. 1, gi lik tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer, som fastsatt i kapittel XV i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikkel 8 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014(*). 

 ___________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europa-

parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med 

henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1).» 

4)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Måling av utvendig lydnivå 

1.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T med luftfylte 

dekk og i gruppe C med drivbelter i bevegelse med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og 

prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.1 i vedlegg III. 

2.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.2 i vedlegg III skal også anvendes på stillestående jordbruks- 

og skogbrukskjøretøyer i gruppe T og C med drivbelter, og resultatene skal registreres av den tekniske instansen i samsvar 

med bestemmelsene i nr. 1.3.2.4 i vedlegg III. 

3.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C med beltekjeder 

med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og -metodene for prøving ved stillestående angitt i 

nr. 1.3.2 i vedlegg III.  
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4.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.3 i vedlegg III skal anvendes på jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer i gruppe C med beltekjeder, og resultatene skal registreres av den tekniske instansen.» 

5)  Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Krav til framdriftsytelse 

Ved vurdering av jordbruks- og skogbrukskjøretøyers framdriftsytelse skal det foretas målinger av nettoeffekt, motorens 

dreiemoment og spesifikt drivstofforbruk i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01.» 

6)  I artikkel 11 nr. 4 skal første punktum lyde: 

«Med hensyn til typegodkjenning skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 3 bokstav c) og d) og artikkel 9 nr. 4 bokstav a) i 

direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 i 

forordning (EU) nr. 167/2013, og som er utstyrt med motorer i kategori L–R, utsettes med tre år.» 

7)  Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

Med forbehold for artikkel 11 og dersom en produsent anmoder om det, kan de nasjonale myndighetene ikke med 

begrunnelse i utslipp fra kjøretøyer nekte å gi EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en ny kjøretøy- eller 

motortype eller forby registrering, salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy og salg eller bruk av nye motorer, dersom det 

aktuelle kjøretøyet eller de aktuelle motorene er i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504(*). 

 _________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1).» 

8)  I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 med hensyn til utslipp av forurensende stoffer, skal medlemsstatene på anmodning fra 

produsenten og forutsatt at en godkjenningsmyndighet har gitt den relevante tillatelsen til ibruktaking, tillate at et begrenset 

antall kjøretøyer med motorer som oppfyller kravene i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF, bringes i omsetning i henhold til en 

fleksibel ordning, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg V til denne forordning.» 

9)  Vedlegg I–IV endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/68 

I delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Første punktum og innledningen skal lyde: 

«I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 og vedlegg XII og XXXIII til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208(*) anvendelse. Videre menes med: 

 __________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208 av 8. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på 

godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1).»  
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b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5) «overføringsinnretning» kombinasjonen av komponenter mellom betjeningsinnretningen og bremsen, med unntak 

av styreledninger, mateledninger og tilleggsledninger mellom traktor og tilhenger, og som forbinder disse funk-

sjonelt ved hjelp av mekaniske, hydrauliske, pneumatiske eller elektriske midler eller ved en kombinasjon av 

disse; når bremsekraften tas fra eller forsterkes av en kraftkilde som er uavhengig av føreren, skal energireserven i 

anlegget anses som en del av overføringsinnretningen,» 

c)  Nr. 17 oppheves. 

d)  Nye nr. 37 og 38 skal lyde: 

«37) «energikilde» en innretning som leverer den energien som kreves for å aktivere bremsene, enten direkte eller 

indirekte gjennom en energilagringsinnretning, 

38) «energilagringsinnretning» en innretning som lagrer den energien som energikilden leverer for å aktivere eller 

løse bremsene.» 

2)  Vedlegg I–V, VII, VIII, IX, XI, XII og XIII endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 5 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/208 

I delegert forordning (EU) 2015/208 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5 skal lyde: 

«5) «dekk som normalt er montert» den eller de typene dekk som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen med, 

og som er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 2 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504(*), 

 ___________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1).» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6) «belter som normalt er montert» den eller de typene belter som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen 

med, og som er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 2 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 2015/504,» 

c)  Nr. 12 skal lyde: 

«12) «lastet kjøretøy» et kjøretøy lastet med største teknisk tillatte totalmasse,» 

d)  Nytt nr. 13 skal lyde: 

«13) «førerhus» den konstruksjonen som omgir føreren i form av en fysisk barriere, og som hindrer fri passasje av luft 

utenfra til førerens oppholdsområde.» 

2)  I artikkel 5 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten i det formatet for prøvings-

rapporter som er angitt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

3)  Vedlegg I, III, V, VII, X, XII–XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV–XXXI, XXXIII og XXXIV endres i samsvar med ved-

legg V til denne forordning. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  På rad nr. 6 innsettes følgende forkortelse i cellen i kolonnen «Henvisning til rettsakt»: 

«RVFSR». 

2)  På rad nr. 9 skal teksten i kolonnen for kjøretøygruppe T3a erstattes med «X». 

3)  På rad nr. 17 skal teksten i kolonnen for kjøretøygruppe T3b erstattes med «X». 

4)  På rad nr. 23 skal teksten i kolonnene for kjøretøygruppe T3a og T3b erstattes med «X». 

5)  På rad nr. 30 skal teksten i kolonnene for kjøretøygruppe Ca og Cb erstattes med «X». 

6)  På rad nr. 34 innsettes følgende bokstav i cellen i kolonnen for kjøretøygruppe T3b: 

«X». 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg III, V, VIII, IX, X, XIII–XVIII, XXI–XXIV, XXVI og XXIX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres 

følgende endringer: 

1)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5.2 skal tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

Liste over krav som kan omfattes av virtuell prøving 

Henvisning til 

delegert rettsakt 
Vedlegg nr. Krav Begrensninger/merknader 

Forordning (EU) 

nr. 1322/2014 

IX Fortsatt eller ikke fortsatt rulling for en 

smalsporet traktor med velteramme 

montert foran førersetet dersom den 

velter til siden 

Avsnitt B4 

Forordning (EU) 

nr. 1322/2014 

XV Krav som gjelder manøvreringsrom og 

atkomst til førerplassen 

Bare krav knyttet til dimensjoner og 

plassering 

Forordning (EU) 

2015/208 

VII Krav til synsfelt og vindusviskere Bare krav knyttet til dimensjoner, 

plassering og synlighet 

Forordning (EU) 

2015/208 

IX Krav til speil Bare krav knyttet til dimensjoner, 

plassering og synlighet 

Forordning (EU) 

2015/208 

XII Krav til lysanlegg Bare krav knyttet til dimensjoner, 

plassering og synlighet i nr. 5 og 6 (med 

unntak av kolorimetriske og 

fotometriske krav) 

Forordning (EU) 

2015/208 

XIII Krav til beskyttelse av passasjerer, 

herunder innvendig utstyr, hodestøtter, 

bilbelter og kjøretøyets dører 

Del 2 

Bare krav knyttet til dimensjoner, 

herunder formdetaljer og plassering 

Forordning (EU) 

2015/208 

XIV Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør Bare krav knyttet til dimensjoner, 

herunder formdetaljer og plassering» 

b)  Nr. 6.2.2 skal lyde: 

«6.2.2.  Validering av den matematiske modellen 

Den matematiske modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsvilkårene. Det skal utføres en 

fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ved bruk av den matematiske modellen, med 

resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene er sammenlignbare. For dette 

formål skal produsentene framlegge for den tekniske instansen en korrelasjonsrapport som inneholder opp-

lysninger om den matematiske modellen og en sammenligning mellom resultatene som ble oppnådd med 

denne modellen, og resultatene som ble oppnådd ved fysisk prøving i samsvar med ordningen fastsatt i nr. 6.1. 

Produsenten eller den tekniske instansen skal utarbeide en valideringsrapport som bekrefter den matematiske 

modellens samsvar, og skal framlegge den for godkjenningsmyndigheten. Enhver endring av den matematiske 

modellen eller programvaren som vil kunne gjøre valideringsrapporten ugyldig, skal meddeles godkjennings-

myndigheten, som kan kreve at det utføres en ny validering. Flytskjemaet for valideringsprosessen er vist i 

figur 1 i nr. 7.» 
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c)  Nye nr. 6.2.7 og 6.2.8 skal lyde: 

«6.2.7.  Framgangsmåte for godkjenning ved bruk av virtuell prøving 

 Samsvar med kravene angitt i tabell 1 i nr. 5.2 kan dokumenteres ved hjelp av virtuell prøving bare dersom 

prøvingen utføres i samsvar med en matematisk modell som er validert i samsvar med kravene i nr. 6.2.2. 

Modellens anvendelighet og begrensninger skal avtales med den tekniske instansen og skal godkjennes av 

godkjenningsmyndigheten. 

6.2.8.  Prøvingsrapport for virtuell prøving 

Den tekniske instansen skal utarbeide en prøvingsrapport med resultatene av den virtuelle prøvingen. Prøvings-

rapporten skal være i samsvar med korrelasjonsrapporten og valideringsrapporten og skal inneholde minst 

følgende elementer: oppbygging av en virtuell prototyp, inndata for simuleringen og simuleringsresultatene 

sammenlignet med de tekniske kravene.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 4.4 skal lyde: 

«4.4.  Nr. 4.1.2 får anvendelse fra 1. juli 2021. 

 Produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S som ikke bruker diagnoseverktøy eller fysisk eller trådløs kommuni-

kasjon med den eller de innebygde elektroniske styreenhetene i forbindelse med diagnose eller omprogram-

mering av sine kjøretøyer, unntas imidlertid fra forpliktelsene angitt i nr. 4.1.2.» 

b)  Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2.  Kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er omfattet av nr. 6.1, skal oppføres på 

produsentens nettsted for opplysninger om reparasjon og vedlikehold.» 

c)  I tillegg 1 skal nr. 2.5 og nr. 2.5.1–2.5.4 lyde: 

«2.5.  Omprogrammering og diagnose av styreenheter med sikte på rekalibrering etter en reparasjon eller opplasting av 

programvare til en erstatnings-ECU, eller omkoding eller reinitialisering av reservedeler eller -komponenter, skal 

kunne foretas ved hjelp av allment tilgjengelig maskinvare. 

2.5.1.  Omprogrammering og diagnose (PC-VCI-kommunikasjonsgrensesnitt) skal fra 1. juli 2021 skje i samsvar med 

ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210. 

 Første ledd får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2023 på følgende produsenter: 

a)  produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S, 

b)  produsenter av kjøretøyer i gruppe T og C hvis produksjon er lavere enn grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i 

dette vedlegg, 

c)  produsenter av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter hvis produksjon er lavere enn 

grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i dette vedlegg. 

2.5.2.  Ethernet, seriekabel eller LAN-grensesnitt og andre medier som CD, DVD eller lagringsinnretninger med 

halvledere kan også brukes, men på det vilkåret at det ikke kreves kommunikasjonsprogramvare (f.eks. drivere 

eller programtillegg) og -maskinvare som er underlagt eiendomsrett. For å validere kompatibiliteten mellom det 

produsentspesifikke programmet og grensesnittene for kjøretøykommunikasjon (vehicle communication 

interfaces, VCI), som er i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210, skal produsenten tilby 

enten en validering av uavhengig utviklede grensesnitt eller de opplysninger og utlån av eventuelt særskilt 

maskinvare som kreves for at en grensesnittprodusent selv skal kunne gjøre en slik validering. Vilkårene nevnt i 

artikkel 55 i forordning (EU) nr. 167/2013 får anvendelse på avgifter for slik validering eller for opplysninger 

og maskinvare. 

2.5.3.  Sameksistens mellom kjøretøyprodusentenes programvare skal sikres fra 1. juli 2021. 

 Første ledd får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2023 på følgende produsenter: 

a)  produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S, 
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b)  produsenter av kjøretøyer i gruppe T og C hvis produksjon er lavere enn grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i 

dette vedlegg, 

c)  produsenter av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter hvis produksjon er lavere enn 

grenseverdiene angitt i nr. 6.1 i dette vedlegg. 

2.5.4.  For å sikre kommunikasjonen mellom kjøretøyet og diagnoseverktøyene får følgende standarder anvendelse på 

de fysiske uttakene for diagnoseverktøy mellom VCI og kjøretøyet: SAE J1939-13, ISO 11783-2, ISO 15031-3 

og ISO 13400-4.» 

3)  I vedlegg VIII erstattes figur 4.3.b med følgende figur: 

«Figur 4.3.b 

Veltevern med to stolper 

 

FORKLARING: 

1 – Setets indekspunkt (SIP) 

2 – SIP, midtplan i lengderetningen 

3 – Punkt for andre belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak 

4 – Punkt for belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak» 

4)  I vedlegg IX avsnitt B1 skal nr. 3.1.4.3.3 lyde: 

«3.1.4.3.3.  Dataprogrammet (BASIC) som brukes til å fastslå om en smalsporet traktor med veltevern montert foran, 

fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den velter til siden, er beskrevet i avsnitt B4 med eksempel  

6.1–6.11.» 

5)  I vedlegg X avsnitt B2 skal nr. 4.2.1.6 i lyde: 

«4.2.1.6.  Ytterligere slagprøving 

Dersom det under slagprøving oppstår brudd eller sprekker som ikke kan anses som ubetydelige, skal det utføres 

en ny lignende prøving, men med en fallhøyde på: 

H’ = (H 10– 1) (12 4a) (1 2a)– 1 

umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket disse bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet mellom 

den varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De): 

a = Dp/De 

målt i slagpunktet. Den ytterligere varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være 

større enn 30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget.  
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For å kunne utføre den ytterligere prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen under alle 

slagprøvingene.» 

6)  I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3.  Måleapparat 

Det skal brukes en lydnivåmåler med høy presisjon og kvalitet som oppfyller kravene i Den internasjonale 

elektrotekniske standardiseringsorganisasjons standard IEC 61672-1:2013 «Electroacoustics - Sound level 

meters - Part 1: Specifications». Målingene skal utføres med et frekvensveienettverk som er i samsvar med 

kurve A og innstilt på å gi langsom reaksjon som beskrevet i IEC-publikasjonen.» 

b)  Nye nr. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3 skal lyde: 

«1.3.1.  Utstyret skal kalibreres ofte og om mulig før hver målingsserie. 

1.3.2.  I prøvingsrapporten skal det gis en hensiktsmessig teknisk beskrivelse av måleutstyret. 

1.3.3.  Ved variable måleresultater skal det tas et gjennomsnitt av de høyeste verdiene.» 

c)  I nr. 2.2.1 skal annet ledd lyde: 

 «Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran setets 

referansepunkt (S) som beskrevet i tillegg 8 til vedlegg XIV. Mikrofonen skal ikke utsettes for unødige vibrasjoner.» 

d)  I nr. 3.2.1 skal annet ledd lyde: 

 «Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran setets 

referansepunkt (S) som beskrevet i tillegg 8 til vedlegg XIV. Mikrofonen skal ikke utsettes for unødige vibrasjoner.» 

7)  I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen i nr. 1.14 skal første rad lyde: 

«Klasse I traktorer med en egenvekt på inntil 3 600 kg» 

b)  I nr. 2.6.2 skal første strekpunkt lyde: 

«—  ved lengdemålinger: ± 0,5 %,» 

c)  Nr. 3.5.3.2.7 skal lyde: 

«3.5.3.2.7.  Målingene ved setefestet og på selve setet skal utføres under samme kjøring. 

Til måling og registrering av vibrasjonene skal det benyttes et akselerometer, en målingsforsterker og en 

magnetbåndopptaker, et elektronisk datainnsamlingssystem eller en vibrasjonsmåler med direkteavlesning. 

Spesifikasjonene angitt i nr. 3.5.3.3.2–3.5.3.3.6 får anvendelse på disse instrumentene.» 

d)  Nr. 3.5.3.3.4 skal lyde: 

«3.5.3.3.4.  Magnetbåndopptaker eller elektronisk datainnsamlingssystem 

 Dersom en båndopptaker eller et elektronisk datainnsamlingssystem benyttes, skal den eller det ha en 

største gjengivelsesfeil på ± 3,5 % i frekvensbåndet 1–80 Hz, herunder endringer i båndhastighet ved 

avspilling med sikte på analyse.» 

e)  Nytt avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Tilleggsvilkår for EU-typegodkjenning av et sete 

 Dersom et sete skal gis EU-typegodkjenning, skal det i tillegg til å oppfylle kravene angitt i avsnitt 2 og 3, oppfylle 

følgende vilkår: 

a)  innstillingsområdet etter førerens vekt går fra minst 50 til 120 kg, 

b)  endringen i hellingsvinkelen som måles ved prøving av sidestabilitet, overstiger ikke 5o,  
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c)  ingen av de to verdiene som er nevnt i nr. 3.5.3.3.7.2, overstiger 1,25 m/s2, 

d)  forholdet nevnt i nr. 3.5.7.4 og 3.5.7.5 overstiger ikke verdien 2.» 

f)  I tillegg 5 skal fotnote (2) lyde: 

«(2)  Hellingen bakover for seteputens overflate skal være 3–12o i forhold til horisontalplanet målt med en 

belastningsinnretning i samsvar med tillegg 8. For denne klassen er valg av hellingsvinkel avhengig av 

sittestillingen.» 

g)  I tillegg 8 skal nytt nr. 2.1 lyde: 

«2.1.  Plassering av setet 

I vedlegg XV skal setets referansepunkt (S) beregnes med setet i bakerste posisjon i lengderetningen og i 

høydeinnstillingens midtstilling. Seter med fjæring, enten fjæringen kan innstilles etter førerens vekt eller ikke, 

skal innstilles slik at setet befinner seg i midtpunktet for fjærvandringen.» 

8)  I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen i nr. 4.2 skal tredje rad lyde: 

«høydeklaring: minst 125 mm» 

b)  I nr. 4.2.1 skal annet punktum lyde: 

 «Den vertikale og horisontale avstanden fra ett trinn til det neste skal være minst 150 mm, men en toleranse på 20 mm 

mellom trinnene er tillatt.» 

c)  I tillegg 1 erstattes figur 6 med følgende figur: 

«Figur 6 

(Kilde: EN ISO 4254-1 nr. 4.7) 
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9)  I vedlegg XVI gjøres følgende endringer i tabell 1 i nr. 1: 

a)  Annen rad skal lyde: 

«ISO 500-1:2014(*) X – X1) X1) X1) X» 

b)  Fotnote (***) utgår. 

10)  I vedlegg XVII skal nr. 2.6 lyde: 

«2.6.  Følgende sikringsinnretninger skal være godt festet enten til traktorfestet eller til verneinnretningen: 

a)  innretninger til å holde på plass koplingsanordninger med hurtigutløsing, 

b)  komponenter i verneinnretninger som kan åpnes uten verktøy.» 

11)  I vedlegg XVIII skal nr. 3.4 lyde: 

«3.4.  Prøvingsresultat 

 Krav til godkjenning 

 Under påvirkning av kreftene angitt i nr. 3.1 og 3.2 kan varig deformasjon av en systemkomponent og festeområdet 

aksepteres. Det skal imidlertid ikke forekomme feil som medfører utløsning av bilbeltet, setefestet eller seteinn-

stillingens låsemekanisme. 

 Setets justerings- eller låseinnretning trenger ikke være funksjonsdyktig etter påføring av prøvingsbelastningen.» 

12)  I vedlegg XXI skal nr. 2.2 lyde: 

«2.2.  De delene av eksosrøret som kan nås av føreren ved normal drift av traktoren, som beskrevet i nr. 6 i vedlegg XVII, 

skal beskyttes med en avskjerming, vern eller gitre for å unngå faren for utilsiktet kontakt med varme overflater.» 

13)  I vedlegg XXII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal bokstav ag) lyde: 

«ag)  opplysninger om smørepunktenes plassering, sikker smøring og smøringsintervaller (daglig/månedlig/årlig),» 

b)  I nr. 3 skal bokstav g) lyde: 

«g)  opplysninger om største løftekapasitet for løftemekanismen med trepunktsoppheng og opplysninger om hvordan 

løftemekanismen med trepunktsoppheng skal festes sideveis og vertikalt ved kjøring på vei,» 

c)  I nr. 3 skal bokstav l) lyde: 

«l)  opplysninger om bruk av redskaper med kraftuttaksaksler, og opplysninger om at den teknisk mulige hellingen på 

akslene avhenger av formen og størrelsen på hovedvernet og frisonen, herunder anvisninger og særlige advarsler i 

forbindelse med 

i)  tilkopling og frakopling av kraftuttak, 

ii)  bruk av verktøy eller maskiner som er tilkoplet det bakmonterte kraftuttaket, 

iii)  dersom det er relevant, bruk av kraftuttak av type 3 med reduserte dimensjoner, og konsekvensene og farene 

som følge av redusert dimensjon på vernet,» 

14)  I vedlegg XXIII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1.2 skal første punktum lyde: 

 «Betjeningsinnretningene skal oppfylle de tilsvarende gjeldende kravene angitt i nr. 1.2.1–1.2.4 med hensyn til 

montering, plassering, bruk og identifisering av betjeningsinnretninger.» 
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b)  I nr. 1.2.3 skal annet ledd lyde: 

«For ikke å forvirre føreren skal koplings-, bremse- og gasspedalen ha samme virkemåte og være plassert som i en 

motorvogn, unntatt når det gjelder 

a)  kjøretøyer utstyrt med sadel og styre, som anses å oppfylle kravene i EN 15997:2011 når det gjelder betjening av 

gasspjeld og manuell clutch, 

b)  kjøretøyer i gruppe T eller C som krever vedvarende aktivering av høyre pedal for å holde dem i bevegelse (f.eks. 

kjøretøyer med gasspedal og kontinuerlig variabel kraftoverføring, eller kjøretøyer med to pedaler til kjøring 

framover og rygging og hydrostatisk kraftoverføring), 

c)  kjøretøyer i gruppe C med en høyeste konstruksjonshastighet på under 15 km/t og utstyrt med håndbetjente spaker 

til betjening av differensialstyring.» 

c)  Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1.  Symbolene som brukes til identifisering av betjeningsinnretningene, skal oppfylle kravene angitt i avsnitt 1 i 

vedlegg XXVI.» 

d)  Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1.  For et kjøretøy med hydrostatisk kraftoverføring eller kraftoverføring med en hydrostatisk komponent skal 

kravet angitt i nr. 3.1 om at motoren kan startes bare når clutchmekanismen er frakoplet, forstås som at 

motoren kan startes bare dersom girvelgeren er i fristilling eller er uten trykk.» 

e)  Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2.  Dersom en fører som står på bakken (f.eks. ved siden av traktoren), kan starte motoren og samtidig oppfylle 

kravene som garanterer en sikker start av motoren i samsvar med nr. 3.1, skal ytterligere én betjenings-

innretning aktiveres for å starte motoren.» 

f)  Nytt nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3.  Startmotorens terminaler skal beskyttes for å hindre parallellkopling av magnetspolene ved hjelp av enkle 

verktøy (f.eks. en skrutrekker).» 

g)  Nr. 7.3 skal lyde: 

«7.3.  Det skal alltid være mulig å stenge av kraftuttaket fra førerplassen. Dette kravet får også anvendelse på 

tilknyttede utvendige betjeningsinnretninger for kraftuttaket, dersom slike er montert. Avstengingsfunksjonen 

skal alltid overstyre andre betjeningsinnretninger.» 

h)  Nr. 7.4 skal lyde: 

«7.4.  Tilleggskrav til kraftuttakets utvendige betjeningsinnretninger, dersom slike er montert» 

i)  Nytt nr. 12 skal lyde: 

«12. Virtuelle terminaler 

 Betjeningsinnretninger tilknyttet virtuelle terminaler skal oppfylle kravene angitt i vedlegg B til ISO 

15077:2008.» 

15)  I vedlegg XXIV gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3.  Fleksible hydraulikkslanger skal lett kunne identifiseres og være permanent merket i samsvar med kravene 

angitt i nr. 13 i ISO 17165-1:2007.» 

b)  Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2.  Smørepunktene skal være tydelig merket på kjøretøyet med symboler, bilder, piktogrammer eller fargekoder, 

og plassering av og bruksanvisning for disse skal være angitt i brukerhåndboken.» 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/179 

 

 

16)  I vedlegg XXVI gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 3 skal lyde: 

«3. Hydrauliske koplinger 

 Hydraulikkventiler og koplinger på hydraulikkventilene bak, foran og på siden av traktoren samt strømnings-

retning og funksjonsinnstilling skal identifiseres med fargekoder og/eller tall på holdbare etiketter som er mot-

standsdyktige mot olje, drivstoff, slitasje og kjemiske agenser, for eksempel gjødsel. Plassering og identifisering 

av og bruksanvisning for disse skal være angitt i brukerhåndboken.» 

b)  Avsnitt 5 skal lyde: 

«5. Ytterligere varslingssignaler med hensyn til bremsing 

 Traktorer skal ha optiske varslingssignaler for bremsefeil og -svikt i samsvar med nr. 2.2.1.29.1.1–2.2.1.29.2.1 i 

vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68(*) 

 __________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 17 av 23.1.2015, s. 1).» 

17)  I vedlegg XXIX skal avsnitt 2 lyde: 

«2. Krav til førerhuset 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt med førerhus, skal oppfylle kravene i standard EN 15695-1:2009. 

2.2.  Kjøretøyer i gruppe T og C som ifølge produsenten gir vern mot farlige stoffer, skal være utstyrt med et førerhus av 

nivå 2, 3 eller 4 i samsvar med definisjonen og kravene i standard EN 15695-1:2009 (for eksempel skal et kjøretøy 

som gir vern mot plantevernmidler som avgir damp som kan være farlig eller skadelig for føreren, ha et førerhus av 

nivå 4).» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg I–IV til delegert forordning (EU) 2015/96 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2 og 2.3 skal lyde: 

«2.2.  Søknaden om typegodkjenning skal ledsages av opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 og 6 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504. 

2.3.  En motor som er i samsvar med kjennetegnene for «motortype» eller «representativ motor» som beskrevet i 

vedlegg I og II til direktiv 97/68/EF, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta 

typegodkjenningsprøvingene.» 

b)  I avsnitt 4 skal tredje ledd lyde: 

 «Opplysningsdokumentene i forbindelse med typegodkjenning skal være i samsvar med artikkel 2 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504.» 

c)  Avsnitt 6 skal lyde: 

«6. Produksjonssamsvar 

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikkel 7 i delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014 og vedlegg IV til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 skal produksjonssamsvar for motorer 

kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i del 5 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF.» 

d)  Avsnitt 8 skal lyde: 

«8. Markedstilsyn 

Idet det tas hensyn til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal det foretas markedstilsyn i samsvar med 

artikkel 4, 6 og 10 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 og vedlegg III, V og IX til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504.» 

e)  I tillegget gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c)  EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

ii)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Den nøyaktige plasseringen av motormerkingen skal angis i opplysningsdokumentet, i samsvar med artikkel 2 

i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504. 

2.1.3.  Produsenten skal innlevere en motor for et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er i samsvar med kjenneteg-

nene for «motortype» eller «representativ motor» i samsvar med vedlegg I til denne forordning og vedlegg II 

til direktiv 97/68/EF, til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.»  
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b)  Nr. 2.2.2 skal lyde: 

«2.2.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504 og en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet for motoren eller motorfamilien og eventuelt for 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er montert i typen jordbruks- og skogbrukskjøretøy.» 

c)  Nr. 3.2.1 og 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.1.  Innsugingsundertrykket skal ikke overstige det høyeste tillatte innsugingsundertrykket som er angitt for den 

typegodkjente motoren. 

3.2.2.  Mottrykket i eksosen skal ikke overstige det høyeste tillatte mottrykket som er angitt for den typegodkjente 

motoren.» 

d)  Nytt nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3.  Særlige vilkår for monteringen av motoren i kjøretøyet i samsvar med motorens typegodkjenningsdokument.» 

e)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Godkjenning 

For ethvert jordbruks- eller skogbrukskjøretøy som er utstyrt med en motor som det er utstedt et EU-typegod-

kjenningsdokument for i samsvar med vedlegg I til denne forordning eller et likeverdig typegodkjennings-

dokument i samsvar med vedlegg IV til denne forordning, skal det utstedes et EU-typegodkjenningsdokument i 

samsvar med vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3.1.1 skal lyde: 

«1.3.1.1.  Den jevne hastigheten før kjøretøyet nærmer seg linje AA’ skal være ¾ av høyeste konstruksjonshastighet 

(vmax) som angitt av produsenten, som kan oppnås på høyeste gir, beregnet ved bruk på vei.» 

b)  I nr. 1.3.1.2.3 skal annet punktum lyde: 

 «Dersom denne verdien er minst 1 dB(A) høyere enn det høyeste tillatte lydnivået for den gruppen jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer som prøves, skal det foretas to nye målinger.» 

c)  I nr. 1.3.2.4 første ledd skal annet og tredje punktum lyde: 

 «Motorturtallet skal registreres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyets last skal 

også registreres.» 

d)  Nr. 1.3.3 skal lyde: 

«1.3.3.  Bestemmelser om prøving av utvendig lydnivå for kjøretøyer i gruppe C med beltekjeder i bevegelse 

For jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C som er utstyrt med beltekjeder, skal støy i bevegelse måles 

på ulastede kjøretøyer i driftsferdig stand ved en konstant hastighet på 5 km/t (+/– 0,5 km/t), med motoren ved 

nominelt turtall over et lag med fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. Mikrofonen skal plasseres i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.1. Målt støyverdi skal registreres i prøvingsrapporten.» 
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4)  Vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Anerkjennelse av alternative typegodkjenninger 

Følgende typegodkjenninger og eventuelle godkjenningsmerker anerkjennes å være likeverdige med en godkjenning i henhold 

til denne forordning: 

1.  for motorer i kategori H, I, J og K (trinn IIIA) angitt i artikkel 9 nr. 3a og 3b i direktiv 97/68/EF: 

1.1.  typegodkjenninger i samsvar med nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, 

1.2.  trinn IIIA-typegodkjenninger i samsvar med i direktiv 97/68/EF, 

2.  for motorer i kategori L, M, N og P (trinn IIIB) angitt i artikkel 9 nr. 3c i direktiv 97/68/EF: 

2.1.  typegodkjenninger i samsvar med nr. 4.1, 4.2 og 4.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, 

2.2.  trinn IIIB-typegodkjenninger i samsvar med i direktiv 97/68/EF, 

3.  for motorer i kategori Q og R (trinn IV) angitt i artikkel 9 nr. 3d i direktiv 97/68/EF: 

3.1.  typegodkjenninger i samsvar med nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF, 

3.2. trinn IV-typegodkjenninger i samsvar med direktiv 97/68/EF, 

3.3.  typegodkjenninger i samsvar med endringsserie 04 til UN-ECE-reglement nr. 96 for effektområdene Q og R i nr. 5.2.1 i 

nevnte UN-ECE-reglement.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg I–V, VII, VIII, IX, XI, XII og XIII til delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3, 1.4 og 1.5 oppheves. 

b)  Nr. 2.1.1 skal lyde: 

«2.1.1.  Bremseanleggets komponenter og deler» 

c)  Nr. 2.1.1.1 og 2.1.1.2 skal lyde: 

«2.1.1.1.  Bremseanleggets komponenter og deler skal være konstruert, oppbygd og montert slik at kjøretøyet ved 

normal bruk og til tross for vibrasjoner det måtte utsettes for, kan oppfylle kravene angitt i dette vedlegg. 

2.1.1.2.  Bremseanleggets komponenter og deler skal særlig være utformet, oppbygd og montert slik at de kan 

motstå de korrosjons- og aldringsfenomenene de utsettes for.» 

d)  Nr. 2.1.1.4 skal lyde: 

«2.1.1.4.  Det er ikke tillatt å montere justerbare ventiler som kan gjøre det mulig for brukeren av kjøretøyet å endre 

bremseanleggets yteevne slik at det i bruk ikke oppfyller kravene i denne forordning. En justerbar ventil 

som bare kan betjenes av produsenten ved bruk av spesialverktøy, eller en forsegling som er beskyttet mot 

ulovlige inngrep, skal være tillatt forutsatt at brukeren av kjøretøyet ikke kan justere denne ventilen, eller at 

justeringer foretatt av brukeren enkelt kan identifiseres av tilsynsmyndighetene.» 

e)  Nr. 2.1.1.5.1, 2.1.1.5.2 og 2.1.1.5.3 skal lyde: 

«2.1.1.5.1.  Dersom kjøretøyer i gruppe Ra med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t og kjøretøyer i 

gruppe Sa av tekniske årsaker ikke kan utstyres med en automatisk lastavhengig bremsekraftregulator, kan 

de utstyres med en innretning som har minst tre ulike innstillinger for styring av bremsekraften. 

2.1.1.5.2.  I det særlige tilfellet at konstruksjonen til en tilhenger i gruppe Ra med en høyeste konstruksjonshastighet 

på høyst 30 km/t og kjøretøyer i gruppe Sa tillater bare to forskjellige lastetilstander, «ulastet» og «lastet», 

kan kjøretøyet bare ha to forskjellige innstillinger for styring av bremsekraften. 

2.1.1.5.3.  Kjøretøyer i gruppe S som ikke har annen last enn nyttelast som består av forbruksmateriale på høyst 10 % 

av summen av største teknisk tillatte masse per aksel.» 

f)  Nr. 2.1.2.3 skal lyde: 

«2.1.2.3.  Parkeringsbremseanlegg 

Parkeringsbremseanlegget skal gjøre det mulig å holde kjøretøyet stillestående i en helling oppover eller 

nedover, også når føreren ikke er til stede, ved at de virksomme delene av bremseanlegget holdes i låst 

stilling ved hjelp av en innretning som utelukkende virker mekanisk. Føreren skal kunne oppnå denne 

bremsingen fra førerplassen, med forbehold for kravene i nr. 2.2.2.10 når det gjelder tilhengere. 

Tilhengerens driftsbremseanlegg (pneumatisk eller hydraulisk) og traktorens parkeringsbremseanlegg kan 

betjenes samtidig, forutsatt at føreren når som helst har mulighet til å kontrollere at virkningen av kjøretøy-

kombinasjonens parkeringsbremseanlegg, oppnådd ved ren mekanisk virkning av traktorens parke-

ringsbremseanlegg, er tilstrekkelig.»  
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g)  I nr. 2.1.5.1.3 første ledd utgår første punktum. 

h)  Nr. 2.1.8.1.2 skal lyde: 

«2.1.8.1.2.  I et bremseanlegg som omfatter en innretning som regulerer lufttrykket i bremseoverføringen som nevnt i 

nr. 6.2 i tillegg I til vedlegg II, plassert i trykkledningen før og etter innretningen, tilgjengelig så nær inn-

retningen som mulig. Dersom innretningen er pneumatisk styrt, kreves ytterligere ett prøvingsuttak for å 

simulere lastet tilstand. Dersom ingen slik innretning er montert, skal det finnes ett enkelt trykkprø-

vingsuttak tilsvarende koplingen etter innretningen, nevnt i nr. 2.1.5.1 i dette vedlegg. Disse prøvings-

uttakene skal være plassert slik at de er lette å nå fra bakken eller inne i kjøretøyet.» 

i)  I nr. 2.2.1.1 skal tredje ledd lyde: 

 «For traktorer i gruppe Tb: Dersom differensialbremsefunksjonen er aktivert, skal det ikke være mulig å kjøre i 

hastigheter over 40 km/t; ved hastigheter over 40 km/t skal differensialbremsefunksjonen være deaktivert. Disse to 

funksjonene skal sikres med automatiske innretninger.» 

j)  Nr. 2.2.1.2.6.1 skal lyde: 

«2.2.1.2.6.1.  dersom driftsbremseanlegget aktiveres ved førerens muskelkraft med hjelp av en energikilde eller en 

eller flere energireserver, skal nødbremsevirkningen i tilfelle svikt i denne hjelpekraften kunne oppnås 

ved hjelp av førerens muskelkraft med hjelp av eventuelle energireserver som ikke er berørt av svikten, 

men kraften på betjeningsinnretningen skal ikke overstige de fastsatte maksimumsverdiene.» 

k)  Nr. 2.2.1.6.1 skal lyde: 

«2.2.1.6.1.  Yteevnen til hydrauliske forbindelser og slanger med tilkoplinger når det gjelder kjøretøyer med én 

bremset aksel og automatisk aktivering av driften på alle andre aksler under bremsing 

Forbindelsene i den hydrauliske overføringen skal tåle et sprengningstrykk på minst fire ganger det 

høyeste normale driftstrykket (T) angitt av kjøretøyprodusenten. Slanger med tilkoplinger skal være i 

samsvar med ISO-standard 1402:2009, 6605:2002 og 7751: 1997+A1:2011.» 

l)  I nr. 2.2.1.7 utgår annet punktum. 

m)  I nr. 2.2.1.10 første ledd skal første punktum lyde: 

 «Slitasje på driftsbremsene skal lett kunne etterstilles ved hjelp av et manuelt eller automatisk etterstillingssystem.» 

n)  I nr. 2.2.1.10.1 første ledd skal første punktum lyde: 

 «Dersom innretninger med automatisk slitasjeetterstilling er montert, skal de, etter at de har blitt varme og deretter 

avkjølt, kunne rulle fritt som fastsatt i nr. 2.3.4 i vedlegg II etter type I-prøvingen angitt i nr. 2.3 i nevnte vedlegg.» 

o)  I nr. 2.2.1.11.1 skal nytt annet ledd lyde: 

 «I hydrauliske bremseanlegg der den typen væske som brukes til hydraulisk overføring, er den samme som den 

væsken som brukes i andre innretninger i kjøretøyet og oppbevares i en felles beholder, er det også tillatt å kontrollere 

riktig væskenivå med en innretning som krever at beholderen åpnes.» 

p)  I nr. 2.2.1.11.2 skal nytt annet ledd lyde: 

 «I hydrauliske bremseanlegg der den typen væske som brukes til hydraulisk overføring, er den samme som den 

væsken som brukes i andre innretninger i kjøretøyet og oppbevares i en felles beholder, er det også tillatt med 

påvisning av når trykket i den hydrauliske overføringen faller til en viss verdi angitt av produsenten.»  
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q)  I nr. 2.2.1.11.3 skal annet punktum lyde: 

 «Symbolet skal festes høyst 100 mm fra væskebeholdernes påfyllingsåpninger, i samsvar med kravene fastsatt i 

artikkel 24 i delegert forordning (EU) 2015/208.» 

r)  Nr. 2.2.1.13 skal lyde: 

«2.2.1.13.  Traktorer i gruppe Tb med en høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t 

Når bruk av en hjelpekraftkilde er helt nødvendig for at et bremseanlegg skal virke, skal energireserven, 

med forbehold for kravene fastsatt i nr. 2.1.2.3, være slik at bremsevirkningen ved motorstopp eller svikt i 

driften av kraftkilden fortsatt skal være tilstrekkelig til at kjøretøyet kan stanses på de fastsatte vilkår. 

Dersom førerens muskelkraft ved aktivering av parkeringsbremseanlegget forsterkes av en hjelpekraft, 

skal aktiveringen av parkeringsbremseanlegget, dersom hjelpeinnretningen svikter, om nødvendig sikres 

ved bruk av en energireserve som er uavhengig av den vanligvis benyttede hjelpekraften. Energireserven 

kan være den samme som for driftsbremseanlegget.» 

s)  Nr. 2.2.1.17.3 skal lyde: 

«2.2.1.17.3.  Ved feil på en av styreledningene som kopler sammen to kjøretøyer utstyrt i samsvar med nr. 2.1.4.1.2 i 

dette vedlegg, skal den styreledningen som ikke er berørt av feilen, automatisk sikre bremsevirkningen 

fastsatt for tilhengeren i nr. 3.2.1 i vedlegg II.» 

t)  Nr. 2.2.1.18.6 skal lyde: 

«2.2.1.18.6.  Ved feil (f.eks. brudd eller lekkasje) på styreledningen, skal trykket i tilleggsledningen falle til 1 000 kPa 

innen to sekunder etter at betjeningsinnretningen for driftsbremsen er fullt aktivert. Når betjenings-

innretningen for driftsbremsen løses, skal dessuten tilleggsledningen igjen bli trykksatt (se også 

nr. 2.2.2.15.2).» 

u)  I nr. 2.2.1.18.9 skal første punktum lyde: 

 «Traktorer som trekker kjøretøyer i gruppe R eller S som bare kan oppfylle kravene til bremsevirkning for 

driftsbremseanlegget, parkeringsbremseanlegget eller det automatiske bremseanlegget ved hjelp av energi som er 

lagret i en innretning for lagring av hydraulisk energi, skal være utstyrt med en kopling i henhold til ISO 7638:2003 

for å kunne angi lavt nivå av lagret energi på tilhengeren, mottatt av sistnevnte som fastsatt i nr. 2.2.2.15.1.1, med det 

separate varslingssignalet via pol nr. 5 på den elektriske koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003 angitt i 

nr. 2.2.1.29.2.2 (se også nr. 2.2.2.15.1).» 

v)  Nr. 2.2.1.20 skal lyde: 

«2.2.1.20.  Dersom nr. 3.1.3.4 i vedlegg II bare kan oppfylles ved å oppfylle vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.1 i 

vedlegg II:» 

w)  Nr. 2.2.1.25.1 oppheves. 

x)  Nr. 2.2.1.26.1.2 skal lyde: 

«2.2.1.26.1.2.  Ved elektrisk feil på betjeningsinnretningen eller brudd på en ledning i den elektriske styringsenheten 

utenfor den eller de elektroniske styreenhetene, med unntak av energitilførselen, skal det fortsatt være 

mulig å aktivere parkeringsbremseanlegget fra førersetet og dermed å holde det lastede kjøretøyet 

stillestående i en helling på 8 % oppover eller nedover.» 

y)  Nr. 2.2.1.26.3 skal lyde: 

«2.2.1.26.3.  Som et alternativ til kravene til parkeringsbremsens bremsevirkning i samsvar med nr. 2.2.1.26.1.2 og 

2.2.1.26.2.1.2, er alternativene angitt i nr. 2.2.1.26.3.1 og 2.2.1.26.3.2 også tillatt.  
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2.2.1.26.3.1  Automatisk aktivering av parkeringsbremseanlegget er tillatt når kjøretøyet står stille, forutsatt at 

bremsevirkningen nevnt i nr. 2.2.1.26.1.2 og 2.2.1.26.2.1.2 oppnås, og at parkeringsbremseanlegget når 

det aktiveres, fortsatt er aktivert uavhengig av tenningsbryterens (startbryterens) stilling. I dette 

alternativet skal parkeringsbremseanlegget løses automatisk så snart føreren setter kjøretøyet i 

bevegelse igjen. 

2.2.1.26.3.2  Når parkeringsbremseanleggets bremser aktiveres fra førersetet ved hjelp av en hjelpekontrollinn-

retning, skal det være mulig å holde det lastede kjøretøyet stillestående i en helling på 8 % oppover 

eller nedover. I dette tilfellet skal kravene i nr. 2.2.1.26.7 også være oppfylt.» 

z)  I nr. 2.2.1.26.5 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom aktivering av parkeringsbremseanlegget normalt angis av et separat varsellys som oppfyller alle kravene i 

nr. 2.2.1.29.4, skal dette lyset brukes til å oppfylle kravet om et rødt lys angitt i første og annet ledd i dette nummer.» 

aa)  Nr. 2.2.1.29.1.1 og 2.2.1.29.1.2 skal lyde: 

«2.2.1.29.1.1.  Et rødt varsellys i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XXVI i delegert forordning (EU)  

nr. 1322/2014, som angir feil i kjøretøyets bremseanlegg, som angitt i andre numre i dette vedlegg og i 

vedlegg V, VII, IX og XIII, og som hindrer oppnåelse av den fastsatte bremsevirkningen for drifts-

bremsen, eller virkningen av minst en av to uavhengige driftsbremsekretser. 

2.2.1.29.1.2.  Der det er relevant, et gult varsellys i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 29 i delegert forordning 

(EU) nr. 1322/2014, som angir en elektrisk påvist feil i kjøretøyets bremseanlegg, som ikke angis av 

varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.1.1.» 

bb)  I nr. 2.2.1.29.2 skal første punktum lyde: 

 «Traktorer utstyrt med en elektrisk styreledning og/eller som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med en 

elektrisk styringsenhet, skal ha et separat varslingssignal i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 29 i delegert 

forordning (EU) nr. 1322/2014 for å angi en feil i den elektriske styringsenheten til tilhengerens bremseanlegg.» 

cc)  I nr. 2.2.1.29.2.1 skal tredje punktum lyde: 

 «I stedet for å bruke varsellyset angitt i nr. 2.2.1.29.1.1 i dette vedlegg og det tilhørende varslingssignalet nevnt i dette 

nummer, kan et separat rødt varsellys i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 29 i delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014, aktiveres i traktoren for å varsle om slike feil ved tilhengerens bremseanlegg.» 

dd)  I nr. 2.2.2.1 skal første punktum lyde: 

 «Kjøretøyer i gruppe R1a og S1a trenger ikke å være utstyrt med driftsbremseanlegg. Kjøretøyer i gruppe R1b og S1b 

der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 750 kg, trenger ikke å være utstyret med 

driftsbremseanlegg.» 

ee)  I nr. 2.2.2.2 skal første punktum lyde: 

 «Kjøretøyer i gruppe R1b og S1b der summen av største teknisk tillatte masse per aksel overstiger 750 kg, og 

kjøretøyer i gruppe R2 skal være utstyrt med et driftsbremseanlegg som enten er gjennomgående, halvt 

gjennomgående eller av påløpstypen.» 

ff)  Nr. 2.2.2.3.1.3 oppheves.  
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gg)  I nr. 2.2.2.15.1.1 skal første ledd lyde: 

 «Når trykket i innretningene for lagring av hydraulisk energi faller under trykket angitt av kjøretøyprodusenten i 

opplysningsmappen, og den påkrevde bremsevirkningen ikke er sikret, skal føreren varsles om dette lave trykket ved 

et separat varslingssignal som angitt i nr. 2.2.1.29.2.2 via pol nr. 5 på den elektriske koplingen som er i samsvar med 

ISO 7638:2003.» 

hh)  I nr. 2.2.2.18 annet ledd skal første punktum lyde: 

 «Disse kjøretøyene skal merkes permanent i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 24 i delegert forordning (EU) 

2015/208, for å angi bremseanleggets funksjon når koplingen som er i samsvar med ISO 7638:2003, er tilkoplet og 

frakoplet.» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. «friksjonsutnyttingskurve» den typiske kurven for forholdet mellom bremsekraft uten rullemotstand og 

normalkraft fra veidekket på en bestemt aksel ved bremsing i forhold til kjøretøyets bremsevirkning.» 

b)  I nr. 2.1.4.2 skal annet ledd lyde: 

 «Kjøretøyer i gruppe Tb, R2b, R3b, R4b og S2b skal på en vei med redusert friksjon framvise en atferd som oppfyller 

alle relevante krav i tillegg 1 til dette vedlegg eller, dersom kjøretøyet er utstyrt med ABS, kravene i vedlegg XI.» 

c)  Nr. 2.2.2.2 skal lyde: 

«2.2.2.2.  For å kontrollere om kravene i nr. 2.2.1.2.4 i vedlegg I er oppfylt, skal en type 0-prøving utføres med 

motoren utkoplet og en utgangshastighet på 30 km/t. 

Ved aktivering av parkeringsbremsens betjeningsinnretning skal den midlere maksimalretardasjonen og 

retardasjonen umiddelbart før kjøretøyet stopper, ikke være mindre enn 1,5 m/s2. Det samme kravet gjelder 

for hjelpekontrollinnretningen nevnt i nr. 2.2.1.2.4 i vedlegg I. 

Prøvingen skal foretas med lastet kjøretøy. Kraften på bremsebetjeningsinnretningen skal ikke overstige de 

fastsatte verdiene.» 

d)  I nr. 2.3.1.4 skal nytt punktum lyde: 

 «Som et alternativ er det også tillatt å utføre prøvingen med motoren utkoplet, eventuelt mens bremsen er aktivert.» 

e)  Nr. 2.3.2.1 skal lyde: 

«2.3.2.1.  Driftsbremseanlegget på kjøretøyer i gruppe R1, R2, R1, R3a, R4a og S2a og på kjøretøyer i gruppe R3b og 

S2b, der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 10 000 kg, skal prøves på en slik 

måte at tilførselen av energi til bremsene når kjøretøyet er lastet, tilsvarer energitilførselen registrert i samme 

tidsrom for et lastet kjøretøy som kjører med en jevn hastighet på 40 km/t nedover en helling på 7 % over en 

strekning på 1,7 km. 

Dette kravet kan også anses å være oppfylt for kjøretøyer i gruppe R3a, R4a, S2a og for kjøretøyer i gruppe 

R3b og S2b, der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 10 000 kg, dersom disse 

kjøretøyene har bestått type III-prøving i samsvar med nr. 2.5.» 

f)  Nr. 2.3.4.2 skal lyde: 

«2.3.4.2.  Dersom kjøretøyet kjører med bremsene utkoplet med en konstant hastighet på v = 60 km/t eller tilhengerens 

høyeste konstruksjonshastighet, avhengig av hva som er lavest, og den stabiliserte temperaturen i trom-

lene/skivene ikke øker med mer enn 80 °C, skal gjenværende bremsemoment anses som akseptabelt.»  
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g)  Nr. 2.5.3 skal lyde: 

«2.5.3.  R3b og S2b, der summen av største teknisk tillatte masse per aksel ikke overstiger 10 000 kg.» 

h)  I nr. 3.1.1.2 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«For en traktor som er godkjent for å trekke et ubremset kjøretøy i gruppe R eller S, skal minste bremsevirkning 

som kreves for kjøretøykombinasjonen i henhold til nr. 3.1.1.2.1, oppnås med den ubremsede tilhengeren koplet til 

traktoren og med den ubremsede tilhengeren lastet til største masse angitt av traktorprodusenten.» 

ii)  I tredje ledd skal siste punktum lyde: 

 «PM + R = kombinasjonens masse (masse PM + angitt masse for ubremset tilhenger PR)» 

i)  I nr. 3.1.3.3 skal nytt strekpunkt lyde: 

«—  i avkjølingsperioden skal parkeringsbremseanlegget ikke justeres manuelt.» 

j)  I nr. 3.1.3.3 skal nytt fjerde ledd lyde: 

 «Statisk prøving av parkeringsbremseanlegget med varme bremser kan utelates dersom parkeringsbremseanlegget 

virker bare på bremseflater som ikke brukes under driftsbremsing.» 

k)  I nr. 3.1.3.4 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom dette kravet ikke kan oppfylles på grunn av fysiske begrensninger (f.eks. for begrenset tilgjengelig veigrep til 

at traktoren kan generere tilstrekkelig bremsekraft, eller dersom den rent mekaniske virkningen av traktorens parke-

ringsbremseanlegg som fastsatt i nr. 3.1.3.1, ikke er tilstrekkelig til å holde kjøretøykombinasjonen), skal det anses å 

være oppfylt dersom det alternative kravet i nr. 3.1.3.4.1 i dette vedlegg sammen med nr. 2.2.1.20 i vedlegg I er 

oppfylt.» 

l)  Nr. 3.1.3.4.1, 3.1.3.4.1.1 og 3.1.3.4.1.2 skal lyde: 

«3.1.3.4.1.  Kravet i nr. 3.1.3.4 anses å være oppfylt når vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.1 er oppfylt når det gjelder en 

tilhenger med driftsbrems, eller når vilkårene angitt i nr. 3.1.3.4.1.2 er oppfylt når det gjelder en ubremset 

tilhenger eller en tilhenger med påløpsbrems. 

3.1.3.4.1.1.  Selv om traktorens motor ikke er i gang, står kombinasjonen med største tillatte masse stille i den fastsatte 

hellingen når føreren ved aktivering av en enkelt betjeningsinnretning fra førersetet har aktivert traktorens 

parkeringsbremseanlegg og tilhengerens driftsbremseanlegg eller bare traktorens parkeringsbremseanlegg. 

3.1.3.4.1.2.  Traktorens parkeringsbremseanlegg kan holde traktoren stillestående når den er koplet til en ubremset 

tilhenger eller en tilhenger med påløpsbrems som har en masse tilsvarende største «kombinasjonens 

masse PM+R» som nevnt i prøvingsrapporten. Denne massen skal bestemmes slik: 

a)  for en ubremset tilhenger: PM+R = kombinasjonens masse (masse PM + angitt masse for ubremset 

tilhenger PR) i samsvar med nr. 3.1.1.2, 

b)  for en tilhenger med påløpsbrems: PM+R = kombinasjonens masse (masse PM + angitt masse for 

tilhenger med påløpsbrems som angitt av produsenten). 

 PM = traktorens masse (eventuelt med eventuell ballast og/eller støttelast eller begge deler).»  
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m)  I nr. 3.2.1.3 skal femte ledd lyde: 

 «Prøvingshastigheten skal være 60 km/t eller tilhengerens høyeste konstruksjonshastighet, avhengig av hva som er 

lavest.» 

n)  Nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3.  Automatisk bremseanlegg 

Ved prøving av det lastede kjøretøyet ved en hastighet på 40 km/t eller 0,8 vmax (avhengig av hva som er 

lavest) skal de automatiske bremsenes virkning ved svikt som beskrevet i nr. 2.2.1.17.1 og 2.2.1.18.5 i 

vedlegg I, ikke være mindre enn 13,5 % av den kraften som tilsvarer den største statiske belastningen på 

hjulene. Blokkering av hjulene er tillatt dersom bremsevirkningen overstiger 13,5 %.» 

o)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.3.  Kjøretøyer i gruppene nevnt i nr. 1.1.1 og nr. 1.1.2 som er utstyrt med et blokkeringsfritt bremseanlegg i 

gruppe 1 eller 2 (traktorer) og gruppe A eller B (tilhengere) som oppfyller de relevante kravene i 

vedlegg XI, skal imidlertid også oppfylle alle relevante krav i dette tillegg, med følgende unntak eller 

vilkår:» 

ii)  Nye nr. 1.1.5 og 1.1.6 skal lyde: 

«1.1.5.  Kravene i dette tillegg får anvendelse på bremseanlegg som er utstyrt med dekk med den største 

diameteren som produsenten har fastsatt for den aktuelle kjøretøytypen. 

1.1.6.  Det skal ved beregning godtgjøres at kravene til friksjonsutnytting og kompatibilitet i tilknytning til 

diagram 1, 2 og 3 i dette tillegg er oppfylt.» 

iii)  Avsnitt 3 skal lyde: 

«3. Krav til traktorer i gruppe T 

3.1.  Traktorer med to aksler 

3.1.1.  For k-verdier mellom 0,2 og 0,8: 

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20) 

Bestemmelsene i dette nummer berører ikke kravene i vedlegg II med hensyn til bremsevirkning. 

Dersom imidlertid prøvingene utføres i henhold til bestemmelsene i dette nummer og det oppnås 

høyere bremsevirkning enn det som er fastsatt i vedlegg II, skal bestemmelsene om friksjons-

utnyttingskurver få anvendelse på de områdene av diagram 1 som er avgrenset av de rette linjene 

k = 0,8 og z = 0,8. 

3.1.2.  For alle bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30: 

3.1.2.1.  Friksjonsutnyttingskurvene for hver enkelt aksel ligger mellom to linjer som er parallelle med den 

rette linjen for ideell friksjonsutnytting gitt ved ligningen k = z +/–0,08 som vist i diagram 1, og 

friksjonsutnyttingskurven for bakakselen ved bremsevirkning z > 0,3 oppfyller vilkåret: 

z ≥ 0,3 + 0,74 (k 0,38). 

3.1.3.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b utstyrt med 

trykkluftbremseanlegg: 
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3.1.3.1.  Ved prøving med frakoplet energikilde, avstengt mateledning og en 0,5 l beholder tilkoplet den 

pneumatiske styreledningen og med anlegget med innkoplings- og utkoplingstrykk, skal trykket ved 

fullbremsing med bremsebetjeningsinnretningen ligge mellom 650 og 850 kPa ved mateledningens 

og den pneumatiske styreledningens tilkoplingspunkter, uansett kjøretøyets belastning. 

3.1.3.2.  For kjøretøyer utstyrt med en elektrisk styreledning skal fullbremsing med driftsbremseanleggets 

betjeningsinnretning gi en digital belastningsverdi tilsvarende et trykk på mellom 650 og 850 kPa (se 

ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003 med endring 1:2007). 

3.1.3.3.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitets-

områdene i diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 750 kPa og/eller den 

tilsvarende digitale belastningsverdien (se ISO 11992:2003, herunder ISO 11992-2:2003 med 

endring 1:2007). 

3.1.3.4.  Det skal sikres et tilgjengelig trykk ved tilkoplingspunktet til mateledningen på minst 700 kPa når 

anlegget har innkoplingstrykk. Dette trykket skal kunne påvises uten at driftsbremsene benyttes. 

3.1.4.  For traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere i gruppe R3b, R4b og S2b utstyrt med 

hydraulisk bremseanlegg: 

3.1.4.1.  Ved prøving med energikilden på tomgang og 2/3 av høyeste motorturtall skal en styreledning på 

tilhengersimulatoren (nr. 3.6 i vedlegg III) koples til den hydrauliske styreledningen. Ved fullbrem-

sing med bremsbetjeningsinnretningen skal trykket være mellom 11 500 og 15 000 kPa ved den 

hydrauliske kontrollen og mellom 1 500 og 3 500 kPa ved tilleggsledningen, uansett kjøretøyets 

belastning. 

3.1.4.2.  Disse verdiene skal kunne påvises i traktoren når den er frakoplet tilhengeren. Kompatibilitets-

områdene i diagrammene angitt i nr. 3.1.6, 4.1 og 4.2 bør ikke økes utover 13 300 kPa. 

3.1.5.  Kontroll av samsvar med kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2 

3.1.5.1.  For å kontrollere samsvar med kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2 skal produsenten framlegge friksjons-

utnyttingskurvene for for- og bakaksel, beregnet etter følgende formler: 

f1 =  
T1

N1
 =  

T1

F1 + z ∙  
h
E
 ∙ P ∙ g

 

 

f2 =  
T2

N2
 =  

T2

F2 − z ∙  
h
E
 ∙ P ∙ g

 

Kurvene skal avsettes for begge følgende belastningstilstander: 

3.1.5.1.1.  ulastet skal den ikke overskride den minstemassen produsenten har angitt i opplysningsdokumentet, 

3.1.5.1.2.  lastet skal den fordelingen der forakselen er mest belastet, tas i betraktning når det er mulig å fordele 

lasten på flere måter. 

3.1.5.2.  Særlige krav for traktorer der alle aksler er fast forbundet (100 % låsing) gjennom allhjulsdrift, eller 

der allhjulsdrift koples inn automatisk under bremsing (100 % låsing) 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/191 

 

 

3.1.5.2.1.  Den matematiske kontrollen i henhold til nr. 3.1.5.1 kreves ikke. 

3.1.5.3.  Traktorer med permanent allhjulsdrift som ikke omfattes av nr. 3.1.5.2 

3.1.5.3.1.  Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten, for kjøretøyer med permanent allhjulsdrift eller der 

allhjulsdrift koples til under bremsing, for å kunne utføre den matematiske kontrollen i henhold til 

nr. 3.1.5.1 i stedet utføre prøving av hjullåsingsrekkefølge for å kontrollere at forhjulene låses enten 

samtidig med eller før bakhjulene låses. 

3.1.5.4.  For traktorer der allhjulsdrift koples inn automatisk ved bremsing i hastigheter over 20 km/t, men der 

allhjulsdrift ikke automatisk koples inn når driftsbremseanlegget er aktivert ved hastigheter som ikke 

er over 20 km/t, er det ikke nødvendig å vise samsvar med nr. 3.1.5.1 for tilstanden der allhjulsdrift 

ikke koples inn ved bremsing. 

3.1.5.5.  Framgangsmåte for å kontrollere at kravene i nr. 3.1.5.3 er oppfylt 

3.1.5.5.1.  Prøvingen av hjullåsingsrekkefølgen skal utføres med lastet og ulastet kjøretøy på veidekke med et 

adhesjonsnivå som er slik at hjulene på den første akselen låses ved bremsevirkning mellom 0,55 og 

0,8 fra utgangshastigheten som er angitt i nr. 3.1.5.5.2. 

3.1.5.5.2.  Prøvingshastighet: 

0,9 vmax, men ikke over 60 km/t. 

3.1.5.5.3.  Kraften som påføres pedalen, kan overstige tillatt aktiveringskraft i henhold til nr. 3.1.1 i vedlegg II. 

3.1.5.5.4.  Pedalkraften påføres og økes slik at det andre hjulet på kjøretøyet låses mellom 0,5 og 1 sekund etter 

bremseaktiveringen begynte, til begge hjul på en aksel låser seg (andre hjul kan også låses under 

prøvingen, f.eks. dersom det forekommer samtidig låsing). 

3.1.5.5.4.1.  Dersom det under prøvingen med lastet kjøretøy ikke er mulig å låse det andre hjulet innen ett 

sekund, kan denne prøvingen utelates, forutsatt at låsing av hjulene på de vilkårene som er fastsatt i 

nr. 3.1.5.5.4, kan påvises under prøvingen med ulastet kjøretøy. 

Dersom det heller ikke under prøvingen med ulastet kjøretøy er mulig å låse det andre hjulet innen 

ett sekund, skal en tredje, avgjørende prøving utføres på et veidekke med en friksjonskoeffisient på 

høyst 0,3 fra en prøvingshastighet på 0,8 vmax km/t, men ikke over 60 km/t. 

3.1.5.5.4.2.  Ved prøvingene i samsvar med nr. 3.1.5.5 innebærer samtidig låsing av for- og bakhjul tilstanden der 

tidsintervallet mellom første låsing av siste (andre) hjul på bakakselen og første låsing av siste 

(andre) hjul på forakselen ikke er over 0,3 sekunder. 

3.1.6.  Traktorer som er godkjent for å trekke tilhengere 

3.1.6.1.  Det tillatte tallet for forholdet mellom bremsevirkning TM/FM og trykk pm skal ligge innenfor 

områdene vist i diagram 2 for alle trykk mellom 20 og 750 kPa (for trykkluftbremseanlegg) og 350 

og 13 300 kPa (for hydrauliske bremseanlegg). 

3.2.  Traktorer med flere enn to aksler 

Kravene i nr. 3.1 får anvendelse på kjøretøyer med flere enn to aksler. Kravene i nr. 3.1.2 med 

hensyn til hjullåsingsrekkefølgen skal anses som oppfylt dersom den utnyttede friksjonen for minst 

én av forakslene er større enn den utnyttede friksjonen for minst én av bakakslene ved 

bremsevirkninger mellom 0,15 og 0,30.»  
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iv)  Nr. 6.1 skal lyde: 

«6.1.  Kjøretøyer som oppfyller kravene i dette tillegg ved hjelp av en innretning som er mekanisk styrt av 

kjøretøyets fjæringssystem, skal være merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 24 i delegert 

forordning (EU) 2015/208, med relevante opplysninger som viser hvor stor innretningens nyttbare 

arbeidsvandring er mellom posisjonene som tilsvarer henholdsvis kjøretøyets ulastede og lastede stand, samt 

andre opplysninger som er nødvendige for å kontrollere innstillingen av innretningen.» 

v)  I nr. 6.3 skal annet punktum lyde: 

 «Et eksempel på merkingen av en mekanisk styrt innretning i et kjøretøy utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller 

hydraulisk bremseanlegg, er gitt i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 5 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504(*). 

 ____________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av 

og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 85 av 28.3.2015, s. 1).» 

vi)  Overskriften på diagram 2 skal lyde: 

«Tillatt forhold mellom bremsevirkning TM/FM og trykket pm på tilkoplingspunktet for traktorer i gruppe T og C 

utstyrt med trykkluftbremseanlegg eller hydraulisk bremseanlegg» 

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.6.2.1.2.1 oppheves. 

b)  I tillegg 2 nr. 1.1 skal beskrivelsen av symbol A lyde: 

 «A = hydraulisk akkumulator (forladingstrykk: 1 000 kPa)» 

4)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I del A nr. 1.2.2.1 skal tredje punktum lyde: 

 «Utgangstrykket skal være angitt i opplysningsmappen.» 

b)  I del B gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 1.2.2.1 skal tredje punktum lyde: 

 «Det opprinnelige energinivået skal være angitt i opplysningsmappen.» 

ii)  I nr. 1.3.2.1 skal tredje punktum lyde: 

«Det opprinnelige energinivået skal være angitt i opplysningsmappen.» 

c)  I del C gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 1.1.1 skal nytt ledd lyde: 

«Energilagringsinnretninger som brukes som pulseringsdempere i hydrauliske bremseanlegg der den fastsatte 

driftsbremsevirkningen oppnås ved hjelp av en energikilde, anses ikke som energilagringsinnretninger i henhold til 

dette vedlegg.»  
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ii)  Nr. 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3.  Tolking av resultatene 

 Tiden t skal ikke overstige 30 sekunder for traktorer som det ikke er tillatt å kople en tilhenger til.» 

5)  I vedlegg V skal nr. 2.2.1 lyde: 

«2.2.1.  kravene til reaksjonstid som fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg III» 

6)  I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Alternative prøvingskrav til kjøretøyer der det er utført prøvinger som tilsvarer type I, type II eller type III» 

b)  Avsnitt 1 og 2 skal lyde: 

«1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med: 

1.1. «prøvingstilhenger» en tilhenger som er representativ for den tilhengertypen som det søkes om typegodkjenning 

for, 

1.2. «identisk» deler som har identiske geometriske og mekaniske egenskaper og de samme materialene som brukes 

i komponentene i kjøretøyer, 

1.3. «referanseaksel» en aksel som det foreligger en prøvingsrapport for, 

1.4. «referansebrems» en brems som det foreligger en prøvingsrapport for, 

1.5. «nominell prøvingsmasse» massen av en skive eller trommel som produsenten angir for henholdsvis den skiven 

eller trommelen som den tekniske instansen utfører den relevante prøvingen med, 

1.6. «faktisk prøvingsmasse» massen målt av den tekniske instansen før prøvingen, 

1.7. «terskelverdi for bremseinngangsmoment» inngangsmomentet som kreves for å frambringe et målbart 

bremsemoment, 

1.8. «angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment» terskelverdien for bremseinngangsmoment som er angitt av 

produsenten, og som er representativ for bremsen, 

1.9. «angitt utvendig diameter» den utvendige diameteren på en skive som er angitt av produsenten, og som er 

representativ for skiven, 

1.10. «nominell utvendig diameter» den utvendige diameteren angitt av produsenten for skiven som den tekniske 

instansen utfører den relevante prøvingen på, 

1.11. «faktisk utvendig diameter» den utvendige diameteren på en skive målt av den tekniske instansen før prøvingen, 

1.12. «kamakselens faktiske lengde» avstanden fra S-kammens midtlinje til betjeningsarmens midtlinje, 

1.13. «bremsefaktor» bremsens forsterkningsfaktor mellom inngang og utgang.  
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2. Allmenne krav 

Det er i følgende tilfeller ikke nødvendig å utføre type I- og/eller type II- eller type III-prøvingene beskrevet i 

vedlegg II, av et kjøretøy og dets systemer som er framstilt for godkjenning: 

2.1.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor eller tilhenger som med hensyn til dekk, opptatt bremseenergi per aksel og 

montering av dekk og bremser, når det gjelder bremsing er identisk med en traktor eller tilhenger som 

2.1.1.  har bestått type I- og/eller type II- eller type III-prøving og 

2.1.2.  er gitt godkjenning med hensyn til opptatt bremseenergi for en masse per aksel som minst er lik det aktuelle 

kjøretøyets masse per aksel. 

2.2.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor eller tilhenger hvis aksel eller aksler med hensyn til dekk, opptatt 

bremseenergi per aksel og montering av dekk og bremser, når det gjelder bremsing er identiske med en aksel 

eller aksler som enkeltvis har bestått type I- og/eller type II- eller type III-prøving for en masse per aksel som 

ikke er lavere enn det aktuelle kjøretøyets masse per aksel, forutsatt at den opptatte bremseenergien per aksel 

ikke er større enn den bremseenergien som ble opptatt per aksel ved referanseprøvingen(e) foretatt på den 

enkelte akselen. 

2.3.  Det aktuelle kjøretøyet er en traktor som er utstyrt med et mellomakselbremseanlegg som ikke er motorbrems, 

og som er identisk med et mellomakselbremseanlegg som allerede er blitt prøvd under følgende vilkår: 

2.3.1.  Ved prøving i en helling på minst 6 % (type II-prøving) har mellomakselbremseanlegget alene stabilisert 

hastigheten til et kjøretøy med en største masse under prøvingen som minst er lik den største massen til det 

kjøretøyet som er framstilt for typegodkjenning. 

2.3.2.  Ved ovennevnte prøving skal det kontrolleres at turtallet for mellomakselbremseanleggets roterende deler når 

kjøretøyet kjører med en hastighet på 30 km/t, er slik at retardasjonsmomentet minst er lik retardasjonsmomentet 

framkommet under prøvingen nevnt i nr. 2.3.1. 

2.4.  Det aktuelle kjøretøyet er en tilhenger utstyrt med trykkluftdrevne S-kambremser eller skivebremser som opp-

fyller kontrollkravene i tillegg 1 med hensyn til kontroll av egenskapene sammenlignet med egenskapene angitt 

i en rapport for en referanseaksel angitt i prøvingsrapporten. Bremser med en annen utforming enn trykk-

luftdrevne S-kambremser eller skivebremser kan godkjennes dersom det framlegges tilsvarende opplysninger.» 

c)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Typegodkjenningsdokument 

Dersom ovenstående krav får anvendelse, skal typegodkjenningsdokumentet inneholde følgende opplysninger: 

4.1.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.1 i dette vedlegg, angis godkjenningsnummeret for kjøretøyet framstilt for 

type I- og/eller type II- eller type III-referanseprøving. 

4.2.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.2 i dette vedlegg, skal tabell I i malen fastsatt i vedlegg V til gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504 fylles ut. 

4.3.  For tilfeller som faller inn under nr. 2.3 i dette vedlegg, skal tabell II i malen fastsatt i vedlegg V til gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504 fylles ut. 

4.4.  Dersom nr. 2.4 i dette vedlegg får anvendelse, skal tabell III i malen fastsatt i vedlegg V til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504 fylles ut.» 
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d)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Avsnitt 2 skal lyde: 

«2. Symbolene brukt i dette vedlegg er forklart i følgende tabell: 

2.1.  Symboler 

P = den delen av kjøretøyets masse som bæres av akselen under statiske forhold 

F = veidekkets normalkraft på akselen under statiske forhold = P·g 

FR = samlet statisk normalkraft fra veidekket på alle tilhengerens hjul 

Fe = aksellast ved prøving 

Pe = Fe / g 

g = tyngdeakselerasjon: g = 9,81 m/s2 

C = bremseinngangsmoment 

C0 = terskelverdi for bremseinngangsmoment. Dette momentet kan bestemmes ved ekstrapolering 

av målinger innenfor et område som ikke overstiger 15 % av bremsevirkningen, eller andre 

tilsvarende metoder 

C0,dec = angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment 

Cmax = største bremseinngangsmoment 

R = dekkets dynamiske rulleradius. Som et alternativ for kjøretøyer i gruppe Ra og Sa kan statisk 

radius med last, som angitt av dekkprodusenten, brukes i stedet for dekkets dynamiske 

rulleradius 

T = bremsekraft i kontaktflaten mellom dekk og veidekke 

TR = samlet bremsekraft for tilhengeren i kontaktflaten mellom dekk og veidekke 

M = bremsemoment = T.R 

z = bremsevirkning = T/F eller M/(R·F) 

s = bremsesylinderens vandring (arbeidsvandring + vandringsreserve) 
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sp = effektiv vandring (vandringen der kraften ut er 90 % av den gjennomsnittlige kraften ThA) 

 

ThA = gjennomsnittlig kraft (den gjennomsnittlige kraften bestemmes ved å integrere verdiene som 

ligger mellom verdien for 1/3 og 2/3 av hele kurven Smax) 

l = stangens lengde 

r = innvendig radius på bremsetromler eller effektiv radius på bremseskiver 

p = bremseaktiveringstrykk 

Merk:  Symboler med suffikset «e» gjelder parametrer knyttet til prøvingen av referansebremsen og kan legges til 

andre symboler etter behov.» 

ii)  Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2.  Resultatene av prøvinger foretatt på en akselkombinasjon kan benyttes i samsvar med nr. 2.1 i dette 

vedlegg, forutsatt at energiopptaket for hver aksel er det samme under trekkprøving og prøving av 

bremsevirkningen med varme bremser.» 

iii)  Nr. 3.7 skal lyde: 

«3.7.  Merking 

3.7.1.  Akselen skal på et synlig sted være permanent merket med minst følgende opplysninger, som skal være 

oppført samlet i en hvilken som helst rekkefølge og være lett leselige: 

3.7.1.1.  akselprodusent og/eller -merke, 

3.7.1.2.  akselidentifikator, 

3.7.1.3.  bremseidentifikator, 

3.7.1.4.  identifikator for Fe,  

Slaglengde 

Skyvekraft 
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3.7.1.5.  hoveddelen av prøvingsrapportens nummer. 

3.7.1.6.  Eksempel på identifikatorer: 

Akselprodusent og/eller -merke ABC 

ID1-XXXXXX 

ID2-YYYYYY 

ID3-11111 

ID4-ZZZZZZZ 

3.7.2.  En ikke-integrert automatisk bremsejusteringsinnretning skal på et synlig sted være permanent merket 

med minst følgende opplysninger, som skal være oppført samlet og lett leselig: 

3.7.2.1.  produsent og merke eller en av disse, avhengig av hva som er relevant, 

3.7.2.2.  type, 

3.7.2.3.  versjon. 

3.7.3.  Bremsebeleggets eller bremseklossens merke og type skal være synlig når bremsebelegget eller 

bremseklossen er montert på bremseskoen eller bremseskjoldet, og skal være permanent og lett leselig. 

3.7.4.  Identifikatorer 

3.7.4.1.  Akselidentifikator 

Akselidentifikatoren kategoriserer en aksel etter bremsekraft/bremsemoment som angitt av akselprodu-

senten. 

Akselidentifikatoren skal være alfanumerisk og bestå av de fire tegnene «ID1-» etterfulgt av høyst  

20 tegn. 

3.7.4.2.  Bremseidentifikator 

Bremseidentifikatoren skal være alfanumerisk og bestå av de fire tegnene «ID2-» etterfulgt av høyst  

20 tegn. 

Bremser med samme identifikator er bremser som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til følgende 

kriterier: 

a)  bremsetype, 

b)  bremseklavens, bremseankerets, bremseskivens og bremsetrommelens grunnmateriale, 

c)  dimensjonene med suffikset «e» i samsvar med prøvingsrapporten, 

d)  den grunnleggende metoden som brukes i bremsen for å frambringe bremsekraft, 

e)  for skivebremser, monteringsmetode for bremseskiven: fast eller flytende, 

f)  bremsefaktoren BF, 

g)  ulike bremseegenskaper med hensyn til kravene i vedlegg VII som ikke omfattes av nr. 3.7.4.2.1 i 

dette tillegg. 
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3.7.4.2.1. Tillatte forskjeller innenfor samme bremseidentifikator 

Innenfor samme bremseidentifikator er forskjellige egenskaper med hensyn til følgende kriterier tillatt: 

a) økning i største angitte bremseinngangsmoment Cmax, 

b)  avvik for angitt masse for bremseskive og bremsetrommel mdec: ± 20 prosent, 

c)  festemetode for bremsebelegg/bremsekloss på bremsesko/bremseskjold, 

d)  når det gjelder skivebremser, økning i bremsens største vandring, 

e)  kamakselens faktiske lengde, 

f)  angitt terskelverdi for moment C0,dec, 

g)  ± 5 mm fra angitt utvendig diameter på skiven, 

h)  type kjøling av skiven (ventilert/ikke-ventilert), 

i) nav (med eller uten integrert nav), 

j) skive med integrert trommel – med eller uten parkeringsbremsefunksjon, 

k) geometrisk forhold mellom skivens friksjonsoverflate og skivens montering, 

l)  type bremsebelegg, 

m) materialvarianter (bortsett fra endring av grunnmaterialet nevnt i nr. 3.7.4.2) der produsenten 

bekrefter at variantene ikke påvirker bremsevirkningen når det gjelder de nødvendige prøvingene, 

n)  bremseskjold og bremsesko. 

3.7.4.3.  Identifikator for Fe 

En identifikator for Fe angir aksellasten ved prøving. Den skal være alfanumerisk og bestå av de fire 

tegnene «ID3-» etterfulgt av Fe-verdien i daN, uten enhetsidentifikatoren daN. 

3.7.4.4.  Identifikator for prøvingsrapport 

Identifikatoren for prøvingsrapporten skal være alfanumerisk og bestå av de fire tegnene «ID4-» 

etterfulgt av hoveddelen av prøvingsrapportens nummer. 

3.7.5.  Automatisk bremsejusteringsinnretning (integrert og ikke-integrert) 

3.7.5.1.  Typer av automatiske bremsejusteringsinnretninger 

Automatiske bremsejusteringsinnretninger av samme type skiller seg ikke fra hverandre med hensyn til 

følgende kriterier: 

a)  hoveddel: grunnmateriale, 

b)  høyest tillatte moment på bremseakselen, 

c)  justeringsprinsipp. 
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3.7.5.2.  Versjoner av automatiske bremsejusteringsinnretninger med hensyn til justeringsprinsipp 

Automatiske bremsejusteringsinnretninger av samme type som har innvirkning på bremsens dødgang, 

anses som forskjellige versjoner.» 

iv)  Nr. 3.8 skal lyde: 

«3.8.  Prøvingskriterier 

Dersom det kreves en ny prøvingsrapport eller en utvidelse av en prøvingsrapport for en endret aksel eller 

brems innenfor grensene angitt i opplysningsdokumentet, brukes følgende kriterier til å bestemme om det 

er nødvendig å foreta ytterligere prøving, idet det tas hensyn til de mest ugunstige konfigurasjonene som 

er avtalt med den tekniske instansen. 

Forkortelser brukt i tabellen nedenfor 

CT (fullstendig prøving) Prøving: 

3.5.1.: Supplerende virkningsprøving med kalde bremser 

3.5.2.: Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3.: Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

FT (varmeprøving) Prøving: 

3.5.1. Supplerende virkningsprøving med kalde bremser 

3.5.2. Varmeprøving (type I-prøving)(*) 

3.5.3. Varmeprøving (type III-prøving)(*) 

(*) Dersom relevant 

 

Forskjeller i henhold til nr. 3.7.4.2.1 Prøvingskriterier 

a)  Økning i største angitte bremse-

inngangsmoment Cmax 

Endring tillatt uten ytterligere prøving. 

b)  Avvik for angitt masse for bremseskive og 

bremsetrommel mdec: ± 20 prosent 

CT: Den letteste varianten skal prøves; dersom den 

nominelle prøvingsmassen for en ny variant avviker med 

mindre enn 5 prosent fra en tidligere prøvd variant med 

en høyere nominell verdi, er det ikke nødvendig å prøve 

den letteste varianten. 

Den faktiske prøvingsmassen for prøvingseksemplaret 

kan avvike ± 5 prosent fra den nominelle prøvingsmas-

sen. 

c)  Festemetode for bremsebelegg/bremse-

kloss på bremsesko/bremseskjold 

Det mest ugunstige tilfellet angitt av produsenten og 

godtatt av den tekniske instansen som foretar prøvingen. 

d)  Når det gjelder skivebremser, økning i 

bremsens største vandring 

Endring tillatt uten ytterligere prøving. 

e)  Kamakselens faktiske lengde Det mest ugunstige tilfellet anses å være kamakselens 

laveste torsjonsstivhet og skal kontrolleres ved enten 

i)  FT eller 

ii)  endringen tillates uten ytterligere prøving dersom det 

ved beregning er mulig å vise påvirkning på vandring 

og bremsekraft. I så fall skal prøvingsrapporten angi 

følgende ekstrapolerte verdier: se, Ce, Te, Te/Fe. 
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Forskjeller i henhold til nr. 3.7.4.2.1 Prøvingskriterier 

f)  Angitt terskelverdi for moment C0,dec Det skal kontrolleres at bremsevirkningen ligger innenfor 

grensene i diagram 1. 

g)  ± 5 mm fra angitt utvendig diameter på 

skiven 

Det mest ugunstige tilfellet anses å være den minste 

diameteren. 

Faktisk utvendig diameter på prøvingseksemplaret kan 

variere ± 1 mm fra den nominelle utvendige diameteren 

angitt av akselprodusenten. 

h)  Type kjøling av skiven (ventilert/ikke-

ventilert) 

Hver type skal prøves. 

i)  Nav (med eller uten integrert nav) Hver type skal prøves. 

j)  Skive med integrert trommel – med eller 

uten parkeringsbremsefunksjon 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

k)  Geometrisk forhold mellom skivens 

friksjonsoverflate og skivens montering 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

l)  Type bremsebelegg Hver type bremsebelegg. 

m)  Materialvarianter (bortsett fra endring av 

grunnmaterialet nevnt i nr. 3.7.4.2) der 

produsenten bekrefter at variantene ikke 

påvirker bremsevirkningen når det gjelder 

de nødvendige prøvingene 

Ingen prøving kreves for denne funksjonen. 

n)  Bremseskjold og bremsesko Prøvingsvilkår for mest ugunstige tilfelle(**): 

Bremseskjold: minste tykkelse. 

Bremsesko: letteste bremsesko. 

(**) Det kreves ingen prøving dersom produsenten kan dokumentere at endringen ikke påvirker stivheten. 

3.8.1.  Dersom en automatisk bremsejusteringsinnretning avviker fra en som har gjennomgått prøving i samsvar 

med nr. 3.7.5.1 og 3.7.5.2, kreves en ytterligere prøving i samsvar med nr. 3.6.2.» 

7)  I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2.18 skal lyde: 

«2.2.18.  s′: betjeningsinnretningens faktiske (nyttbare) vandring i mm, bestemt som fastsatt i nr. 10.4.» 

b)  Nr. 2.2.23 skal lyde: 

«2.2.23.  M*: bremsemoment som angitt av produsenten. Dette bremsemomentet skal gi minst den fastsatte 

bremsekraften B*.» 

c)  Nr. 2.2.24 skal lyde: 

«2.2.24.  R: Dekkets dynamiske rulleradius. Som et alternativ for kjøretøyer i gruppe Ra og Sa kan statisk radius med 

last, som angitt av dekkprodusenten, brukes i stedet for dekkets dynamiske rulleradius.» 

d)  Nr. 5.5 skal lyde: 

«5.5.  For påløpsbremseanlegg på flerakslede slepvogner måles vandringstapet so nevnt i nr. 10.4.1.»  
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e)  Avsnitt 9 skal lyde: 

«9. Prøvingsrapporter 

Søknader om typegodkjenning av tilhengere med påløpsbremseanlegg skal vedlegges prøvingsrapportene om 

betjeningsinnretningen og bremsene samt prøvingsrapporten om forenligheten mellom påløpsbetjenings-

innretningen, overføringsinnretningen og bremsene på tilhengeren; disse rapportene skal inneholde minst de 

opplysningene som er fastsatt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

f)  I nr. 10.3.1 skal annet ledd lyde: 

«For å kontrollere om disse kravene er oppfylt, skal følgende ulikheter anvendes:» 

g)  Nr. 10.3.1.1 skal lyde: 

«10.3.1.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

[
B ∙ R

ρ
 + n P0] 

1

(D+ − K)  ∙  ηH
 ≤  iH , 

h)  Nr. 10.3.1.2 skal lyde: 

«10.3.1.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

[
B ∙ R

n ∙  ρ′
 + P0] 

1

(D∗ − K)  ∙  ηH
 ≤  

ih
FHZ  ,

 

i)  Nr. 10.4.3.2 skal lyde: 

«10.4.3.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

ih
FHZ 

≤ 
S′

2SB∗ ∙  nFRZ  ∙  i′g
 

og   
𝑆′

𝑖𝐻
 ≤  𝑆𝐻𝑧  , 

j)  Nye nr. 10.4.4, 10.4.4.1, 10.4.4.1.1, 10.4.4.1.2, 10.4.4.2, 10.4.4.2.1, 10.4.4.2.2, 10.4.5, 10.4.5.1, 10.4.5.2, 10.4.5.3 og 

10.4.5.4 skal lyde: 

«10.4.4.  Når tilhengeren beveger seg bakover, skal følgende ulikheter anvendes:  
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10.4.4.1.  For påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring: 

10.4.4.1.1. 
𝑆′

𝑖𝐻
 ≤  𝑆𝑟 

10.4.4.1.2. 0,08 ∙ g ∙ GA R ≤ n ∙ Mr 

10.4.4.2.  For påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføring: 

10.4.4.2.1. 
𝑆′

𝐹𝐻𝑧
 ≤  𝑉𝑟  

10.4.4.2.2. 0,08 ∙ g ∙ GA ∙ R ≤ n ∙ Mr 

10.4.5.  Kontroller når det er montert overbelastningsvern i henhold til nr. 3.6 

Følgende ulikheter skal anvendes: 

10.4.5.1.  dersom overbelastningsvernet på påløpsinnretningen er mekanisk: 

n ∙  P∗

iH1  ∙  ηH1  ∙  P
′max

 ≥ 1.2 

10.4.5.2.  dersom overbelastningsvernet på påløpsinnretningen er hydraulisk: 

P∗

P′max
 ≥ 1.2 

10.4.5.3.  dersom overbelastningsvernet er montert på påløpsinnretningen: 

Dop

D∗
 ≥ 1.2 

10.4.5.4.  dersom overbelastningsvernet er montert på bremsen: 

Mop

B ∙R
 ≥ 1. 2,  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/203 

 

 

k)  I tillegg 1 erstattes figur 5A med følgende figur: 

«Figur 5A 

Bremseanlegg med mekanisk overføring 

(se nr. 2.3 i dette vedlegg) 

 

8)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5.2.2.2 oppheves. 

b)  Nytt nr. 5.2.3.1 skal lyde: 

«5.2.3.1.  Dersom et kjøretøy med hydrostatisk drift ikke kan stanses i en helling, kan parkeringsbremseanlegget 

benyttes for å bringe kjøretøyet fra resthastighet til stillestående. For dette formål skal parkeringsbremse-

anlegget være utformet slik at det kan aktiveres under kjøring.» 

c)  Nr. 5.3.4 skal lyde: 

«5.3.4.  Bremsekraftfordelingen i driftsbremseanlegget skal være utformet slik at det under bremsing ikke er noe 

vesentlig moment omkring kjøretøyets vertikale akse dersom grensen for friksjon mellom dekk og vei på 

homogene veidekker ikke er nådd.»  

1.2 Betjeningsinnretning 1.3 Kraftoverføring 1.4 Bremser» 

Forskjell mellom Scf og Scr 

Økt vandring bare på den ene 

siden ved omvendt drift på bare 

en brems 

Kompensatorens geometri tillater lik spenning i begge bakre kabler 
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d)  I nr. 5.3.12 skal annet punktum lyde: 

«Dette skal dokumenteres ved oppfyllelse av de tekniske kravene fastsatt i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

artikkel 19 i delegert forordning (EU) 2015/208.» 

e)  I nr. 6.1.2.2 skal første ledd lyde: 

«Akselløft er tillatt for kjøretøyer i klasse I og klasse II ved en retardasjon på over 4,5 m/s2. Kjøreegenskapene skal 

imidlertid forbli stabile.» 

f)  I nr. 6.2.2 skal annet punktum lyde: 

«For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen være automatisk ved bruk utelukkende av driftsbremsens 

betjeningsinnretning.» 

g)  I tabellen i nr. 6.4.4.2 skal femte rad lyde: 

«Friksjonsbremseanlegg 80 60» 

h)  I nr. 6.5.2 annet ledd skal annet punktum lyde: 

«For kjøretøyer i klasse III skal denne rekkefølgen være automatisk ved bruk utelukkende av parkeringsbremsens 

betjeningsinnretning.» 

9)  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 4.4 skal annet punktum lyde: 

«Dette skal dokumenteres ved oppfyllelse av de tekniske kravene fastsatt i artikkel 19 i delegert forordning  

(EU) 2015/208.» 

b)  I tillegg 3 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  Den fastsatte bremsevirkningen nevnt i nr. 5.3.5 i dette vedlegg kan beregnes ut fra den friksjonskoeffisienten 

som måles på de to veidekkene prøvingen er foretatt på. 

De to veidekkene skal oppfylle kravene i nr. 5.3.4 i dette vedlegg.» 

10)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3.1 skal første punktum lyde: 

«Traktorens elektriske styreledning skal gi opplysninger om hvorvidt kravene i nr. 2.2.1.16.3 i vedlegg I kan 

oppfylles av den elektriske styreledningen, uten hjelp fra den pneumatiske styreledningen.» 

b)  Nr. 3.3.3 skal lyde: 

«3.3.3.  når det elektriske kontrollsignalet i mer enn ett sekund har oversteget det som tilsvarer 100 kPa, skal 

tilhengeren bekrefte at et pneumatisk signal finnes, og dersom det ikke finnes noe pneumatisk signal, skal 

føreren få et varsel om dette fra tilhengeren ved hjelp av det separate gule varsellyset nevnt i nr. 2.2.1.29.2 i 

vedlegg I.» 

c)  I nr. 3.4 skal første punktum lyde: 

«En tilhenger kan være utstyrt som beskrevet i nr. 2.3.4.1.3 i vedlegg I, dersom den bare kan betjenes sammen med en 

traktor med en elektrisk styreledning som oppfyller kravene i nr. 2.2.1.16.3 i vedlegg I.»  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/205 

 

 

d)  I nr. 3.5.3 skal første punktum lyde: 

«Når traktoren er utstyrt i samsvar med nr. 2.3.4.1.3 i vedlegg I, eller dersom den oppfyller kravene i nr. 2.2.1.16.3 i 

vedlegg I uten hjelp fra den pneumatiske styreledningen (nr. 2.1.4.1.2 i vedlegg I), skal aktivering av traktorens 

parkeringsbremseanlegg aktivere et bremseanlegg på tilhengeren via den elektriske styreledningen.» 

e)  I nr. 4.1.3 første ledd skal annet punktum lyde: 

«Når den fastsatte driftsbremsevirkningen ikke lenger kan oppnås (rødt varsellys), skal feil som skyldes avbrutt 

strømforsyning (f.eks. på grunn av brudd eller frakopling), meddeles føreren så snart den oppstår, og den fastsatte 

gjenværende bremsevirkningen skal kunne oppnås ved å bruke driftsbremsens betjeningsinnretning i samsvar med 

nr. 3.1.4 i vedlegg II.» 

f)  I nr. 4.1.10 skal første punktum lyde: 

«Ved feil i den elektriske styringsenheten til en tilhenger som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk 

styreledning i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i vedlegg I, skal bremsing av tilhengeren være sikret i samsvar med 

nr. 2.2.1.17.2.1 i vedlegg I.» 

g)  I nr. 4.2.2 skal tredje ledd lyde: 

«For tilhengere som er elektrisk tilkoplet bare gjennom en elektrisk styreledning i samsvar med nr. 2.1.4.1.3 i 

vedlegg I, og som oppfyller kravene angitt i nr. 2.2.1.17.2.2 i vedlegg I med den bremsevirkningen som er fastsatt i 

nr. 3.2.3 i vedlegg II, er det tilstrekkelig at bestemmelsene i nr. 4.1.10 i dette vedlegg påberopes når en bremse-

virkning på minst 30 % av den fastsatte bremsevirkningen for tilhengerens driftsbremseanlegg ikke lenger kan sikres, 

enten ved signal om «anmodning om bremsing gjennom mateledningen» via datakommunikasjonsdelen av den 

elektriske styreledningen eller ved vedvarende fravær av slik datakommunikasjon.» 

h)  I tillegg 2 nr. 3.2.2.2.1.4 skal annet punktum lyde: 

«Etter at bremseanlegget har kontrollert at det ikke finnes noen feil som krever varsling med det røde varsellyset, skal 

meldingen nevnt i dette nummer, innstilles på 00b.» 

11)  I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.2 oppheves. 

b)  I avsnitt 3 skal overskriften og første ledd lyde: 

«3. Alternative krav 

Som et alternativ til kravene i avsnitt 1 og 2 skal en hydraulisk kopling med enkel ledning montert på traktoren 

oppfylle alle kravene i dette avsnitt, i tillegg til bestemmelsene i nr. 2.1.» 

c)  Nr. 3.9 skal lyde: 

«3.9.  Bremseventilen og energikilden skal være merket i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 24 i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/208.» 

 _____   
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VEDLEGG V 

I vedlegg I, III, V, VII, X, XII–XV, XVII, XIX, XX, XXII, XXV–XXXI, XXXIII og XXXIV til delegert forordning (EU) 

2015/208 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Over raden med reglement nr. 3 innsettes følgende rad: 

«1 Lysanlegg Omfatter all gyldig tekst 

fram til endringsserie 02 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 1 

T og C» 

b)  Over raden med reglement nr. 7 innsettes følgende rad: 

«6 Lys, lyssignal-

innretninger og 

deres lyskilder 

Supplement 18 til 

endringsserie 01 

Rettelse 1 til supplement 

18 

Supplement 19 til 

endringsserie 01 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 40 

T, C, R og S» 

c)  Over raden med reglement nr. 10 innsettes følgende rad: 

«8 Lysanlegg Omfatter all gyldig tekst 

fram til endringsserie 05 

Rettelse 1 til revisjon 4 av 

reglementet 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 71 

T og C» 

d)  Over raden med reglement nr. 21 innsettes følgende rad: 

«20 Lysanlegg Omfatter all gyldig tekst 

fram til endringsserie 03 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 170 

T og C» 

e)  Over raden med reglement nr. 25 innsettes følgende rad: 

«23 Lys, lyssignal-

innretninger og 

deres lyskilder 

Supplement 17 til den 

opprinnelige versjonen av 

reglementet 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 18 T, C, R og S» 

f)  Over raden med reglement nr. 79 innsettes følgende rad: 

«77 Lysanlegg Supplement 14 til den 

opprinnelige versjonen av 

reglementet 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 21 T, C, R og S» 
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2)  I vedlegg III skal nr. 2.6 lyde: 

«2.6.  Med henblikk på å gi godkjenningsmyndighetene mulighet til å beregne høyeste teoretiske hastighet, skal 

produsentene som en orientering angi girutvekslingsforholdet, drivhjulenes faktiske tilbakelagte strekning ved en hel 

omdreining, og motorturtallet ved største effekt eller turtallet ved begynnelse av avregulering ved full belastning 

med fullt pådrag, avhengig av hva som er høyest, og eventuell turtallsregulator innstilt slik produsenten har fastsatt. 

Høyeste teoretiske hastighet skal beregnes uten toleransen nevnt i nr. 2.5.» 

3)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 1 skal lyde: 

«1. Definisjoner 

I dette vedlegg får definisjonene i avsnitt 1 i vedlegg XXXIII anvendelse. Videre menes med:» 

b)  I nr. 2.3 gjøres følgende endringer: 

i)  Første punktum skal lyde: 

«Kravene angitt i nr. 2.2 får ikke anvendelse på traktorer i gruppe C med stålbeltekjeder utstyrt med 

differensialstyring.» 

ii)  Tredje punktum skal lyde: 

«Dersom styringssystemet er kombinert med bremsesystemet, får kravene fastsatt i delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/68(*) anvendelse. 

 ___________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning 

av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 17 av 23.1.2015, s. 1).» 

c)  I nr. 3.4.1.1 skal fjerde strekpunkt lyde: 

«Dersom det er en hydraulisk forbindelse mellom den hydrauliske styreinnretningen og det hydrauliske bremse-

anlegget, og dersom begge mottar kraft fra den samme energikilden, skal den kraften som kreves for å aktivere 

styreinnretningen dersom ett av systemene skulle svikte, ikke overstige 40 daN, med forbehold for kravene fastsatt i 

delegert forordning (EU) 2015/68.» 

4)  I vedlegg VII skal nr. 2 lyde: 

«2.  delen som omhandler synsfeltet på siden av traktoren, i ISO 5721-2:2014 om synsfeltet på siden av og bak landbruks-

traktorer. Kravene i nr. 5.1.3 i ISO 5721-2:2014 kan oppfylles ved en kombinasjon av direkte og indirekte utsyn.» 

5)  Vedlegg X skal lyde: 

«VEDLEGG X 

Krav til informasjonssystemer for fører 

1. Definisjoner 

Med «virtuelle terminaler» menes elektroniske ombordsystemer med skjermer som gir en operatør visuell informasjon 

om ytelsen til kjøretøyet og dets systemer, og som gjør at operatøren kan overvåke og kontrollere forskjellige 

funksjoner via en berøringsskjerm eller et tastatur.  
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2. Krav 

2.1  Informasjonssystemer for fører skal utformes slik at de forstyrrer føreren minst mulig samtidig som de gir nødvendig 

informasjon. 

2.2  Informasjon som gis i et ikke-språklig format på en digital skjerm, skal oppfylle kravene i ISO 3767: del 1 (1998  

+ A2:2012) og del 2 (2008).» 

6)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 3 skal lyde: 

«3. Godkjenning 

Dokumentmalene som er nevnt i nr. 2.1–2.4 og skal sendes inn i forbindelse med EU-typegodkjenningsprosessen, 

skal være de som er angitt i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

b)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Godkjenningsnummer og merking 

 Hvert kjøretøy som er godkjent i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg, skal tildeles et godkjennings-

nummer og merke i samsvar med modellen angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

c)  Nr. 6.1 og 6.1.1 skal lyde: 

«6.1.  Lykter for fjernlys (UN-ECE-reglement nr. 1, 8, 20, 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I til denne forordning) 

6.1.1.  Montering: Obligatorisk for traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t. Valgfritt for andre 

traktorer. Lykter for fjernlys er forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. Lykter for fjernlys som fastsatt i  

UN-ECE-reglement nr. 1, som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på traktorer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t. Lykter for fjernlys som fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 1, 8 og 20, 

som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på nye traktortyper fram til 31. desember 2020 og på nye traktorer fram til 

31. desember 2022.» 

d)  Nr. 6.2 skal lyde: 

«6.2.  Lykter for nærlys (UN-ECE-reglement nr. 1, 8, 20, 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I til denne forordning)» 

e)  Nr. 6.2.1 skal lyde: 

«6.2.1.  Montering: Traktorer skal utstyres med lykter for nærlys. Lykter for nærlys er forbudt på kjøretøyer i gruppe R 

og S. Lykter for nærlys som fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 1, som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på traktorer 

med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t. Lykter for nærlys som fastsatt i UN-ECE-reglement 

nr. 1, 8 og 20, som nevnt i vedlegg I, er tillatt bare på nye traktortyper fram til 31. desember 2020 og på nye 

traktorer fram til 31. desember 2022.» 

f)  Nr. 6.25.5.1.2 skal lyde: 

«6.25.5.1.2.  De øvrige to refleksinnretningene skal ha en største høyde på 2 500 mm over bakken og oppfylle kravene 

i nr. 6.25.5.1.»  
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7)  I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 1 skal annet ledd lyde: 

 «Definisjonene for avskjerming av motorkomponenter i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 20 i delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1322/2014(*) gjelder for dette vedlegg. 

 ____________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av eur-

opaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav 

med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1).» 

b)  I del 2 skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  Innvendige deler av kupeen unntatt sidedørene, med alle dører, vinduer og atkomstlokk i lukket stilling.» 

c)  I del 2 nr. 1.1.3.2 skal nytt punktum lyde: 

 «Dette kravet får ikke anvendelse på deler av betjeningsinnretninger og deksler mellom deres brytere som stikker ut 

mindre enn 5 mm, men vinklene som vender utover på slike deler skal være avrundede, unntatt der slike deler stikker ut 

mindre enn 1,5 mm.» 

d)  I del 2 nr. 3.1 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom panelene og komponentene osv. er dekket av materiale som er mykere enn en hardhet på 60 Shore A, får 

framgangsmåten for å måle utstikkende deler som beskrevet i første ledd, anvendelse først etter at slike materialer er 

fjernet.» 

e)  I del 2 avsnitt 4 skal overskriften lyde: 

«Apparat og framgangsmåte for anvendelse av nr. 1.1.3 og 1.1.4» 

f)  Del 4 skal lyde: 

«DEL 4 

Bilbelter 

Kravene fastsatt i artikkel 21 i delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 får anvendelse.» 

8)  Vedlegg XIV skal lyde: 

«VEDLEGG XIV 

Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg får definisjonene i avsnitt 1 i vedlegg XII og i avsnitt 1 i vedlegg XXXIII anvendelse. Videre 

menes med: 

1.1. «utvendig overflate» utsiden av kjøretøyet med hjul, dekk, dører, støtfangere, motorpanser, adgangsdører, tanker, 

skvettskjermer og eksosanlegg, 

1.2. «krumningsradius» radien i den sirkelbuen som ligger nærmest den avrundede formen til den aktuelle 

komponenten, 

1.3. «ytterste utvendige kant» det planet på kjøretøyets sider som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, og som sammenfaller med kjøretøyets ytre sidekanter, med unntak av utstikkende deler av: 

a)  dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, ventiler for kontroll av lufttrykk og innretninger/ 

ledninger for å øke eller redusere lufttrykk i dekk, 

b)  eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene, 

c)  speil, herunder speilfester,  
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d)  lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og bak, lykter 

for parkeringslys, refleksinnretninger, signalpaneler og varselskilt bak på langsomtgående kjøretøy, 

e)  leddforbindelser på nedfellbart veltevern for traktorer i gruppe T2, C2, T3 og C3, 

f)  mekaniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske koplinger og fester for disse på traktorens sider. 

2. Virkeområde 

2.1.  Dette vedlegg får anvendelse på de delene av den utvendige overflaten som med kjøretøyet i lastet tilstand, utstyrt 

med dekk av største diameter eller beltesett av største vertikale dimensjon som det er godkjent for, og med alle 

dører, vinduer og atkomstlokk osv. i lukket stilling, befinner seg: 

2.1.1.  i en høyde på under 0,75 m, og som utgjør ytterste utvendige kant i hvert vertikalplan vinkelrett på kjøretøyets 

lengdeakse, unntatt de delene som er over 80 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige sidekant og mot dets midtplan 

i lengderetningen, når kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller beltesettet beskrevet i nr. 2.1 som gir smalest 

sporvidde; dersom kjøretøyet har flere enn ett dekk eller beltesett som beskrevet i nr. 2.1, skal det som gir den 

minste kjøretøybredden tas i betraktning, 

2.1.2.  på sidene og i en høyde på mellom 0,75 og 2 m, alle deler, unntatt: 

2.1.2.1.  de delene som ikke kan berøres av en kule med en diameter på 100 mm, når den nærmer seg horisontalt i hvert 

vertikalplan vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse; forskyvning av kulen skal ikke overstige 80 mm fra kjøretøyets 

ytterste utvendige kant på høyre og venstre side av kjøretøyet og mot dets midtplan i lengderetningen, når 

kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller beltesettet beskrevet i nr. 2.1 som gir smalest sporvidde; dersom kjøretøyet 

har flere enn ett dekk eller beltesett som beskrevet i nr. 2.1, skal det som gir den minste kjøretøybredden tas i 

betraktning. 

2.2.  Formålet med disse bestemmelsene er å redusere faren for eller graden av fysisk skade på en person som treffes 

av kjøretøyets utvendige overflate eller streifes av det ved en kollisjon. Dette gjelder både når kjøretøyet står stille 

og når det er i bevegelse. 

2.3.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på speil, herunder speilfester. 

2.4.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på beltekjedene eller de delene av beltene som befinner seg innenfor det 

vertikalplanet som dannes av drivbeltets eller beltekjedets ytterste utvendige kant på kjøretøyer i gruppe C. 

2.5.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på de delene av hjulene og hjulavskjermingen som befinner seg innenfor det 

vertikalplanet som dannes av dekkenes utvendige sidevegg. 

2.6.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på stigtrinn og fotstøtter, herunder deres fester, nevnt i nr. 3.3 og 4.2 i 

vedlegg XV til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014. 

2.7.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på mekaniske, elektriske, pneumatiske eller hydrauliske koplinger, herunder 

deres fester, som er montert på traktorens sider. 

2.8.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på leddforbindelser i nedfellbart veltevern for traktorer i gruppe T2, C2, T3 og 

C3. 

3. Krav 

3.1.  Kjøretøyets utvendige overflate skal ikke ha spisse eller skarpe deler, ujevne overflater eller utstikkende deler som 

peker utover og har en slik form, dimensjon, retning eller hardhet at de kan øke faren for eller graden av fysisk 

skade på en person som treffes av den utvendige overflaten eller streifer mot den ved en kollisjon.  
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3.2.  De utvendige overflatene på hver side av kjøretøyet skal ikke ha noen deler som peker utover og kan treffe 

fotgjengere, syklister eller motorsyklister. 

3.3.  Ingen utstikkende del av den utvendige overflaten skal ha en krumningsradius på under 2,5 mm, eller hver 

utvendige del med kanter skal være plassert slik med hensyn til kjøretøyets lengdeakse at utsiden av en slik del er 

flat og uten kanter og i et plan som er parallelt med vertikalplanet som inneholder lengdeaksen. Dette kravet får 

ikke anvendelse på deler av den utvendige overflaten som stikker ut mindre enn 5 mm, men vinklene som vender 

utover på slike deler skal være avrundede, unntatt der slike deler stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

3.4.  Utstikkende deler på den utvendige overflaten utført i et materiale med en hardhet på høyst 60 Shore A kan ha en 

krumningsradius på under 2,5 mm. Hardhetsmålingen i henhold til Shore A kan erstattes av en erklæring om 

hardhetsverdi fra produsenten av komponenten. 

3.5.  Kjøretøyer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal prøves med kjøretøyet i lastet tilstand. 

3.6.  Når det gjelder sammenkoplingsstrukturer på veltevern for traktorer i gruppe T2, C2, T3 og C3, får bare nr. 3.1 

anvendelse. 

3.7.  Når det gjelder lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og 

bak, lykter for parkeringslys, refleksinnretninger, signalpaneler og varselskilt bak på langsomtgående kjøretøy, 

herunder deres fester, får bare nr. 3.1 og 3.2 anvendelse. 

3.8.  Eksponerte redskaper på kjøretøyer i gruppe R og S som har skarpe kanter eller tenner ved transport på vei, og 

som allerede er omfattet av direktiv 2006/42/EF, er unntatt fra krav om samsvar med nr. 3.1–3.5. Når det gjelder 

eksponerte områder på alle andre deler av kjøretøyer i gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet på 

over 60 km/t, får nr. 3.1–3.5 anvendelse. Når det gjelder eksponerte områder på alle andre deler av kjøretøyer i 

gruppe R og S med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 60 km/t, får bare nr. 3.1 og 3.2 anvendelse.» 

9)  I vedlegg XV del 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.1.1 og 1.1.2 skal lyde: 

«1.1.1.  Søknaden om godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i samsvar med 

artikkel 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 

skal innsendes av kjøretøyprodusenten. 

1.1.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet som det er angitt en modell for i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

b)  I nr. 1.1.4 skal annet punktum lyde: 

«Dette kjøretøyet skal være representativt for den kjøretøytypen som er angitt i opplysningsdokumentet nevnt i 

artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

c)  I nr. 1.2.1 skal første punktum lyde: 

 «Søknaden om godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i 

samsvar med artikkel 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 

skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten.» 

d)  Nr. 1.2.2 skal lyde: 

«1.2.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet som det er angitt en modell for i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.»  
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e)  Nr. 1.2.6 skal lyde: 

«1.2.6.  Enhver eventuell bruksrestriksjon skal påpekes. Alle slike restriksjoner skal tas med i opplysningsdokumentet 

nevnt i artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, eller i EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i 

vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

f)  Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1.  Alle elektriske/elektroniske delenheter som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til denne 

forordning, skal være påført et EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/504 og vedlegg XX til denne forordning.» 

g)  Nr. 3.3.2.4 skal lyde: 

«3.3.2.4.  Uten hensyn til grenseverdiene fastsatt i nr. 3.3.2.1, 3.3.2.2 og 3.3.2.3 skal kjøretøyet anses å overholde 

grenseverdiene for smalbåndet elektromagnetisk stråling dersom signalstyrken målt ved kjøretøyets 

radioantenne på det innledende trinnet beskrevet i del 4 nr. 1.3, er mindre enn 20 dB mikrovolt/m 

(10 mikrovolt/m) i frekvensområdet 88–108 MHz, og ytterligere prøvinger kreves ikke.» 

10)  I vedlegg XVII skal nr. 1.1 og 1.2 lyde: 

«1.1.  Traktorer med førerhus skal være utstyrt med et varmeanlegg som er i samsvar med dette vedlegg. Traktorer med 

førerhus kan være utstyrt med klimaanlegg. Dersom slike anlegg er montert, skal de oppfylle kravene i dette 

vedlegg. 

1.2.  Varmeanlegget skal i kombinasjon med ventilasjonen i førerhuset kunne avise og avdugge frontruten. Varme- og 

kjøleanlegg skal prøves i samsvar med avsnitt 8 og 9, henholdsvis nr. 8.1.1–8.1.4 og 9.1.1–9.1.4 i ISO 14269-

2:2001. Under prøvingen skal anleggets betjeningsinnretninger være innstilt i samsvar med produsentens 

spesifikasjoner. Prøvingsrapportene skal tas med i opplysningsdokumentet.» 

11)  I vedlegg XIX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.1.  Dersom kjennemerkets øvre kant ikke er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det 

feltet som omfattes av følgende fire plan: 

a)  to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30o med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

b)  et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15o med hori-

sontalplanet, 

c)  et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant.» 

b)  Nytt nr. 2.6.1a skal lyde: 

«2.6.1a.  Dersom kjennemerkets øvre kant er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det feltet 

som begrenses av følgende fire plan: 

a)  to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30o med kjøretøyets midtplan i lengderetningen,  
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b)  et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15o med hori-

sontalplanet, 

c)  et plan som berører kjennemerkets nedre kant og danner en nedadgående vinkel på 15o med hori-

sontalplanet.» 

c)  Nr. 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktig, på området beskrevet i 

nr. 2.6.1 og 2.6.1a.» 

12)  I vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.1 og 2.2 skal lyde: 

«2.1.  Alle jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal være utstyrt med kjennemerke og preginger beskrevet i avsnittene 

nedenfor. Kjennemerket og pregingene skal påfestes av produsenten. 

2.2.  Alle komponenter eller separate tekniske enheter som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal være påført et EU-typegodkjenningsmerke som beskrevet i nr. 6 i dette 

vedlegg eller et merke som fastsatt i artikkel 34 nr. 2 i nevnte forordning og nevnt i artikkel 5 i gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/504.» 

b)  Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde: 

«3.1.  Et lovfestet kjennemerke som er utformet som angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504, skal festes godt på et lett synlig og tilgjengelig sted på en del som normalt ikke skiftes ut ved normal 

bruk, regelmessig vedlikehold eller reparasjon (f.eks. grunnet ulykkesskade). Informasjonen som er angitt i 

modellen for EU-typegodkjenningsmerket angitt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, 

skal være tydelig og permanent angitt. 

3.2.  Produsenten kan gi tilleggsopplysninger under eller ved siden av de foreskrevne pregingene, utenfor et tydelig 

avmerket rektangel som inneholder bare opplysningene fastsatt i vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504.» 

c)  Nr. 4.3 skal lyde: 

«4.3.  Det skal være merket på understellet eller lignende deler, om mulig foran på kjøretøyets høyre side.» 

d)  Avsnitt 5 skal lyde: 

«5. Tegn 

Tegnene som er angitt i modellen for EU-typegodkjenningsmerket angitt i vedlegg IV til gjennomførings-

forordning (EU) 2015/504, skal brukes til merkingen nevnt i avsnitt 3 og 4.» 

e)  I avsnitt 6 skal første punktum lyde: 

«Alle separate tekniske enheter eller komponenter som er i samsvar med en type som er EU-typegodkjent som separat 

teknisk enhet eller komponent i samsvar med kapittel V i forordning (EU) nr. 167/2013, skal være påført et EU-

typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter eller komponenter i henhold til artikkel 34 nr. 2 i nevnte 

forordning og i samsvar med artikkel 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504.» 

13)  I vedlegg XXII gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«I dette vedlegg får definisjonene for «slepvogn» og «tilhenger med stivt drag» i artikkel 2 i delegert forordning (EU) 

2015/68 anvendelse. 

Videre menes med:»  



Nr. 10/214 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

b)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. «største teknisk tillatte masse per aksel» den massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning 

som hjulene på akselen eller belteunderstellet overfører til bakken, på grunnlag av akselens og kjøretøyets 

konstruksjonsegenskaper og den beregnede ytelsen, uavhengig av dekkenes eller beltenes belastnings-

kapasitet.» 

c)  Nr. 2.3.2 skal lyde: 

«2.3.2.  Største tillatte masse for kjøretøyer i gruppe R og S som utgjør en betydelig statisk vertikal belastning på 

traktoren (tilhenger med stivt drag og påhengsvogn), skal være summen av største tillatte masse per aksel og 

skal anvendes ved typegodkjenning i stedet for den tilsvarende største tillatte masse som er nevnt i tredje 

kolonne i tabell 1. Den betydelige statiske vertikale belastningen på traktoren skal tas i betraktning ved 

typegodkjenning av traktoren som angitt i nr. 2.3.1.» 

14)  I vedlegg XXV avsnitt 3 skal annet ledd lyde: 

«Det skal om nødvendig treffes tiltak for avladning. Det kreves imidlertid ikke avladningssystem til drivstofftanker som er 

konstruert for drivstoff med et flammepunkt på minst 55 °C. Flammepunktet skal bestemmes i samsvar med ISO 

2719:2002.» 

15)  I vedlegg XXVI skal avsnitt 1 lyde: 

«1. Generelt 

Kjøretøyer i gruppe R som omfattes av denne forordning, skal konstrueres slik at de gir effektivt vern mot 

underkjøring bakfra av kjøretøyer i gruppe M1 og N1(*). De skal oppfylle kravene i avsnitt 2 og 3 i dette vedlegg, 

skal tildeles et typegodkjenningsdokument som angitt i vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504, og 

EU-typegodkjenningsmerket angitt i nr. 5.2 i vedlegg IV til nevnte forordning skal påføres beskyttelseskon-

struksjonen bak. 

 ________  

(*) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.» 

16)  I vedlegg XXVII skal nr. 2.4.1.1 og 2.4.1.2 lyde: 

«2.4.1.1.  på en slepvogn være høyst 500 mm fra det vertikale tverrplanet som tangerer bakerste del av dekket på hjulet 

rett foran avskjermingen, 

2.4.1.2.  på en tilhenger med stivt drag eller påhengsvogn være i området foran tverrplanet som går gjennom sentrum av 

fremre aksel, men ikke lenger enn til karosseriets eventuelle forkant, for å sikre tilhengerens normale manøvre-

ringsevne.» 

17)  I vedlegg XXVIII skal avsnitt 7 lyde: 

«7. Plattformens lengde for traktorer i gruppe T4.3 og T2 

7.1.  For traktorer i gruppe T4.3 skal plattformens lengde ikke overstige 2,5 ganger traktorens største sporvidde foran eller 

bak, avhengig av hva som er størst. 

7.2.  For traktorer i gruppe T2 skal plattformens lengde ikke overstige 1,8 ganger traktorens største sporvidde foran eller 

bak, avhengig av hva som er størst.» 

18)  I vedlegg XXIX gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 3 skal første ledd lyde: 

«Slepeinnretningen skal være utformet som en klo eller en vinsj som er egnet til slik bruk. Åpningen midt på 

låsepinnen skal være 60 mm +0,5/–1,5 mm, og kloens dybde fra pinnens midtpunkt skal være 62 mm –0,5/+5 mm.»  
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b)  Avsnitt 5 skal lyde: 

«5. Instrukser 

Riktig bruk av slepeinnretningen skal være beskrevet i bruksanvisningen i samsvar med kravene fastsatt i 

artikkel 25 i delegert forordning (EU) nr. 1322/2014.» 

19)  I vedlegg XXX gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2.2.4.3 skal lyde: 

«2.2.4.3.  De relevante opplysningene om belastnings- og hastighetsindekser samt gjeldende lufttrykk i dekk skal 

være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede reservedekk med riktig belastnings-

kapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk.» 

b)  Nr. 2.2.6.2 skal lyde: 

«2.2.6.2.  Når det gjelder dekk som har forbedret fleksjon eller svært høy fleksjon, er klassifisert i brukskategorien for 

«traktor – drivhjul» (merket med prefiks IF eller VF), og brukes i hastigheter på høyst 10 km/t på et 

kjøretøy utstyrt med «frontlaster», skal største belastning på et dekk ikke overstige 1,40 ganger 

belastningen som tilsvarer belastningsindeksen dekket er merket med, og det relevante referansetrykket skal 

økes med 80 kPa.» 

c)  Nr. 2.2.6.3 skal lyde: 

«2.2.6.3.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul», merket med hastighets-

symbol D eller A8 og montert på landbrukstilhengere som anvendes i en hastighet på mellom 25 km/t og 

40 km/t, skal største belastning på et dekk være høyst 1,20 ganger belastningen som tilsvarer belast-

ningsindeksen dekket er merket med.» 

20)  I vedlegg XXXI skal nr. 1.1 lyde: 

«1.1.  Kjøretøyer i gruppe Tb og Rb skal være utstyrt med hjulavskjerming (deler av karosseriet, skvettskjermer osv.).» 

21)  I vedlegg XXXIII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.1, 1.2 og 1.3 skal lyde: 

«1.1. «belteunderstell» et system som består av minst to av følgende elementer: belteruller, beltestrammer og 

beltedrivhjul, med et sammenhengende beltekjede eller drivbelte rundt dem, 

1.2. «belteruller» sylindrene i belteunderstellet som overfører kjøretøyets og belteunderstellets masse til bakken via 

drivbeltet eller beltekjedet, 

1.3. «drivbelte» et sammenhengende fleksibelt gummilignende belte som er forsterket innvendig for å kunne ta opp 

trekkraft. 

b)  Nytt nr. 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 skal lyde: 

«1.6. «beltestrammer» kjedehjul eller trinser i belteunderstellet som ikke overfører dreiemoment til drivbeltet eller 

beltekjedet, idet deres hovedfunksjon er å stramme drivbeltet eller beltekjedet; beltestrammere kan også skape 

rampevinkler opp og ned i sporgeometrien, 

1.7. «beltedrivhjul» kjedehjulet eller gitterhjulet i belteunderstellet som overfører dreiemomentet fra kjøretøyets 

drivverk til drivbeltet eller beltekjedet, 

1.8. «beltekjede» et sammenhengende metallkjede som går i inngrep med beltedrivhjulet, og der hvert ledd består 

av en tverrgående metallbeltesko, som eventuelt er polstret med en gummilist for å beskytte veidekket. 
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1.9.  Figurer som illustrerer definisjonene i nr. 1.2, 1.6 og 1.7: 

 

c)  Nr. 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 15 km/t skal være utstyrt med enten beltekjeder 

eller drivbelter. 

2.1.2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 15 km/t, men høyst 40 km/t, skal være utstyrt med 

bare drivbelter. 

2.1.3.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t skal være utstyrt med bare drivbelter.» 

d)  Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde: 

«3.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på minst 15 km/t skal være utstyrt med drivbelter. 

3.2.  Belteunderstell skal ikke skade veier. Kjøretøyer med belteunderstell skader ikke veier dersom grensene angitt i 

nr. 3.3–3.5 ikke overskrides, og kontaktflaten mellom belteunderstellet og veidekket består av et elastomerisk 

materiale (for eksempel gummi).» 

e)  Nr. 3.3.1 skal lyde: 

«3.3.1.  Beltekjeder» 

f)  Nr. 3.3.1.2 skal lyde: 

«3.3.1.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter skal belastningen som overføres gjennom 

akslene med hjul på kjøretøyer med last, måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største 

tillatte massen for å beregne P. Alternativt kan produsentens angitte største samlede belastning for belte-

understellet erstatte største tillatte kjøretøymasse.» 

g)  Nr. 3.3.2 skal lyde: 

«3.3.2.  Drivbelter» 

h)  Nr. 3.3.2.2 skal lyde: 

«3.3.2.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter, skal belastningen som overføres gjennom 

akslene med hjul på kjøretøyer med last, måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største 

tillatte massen for å beregne P. Alternativt kan produsentens angitte største samlede belastning for 

belteunderstellet erstatte største tillatte kjøretøymasse.» 
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i)  Nr. 3.9.1.1 og 3.9.1.2 skal lyde: 

«3.9.1.1.  For kjøretøyer med bare ett belteunderstell på hver side skal styringen skje ved å endre hastigheten mellom 

belteunderstellet på venstre og høyre side. 

3.9.1.2.  For kjøretøyer med to belteunderstell på hver side skal styringen skje ved å bevege fremre og bakre del av 

kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse, eller ved å dreie to motsatte eller alle fire belteunderstell.» 

j)  Nr. 3.9.2.1 skal lyde: 

«3.9.2.1.  Styringen skal skje ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse, eller ved å 

bevege alle fire belteunderstell.» 

22)  I vedlegg XXXIV gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3.  «referansepunkt for den mekaniske koplingen på traktoren» det punktet på tappaksen som ligger like langt fra 

sidene på gaffelen, og det punktet som utgjør skjæringspunktet mellom slepekrokens symmetriplan og den 

buede delen av slepekroken der denne berører øyet når dette er i trekkposisjon,» 

b)  Nytt nr. 1.3a skal lyde: 

«1.3a «referansepunkt for den mekaniske koplingen på tilhengeren» for koplinger med sylindrisk eller avrundet 

hode, skjæringspunktet mellom den vertikale aksen som går gjennom midten av koplingens hull og 

senterlinjen på det sylindriske eller avrundede hodet, og for koplinger med kulehode, det kuleformede 

hulrommets geometriske midtpunkt.» 

c)  Nr. 1.4 skal lyde: 

«1.4. «den mekaniske koplingens høyde over bakken på traktoren» avstanden mellom horisontalplanet som går 

gjennom referansepunktet for den mekaniske koplingen på traktoren, og horisontalplanet som traktorens hjul 

hviler på.» 

d)  Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2.  Mekaniske koplinger på kjøretøyer skal være i samsvar med kravene til dimensjoner og styrke angitt i nr. 3.1 

og 3.2, og med kravene til vertikal belastning på koplingspunktet angitt i nr. 3.3.» 

e)  I nr. 2.6 skal første ledd lyde: 

«Når det gjelder mekaniske koplinger på traktorer, skal øyet for trekkstangen kunne svinges minst 60o horisontalt på 

hver side av lengdeaksen på koplinger som ikke er innebygd på traktoren. I tillegg skal den alltid kunne svinges 20o 

vertikalt både oppover og nedover. (Se også tillegg 1.)» 

f)  Nr. 2.7 og 2.8 skal lyde: 

«2.7.  Når det gjelder mekaniske koplinger på traktorer, skal kloen la øyet svinge minst 90o både til venstre og til 

høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne skal bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm. 

 Slepekroken, den gjennomgående boltkoplingen, kulekoplingen og boltkoplingen skal la øyet svinge minst 20o 

både til venstre og til høyre rundt koplingens lengdeakse. 

2.8.  For å hindre utilsiktet frakopling fra trekkringen på mekaniske koplinger på traktorer skal avstanden mellom 

tuppen av slepekroken eller kulehodet eller boltkoplingen og holderen (festeinnretningen) ikke overstige 10 mm 

ved største tillatte last som kjøretøyet er konstruert for.»  
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g)  I nr. 3.3.1 skal annet punktum lyde: 

«Den skal imidlertid ikke overstige 3 000 kg, unntatt for kulekoplingen, der den største verdien ikke skal overstige 

4 000 kg.» 

h)  I nr. 3.4.1 skal første ledd lyde: 

«Når det gjelder mekaniske koplinger på traktorer, skal alle traktorer med en største teknisk tillatt totalmasse på mer 

enn 2,5 tonn være utstyrt med en tilhengerkopling hvis høyde over bakken skal være i samsvar med ett av følgende 

forhold:» 

i)  Nr. 4.1 og 4.2 skal lyde: 

«4.1.  Et kjøretøy som er representativt for den kjøretøytypen som skal godkjennes, og som har en behørig godkjent 

kopling montert, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjennings-

prøvingene. 

4.2.  Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, kontrollerer om den 

godkjente koplingstypen er egnet for montering på den kjøretøytypen som det søkes om typegodkjenning for. 

Den tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at festet på koplingen er i samsvar med den typen som ble 

prøvd da EU-typegodkjenningen ble gitt.» 

j)  I nr. 4.3 skal annet strekpunkt lyde: 

«—  en kort teknisk beskrivelse av koplingen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale,» 

k)  Nr. 4.5.2 og 4.5.3 skal lyde: 

«4.5.2.  den er egnet for montering på den kjøretøytypen som det søkes om utvidelse av EU-typegodkjenning for, 

4.5.3.  festet på koplingen på kjøretøyet er i samsvar med den typen som ble innlevert da EU-typegodkjenningen ble 

gitt.» 

l)  Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6.  Et dokument som vist i vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 skal vedlegges EU-typegod-

kjenningsdokumentet for hver typegodkjenning eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er gitt eller 

nektet.» 

m)  Nr. 4.7 skal lyde: 

«4.7.  Nr. 4.1 og 4.2 er unødvendige dersom søknaden om EU-typegodkjenning av en kjøretøytype blir innlevert 

samtidig med søknaden om EU-typegodkjenning av en kopling på det kjøretøyet som det søkes om EU-

typegodkjenning for.» 

n)  Nr. 5.1.2 skal lyde: 

«5.1.2.  EU-typegodkjenningsmerke for komponenter som er i samsvar med modellen angitt i vedlegg IV til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504,» 

o)  Nytt avsnitt 8 skal lyde: 

«8.  Følgende kjøretøyer kan være utstyrt med koplinger som er beregnet på tilkopling til trepunktskoplingen eller de 

nedre tilkoplingsarmene på traktoren: 

a)  kjøretøyer i gruppe Sa, 

b)  utskiftbare trukne maskiner i gruppe Ra som hovedsakelig er beregnet på å behandle materialer i henhold til 

artikkel 3 nr. 9 i forordning (EU) nr. 167/2013,  
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c)  kjøretøyer i gruppe Ra med en forskjell i lastet og ulastet masse på mindre enn 2 tonn. 

Dersom kjøretøyene nevnt i første ledd er utstyrt med koplinger som er beregnet på tilkopling til 

trepunktskoplingen eller de nedre tilkoplingsarmene på traktoren, skal deler av disse systemene oppfylle 

dimensjonskravene i avsnitt 5 i ISO 730:2009, endring 1: 2014. 

Produsentens beregninger av eller prøvingsresultater for koplingsdelenes styrke som ledd i overholdelsen av 

direktiv 2006/42/EF skal framlegges for den tekniske instansen i stedet for prøvingsresultatene i nr. 3.2 i 

dette vedlegg. Den tekniske instansen skal kontrollere nøyaktigheten av produsentens beregninger eller 

prøvingsresultater. Brukerhåndboken skal inneholde relevante opplysninger om sikker tilkopling og vertikal 

og sideveis festing av de nedre armene samt om reservedelenes materialkvalitet og tillatt dødgang.» 

p)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Delene med overskrift «Mekaniske koplingstyper på traktorer» og «Mekaniske koplingstyper på tilhengere» 

erstattes av følgende: 

«Mekaniske koplinger på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

Mekaniske koplinger på traktorer 

«Mekanisk kopling med opphengsbøyle»: se figur 1 og 2. 

«Gjennomgående mekanisk boltkopling»: se figur 1d. 

«Slepekrok» (se figur 1 – «Hitch-hook dimensions» i ISO 6489-1:2001). 

«Trekkstang på traktor»: se figur 3. 

«Mekanisk kulekopling»: se figur 4. 

«Mekanisk boltkopling»: se figur 5. 

Dimensjonene på traktorens trekkstang skal være i samsvar med dimensjonene i følgende kategorier i ISO 6489-

3:2004: 

Kategori 0 (bolt 18), forenlig med ISO 5692-3, W-form (22 mm hull). 

Kategori 1 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 

8755:2001 (40 mm hull). 

Kategori 2 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 

8755:2001 (40 mm hull). 

Kategori 3 (bolt 38), forenlig med ISO 5692-1:2004 (50 mm ring), ISO 5692-3:2011 Y-form (50 mm hull), ISO 

20019:2001. 

Kategori (4) (bolt 50), forenlig med ISO 5692-3:2011 Z-form (68 mm hull). 

Mekaniske koplinger på tilhengere 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 5692-1:2004 (50 mm hull, ring på 30 mm i diameter). 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 20019:2001 (50 mm hull, ring på 30–41 mm i diameter). 

«Dreibare trekkringer» i samsvar med ISO 5692-3: 2011. 



Nr. 10/220 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

«Koplingsringer» i samsvar med ISO 5692-2:2002 (40 mm hylse). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 8755:2001 (40 mm hull). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 1102:2001 (50 mm hull). 

«Kopling» i samsvar med ISO 24347:2005 (kule på 80 mm i diameter).» 

ii)  Overskriften på figur 4 skal lyde: 

«Kulekopling (i samsvar med ISO 24347:2005)» 

iii)  Overskriften på figur 5 skal lyde: 

«Boltkopling (i samsvar med ISO 6489-4:2004)» 

iv)  Tabell 2 skal lyde: 

«Tabell 2 

Kopling på traktoren Kopling på tilhengeren 

I samsvar med ISO 6489-1:2001 (slepekrok) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, 

ring på 30 mm i diameter) 

eller ISO 20019:2001 (trekkring, 50 mm hull, ring på  

30–41 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare 

forenlige med Y-form, 50 mm hull) 

I samsvar med ISO 6489-5:2011 (gjennomgående 

boltkopling) 

I samsvar med ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer) 

I samsvar med ISO 6489-2:2002 (kopling med opp-

hengsbøyle) 

I samsvar med ISO 5692-2:2002 (koplingsring, 40 mm 

hylse) 

eller ISO 8755:2001 (40 mm trekkøye) 

eller ISO 1102:2001 (50 mm trekkøye, bare forenlig med 

ISO 6489-2:2002, A-form – ikke-automatisk) 

I samsvar med ISO 6489-3:2004 (trekkstang) Egnet kopling som er nevnt i denne kolonnen og passer til 

trekkstangens dimensjoner på traktoren nevnt i dette 

tillegg, eller som er i samsvar med Sa-kjøretøyers 

trekkringer og feste på traktorers trekkstenger i samsvar 

med ISO 21244:2008. 

I samsvar med ISO 24347:2005 (mekanisk kulekopling) I samsvar med ISO 24347:2005 (kule på 80 mm i 

diameter) 

I samsvar med ISO 6489-4:2004 (boltkopling) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, 

ring på 30 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare 

forenlige med Y-form, 50 mm hull)» 

q)  I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 3.1 skal første, annet og tredje ledd lyde: 

«Prøvingskraften skal påføres de mekaniske koplingene som skal prøves, under en vinkel som dannes mellom den 

vertikale prøvingsbelastningen Fv og den horisontale prøvingsbelastningen Fh, og som i kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen går fra øverst foran til nederst bak. 

Prøvingskraften skal påføres det vanlige berøringspunktet mellom den mekaniske koplingen på traktoren og den 

tilsvarende mekaniske koplingen på tilhengeren.  
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Dødgangen mellom den mekaniske koplingen på traktoren og den tilsvarende mekaniske koplingen på tilhengeren 

skal være minst mulig.» 

ii)  I nr. 3.1 skal femte ledd lyde: 

«Dersom den mekaniske koplingens utforming (f.eks. stor dødgang, slepekrok) gjør det umulig å gjennomføre 

prøvingen med vekslende belastning, kan prøvingsbelastningen påføres også som økende belastning i trekk- eller 

trykkretningen, avhengig av hva som gir størst belastning.» 

iii)  Nytt nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3.  Påføring av belastning 

For komponenter i den mekaniske koplingen på traktoren eller tilhengeren påføres belastningen ved hjelp 

av komponentene i en tilsvarende mekanisk kopling på henholdsvis tilhenger eller traktor, alt etter hva 

kombinasjonene oppført i tabell 2 i tillegg 1 tillater.» 

r)  I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2.  Forberedelse til prøving 

Prøvingene skal utføres på en spesiell maskin der den mekaniske koplingen og eventuelle deler som fester 

denne til kjøretøyets karosseri, skal festes til en fast struktur ved hjelp av de samme komponentene som 

brukes når koplingen monteres på kjøretøyet.» 

ii)  I nr. 1.4.2 skal første ledd lyde: 

«Registrering av data med henblikk på å plotte en kurve for belastning/deformasjon ved trekk, eller grafen for 

denne kurven på en skriver tilkoplet trekkmaskinen, skal være basert på økende belastninger fra 500 daN i forhold 

til den mekaniske koplingens referansepunkt på traktoren eller tilhengeren.» 

iii)  I nr. 1.5 skal første ledd lyde: 

«Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2 skal det foretas en prøving der den mekaniske koplingens referansepunkt på 

traktoren eller tilhengeren gradvis påføres en belastning som er tre ganger så stor som den største tillatte vertikale 

belastningen (i daN, som tilsvarer g · S/10) anbefalt av produsenten, med en startbelastning på 500 daN.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1789 

av 7. september 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 med hensyn til administrative krav 

til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 22 nr. 4, artikkel 25 nr. 2 og 3, artikkel 27 nr. 1, 

artikkel 33 nr. 2, artikkel 34 nr. 3, artikkel 35 nr. 4 og artikkel 53 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504(2) fastsettes blant annet maler for visse dokumenter som 

utarbeides i forbindelse med godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Det er nødvendig 

av hensyn til klarhet og fullstendighet at ytterligere opplysninger om største trekkbare masse på bakre løftemekanisme 

angis i opplysningsdokumentet og i samsvarssertifikatet. 

2) For bedre å kunne identifisere kjøretøyets gruppe eller undergruppe bør største og minste sporvidde for hver 

dekkombinasjon angis i opplysningsdokumentet. 

3) For å øke de angitte opplysningene sammenheng og fullstendighet bør det i opplysningsdokumentet angis ytterligere 

relevante opplysninger om krav til bremsing. 

4) Samsvarssertifikatet bør forenkles for å redusere byrden for kjøretøyprodusenter. 

5) Opplysningene i prøvingsresultatdokumentet for bremsing bør utvides og forbedres av hensyn til klarhet og sammen-

heng. 

6) For å bistå de tekniske tjenestene ved utarbeiding av prøvingsrapporter for bremseanlegget bør det sørges for særlige 

maler for prøvingsrapportene. 

7) For å bedre tekstens lesbarhet og klarhet bør det foretas visse endringer i bestemmelser som inneholder motsigelser eller 

overflødig informasjon, og visse henvisninger bør endres. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 bør derfor endres. 

9) For å gjøre det mulig for produsenter og nasjonale myndigheter raskt å anvende endringene fastsatt i denne forordning 

bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig, særlig på bakgrunn av at forordning (EU) nr. 167/2013 fikk 

anvendelse 1. januar 2016, og at tilknyttede administrative krav blir obligatoriske for alle nye kjøretøyer som registreres 

eller bringes i omsetning fra og med 1. januar 2018. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 167/2013. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 13.10.2016, s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 16. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT 

L 85 av 28.3.2015, s. 1). 

2019/EØS/10/15 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3)  Tillegg 1 til vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

4)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

5)  Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

6)  Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

7)  Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1)  I listen over tillegg skal raden til tillegg 8 lyde: 

«8 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en 

type kjøretøy med hensyn til) montering av et speilsystem» 

 

2)  I del A gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt 1.1 skal ny bokstav j) lyde: 

«j)  for kjøretøyer i gruppe T2, T3 og T4.3 utstyrt med nedfellbart veltevern med et automatisk låsesystem, en attest fra 

produsenten som angir at den innledende prøvingen er gjennomført i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i  

nr. 5.5 i del B3 i vedlegg IX til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014(*).» 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav 

med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 

b)  I punkt 2, i forklarende merknader til ark til opplysningsmappen, skal forklarende merknad 5 lyde: 

«(5)  For motorer gis opplysninger om motortype eller motorfamilietype, alt etter hva som er relevant, uten typegod-

kjenningens utvidelsesnummer.» 

3)  I del B gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt 3.1 skal tabell 1-1 lyde: 

«Tabell 1-1 

Lister over systemer, komponenter og separate tekniske enheter som kan være gjenstand for EU-typegodkjenning 

LISTE I – Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

Tillegg 
System eller komponent / separat 

teknisk enhet (STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/96(*), vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

1 System: montering av en 

motor/motorfamilie 

II  

2 System: utvendig lydnivå III  

3 Komponent / separat teknisk 

enhet: motor/motorfamilie 

I  

LISTE II – Krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

Tillegg 
System eller komponent / separat 

teknisk enhet (STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/208(*), vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

4 System: informasjon til føreren X  
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5 System: montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

XII  

6 System: elektromagnetisk 

kompatibilitet 

XV  

7 System: montering av signalhorn XVI  

8 System: montering av speil IX  

9 System: montering av 

belteunderstell 

XXXIII  

10 Separat teknisk enhet: 

elektriske/elektroniske delenheters 

elektromagnetiske kompatibilitet 

XV  

11 Komponent / separat teknisk 

enhet: ballastmasser 

XXIII  

12 Komponent / separat teknisk 

enhet: sidevern og/eller vern bak 

XXVI / XXVII  

13 Komponent: dekk XXX  

14 Komponent / separat teknisk 

enhet: mekanisk kopling 

XXXIV  

LISTE III — Krav til kjøretøyers bremseanlegg 

Tillegg 
System eller komponent / separat 

teknisk enhet (STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2015/68(**), vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

15 System: bremseanlegg II  

LISTE IV — Krav til oppbygging av kjøretøyer og generelle typegodkjenningskrav 

Tillegg System eller komponent / separat 

teknisk enhet (STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

1322/2014, vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

16 System: førerens eksponering for 

lyd 

XIII  

17 System: bilbeltefester XVIII  

18 System: vern mot farlige stoffer XXIX  

19 Separat teknisk enhet: veltevern 

(ROPS) 

VI/VII/VIII/IX/X  
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20 Separat teknisk enhet: vern mot 

fallende gjenstander (FOPS) 

XI  

21 Komponent / separat teknisk 

enhet: førersete 

XIV  

22 Komponent / separat teknisk 

enhet: bilbelter 

XIX  

23 Separat teknisk enhet: vern mot 

gjenstander som trenger inn (OPS) 

XX»  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 16 av 

23.1.2015, s. 1). 

(**) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT 

L 17 av 23.1.2015, s. 1). 

b)  I punkt 5 gjøres følgende endringer: 

i) Post 1.6.1.1 utgår. 

ii) Ny post 1.6.3 skal lyde: 

«1.6.3.  Understellsnummer for kjøretøyer tilhørende typen begynner med:  ................................................... » 

iii) Post 2.5.1 skal lyde: 

«2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):» 

iv) Post 3.3 skal lyde: 

«3.3. Aksler og hjul:» 

v) Post 4.1.2.1.2 skal lyde: 

«4.1.2.1.2.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen 

på det fremre koplingspunktet (S):  ...........................................................................................  kg» 

vi) Post 4.1.2.2 skal lyde: 

«4.1.2.2.  Masse(r) og dekk 

Dekkombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimensjon 

inkl. indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighetskategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse per 

aksel 

[kg](*) 

Kjø-

retøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*)(**) 

(***) 

Sporvidde [mm] 

Minste Største 

1 1 …  … … … … … … 

2 …  … … … … … … 

… …  … … … … … … 

2 1 …  … … … … … … 

 2 …  … … … … … … 

 … …  … … … … … … 

… 1 …  … … … … … … 
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Dekkombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimensjon 

inkl. indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighetskategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse per 

aksel 

[kg](*) 

Kjø-

retøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*)(**) 

(***) 

Sporvidde [mm] 

Minste Største 

 2 …  … … … … … … 

 … …  … … … … … …» 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største 

tillatte vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre 

side, og koplingen angis i kolonnens overskrift. For kjøretøyer i gruppe R eller S er kolonnen(e) forbeholdt den bakre 

koplingen dersom det finnes en slik. 

(***) Verdien skal angis bare dersom største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet er lavere enn angitt i post 38.3 

og 38.4.» 

vii) Post 4.1.2.4 utgår. 

viii) Post 4.1.3 skal lyde: 

«4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for kjøretøyer i gruppe T eller C for hver understells-/ 

bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S (for kjøretøyer i gruppe R og S angis største 

tillatte belastning(er) på det bakre koplingspunktet): 

Kjøretøyer 

i gruppe 

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset(*) ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg» 

(*) Beregnes ved delvis lastet tilstand som fastsatt av traktorprodusenten etter avtale med den tekniske instansen fastsatt i 

nr. 3.1.1.2 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68. 

ix) Post 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for kombinasjonen traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger 

(kjøretøyer i gruppe R eller S) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R 

eller S: 

Kjøretøyer  

i gruppe  

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg» 

x) Post 4.1.5–4.1.5.3 utgår. 
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xi) Post 4.2.1.3 skal lyde: 

«4.2.1.3.  Høyde (i driftsferdig stand)(33)» 

xii) Nye poster 4.2.1.3.1 og 4.2.1.3.2 innsettes etter post 4.2.1.3: 

«4.2.1.3.1.  Høyst  ......................................................................................................................................... mm 

4.2.1.3.2.  Minst  ......................................................................................................................................  mm» 

xiii) Post 5.1.2.2 utgår. 

xiv) Post 5.6 skal lyde: 

«5.6. Faktisk strekning drivhjulene tilbakelegger ved en hel omdreining:  ..............................................  mm» 

xv) Post 6.6 og 6.7 skal lyde: 

«6.6. Nominelt turtall:  .............................................................................................................................  min-1 

6.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment:  ................................................................................................  min-1» 

xvi) Post 6.18, herunder alle underposter, skal lyde: 

«6.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

6.18.1. Matepumpe 

6.18.1.1.  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram:  ..........................................  

6.18.2. Innsprøytingssystem 

6.18.2.1.  Pumpe 

6.18.2.1.1.  Merke(r): … 

6.18.2.1.2.  Type(r): … 

6.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en 

pumpehastighet på … o/min (nominell) og … o/min (høyeste dreiemoment), eller 

karakteristikkdiagram:  ...................  

6.18.2.1.3.1.  Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

6.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

6.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7): ............. 

6.18.2.2.2.  Innstilling(7): … 

6.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

6.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

6.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

6.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r) 

6.18.2.4.1.  Merke(r): 

6.18.2.4.2.  Type(r): … 

6.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): ……………… kPa, eller karakteristikkdiagram:  .......................  

6.18.2.5.  Regulator 

6.18.2.5.1.  Merke(r): 

6.18.2.5.2.  Type(r): … 

6.18.2.5.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7): .................... min– 1 

6.18.2.5.4.  Høyeste turtall uten belastning(7): .................... min– 1  
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6.18.2.5.5.  Tomgangsturtall(7): .................... min– 1 

6.18.2.6.  Kaldstartsystem: 

6.18.2.6.1.  Merke(r): … 

6.18.2.6.2.  Type(r): … 

6.18.2.6.3.  Beskrivelse: …» 

xvii) Post 6.19.4.2 skal lyde: 

«6.19.3.2.  Type(r): …» 

xviii) Post 7.1.1 skal lyde: 

«7.1.1.  Forbrenningssyklus: elektrisk tenning/kompresjonstenning(4)» 

xix) Post 8.6 og 8.7 skal lyde: 

«8.6. Nominelt turtall: .................... min–1 

8.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment: … min–1» 

xx) Post 8.12.2, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.12.2.  Luft 

8.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

8.12.2.1.1.  Spesifikasjoner for viften: .................... 

8.12.2.1.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt): ....................» 

xxi) Post 8.17, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.17. Tiltak mot luftforurensning 

8.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

8.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

8.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

8.17.2.1.1.  Merke: .................... 

8.17.2.1.2.  Type: .................... 

8.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: .................... 

8.17.2.1.4.  Katalysatoren(e)s mål og volum: .................... 

8.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning: .................... 

8.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller: .................... 

8.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon: .................... 

8.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale): .................... 

8.17.2.1.9.  Celletetthet: .................... 

8.17.2.1.10.  Type katalysatorhus: .................... 

8.17.2.1.11.  Katalysatoren(e)s plassering (sted(er) og største/minste avstand fra motor): .................... 

8.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: .................... K 

8.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt): .................... 

8.17.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: .................... 

8.17.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: .................... K  
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8.17.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt): .................... 

8.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.1.  Merke: .................... 

8.17.2.1.15.2.  Type: 

8.17.2.1.15.3.  Plassering: .................... 

8.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1.  Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser: ....................) 

8.17.2.1.17.  Eksosresirkulering (EGR): ja/nei(4) 

8.17.2.1.17.1.  Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.): .................... 

8.17.2.1.18.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

8.17.2.1.18.1.  Partikkelfellens mål og volum: .................... 

8.17.2.1.18.2.  Partikkelfellens type og konstruksjon: .................... 

8.17.2.1.18.3.  Plassering (sted(er) og største/minste avstand fra motor): .................... 

8.17.2.1.18.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: .................... 

8.17.2.1.18.5.  Normalt driftstemperaturområde: .................... K og trykkområde: .................... kPa 

8.17.2.1.19.  Andre systemer: ja/nei(4) 

8.17.2.1.19.1.  Beskrivelse og virkemåte: ....................» 

xxii) Post 8.18, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

8.18.1. Matepumpe 

8.18.1.1  Trykk(7) .................... kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

8.18.2. Innsprøytingssystem 

8.18.2.1.  Pumpe 

8.18.2.1.1.  Merke(r): … 

8.18.2.1.2.  Type(r): … 

8.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en 

pumpehastighet på … o/min (nominell) og … o/min (høyeste dreiemoment), eller 

karakteristikkdiagram: ……………… 

8.18.2.1.3.1.  Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

8.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

8.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7): .................... 

8.18.2.2.2.  Innstilling(7): .................... 

8.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

8.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

8.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

8.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r)  
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8.18.2.4.1.  Merke(r): … 

8.18.2.4.2.  Type(r): … 

8.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

8.18.2.5.  Regulator 

8.18.2.5.1.  Merke(r): … 

8.18.2.5.2.  Type(r): … 

8.18.2.5.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7): .................... min–1 

8.18.2.5.4.  Høyeste turtall uten belastning(7): .................... min–1 

8.18.2.5.5.  Tomgangsturtall(7): .................... min–1 

8.18.2.6.  Kaldstartsystem: 

8.18.2.6.1.  Merke(r): … 

8.18.2.6.2.  Type(r): … 

8.18.2.6.3.  Beskrivelse: …» 

xxiii) Post 8.19 skal lyde: 

«8.19. Drivstofftilførsel for bensinmotorer» 

xxiv) Post 9, herunder alle underposter, skal lyde: 

«9. ENERGILAGRINGSENHET(ER)(11) 

9.1.  Beskrivelse: batteri/kondensator/svinghjul/generator(4) 

9.2.  Identifikasjonsnummer: .................... 

9.3.  Type elektrokjemisk kopling: .................... 

9.4.  Lagret energi 

9.4.1.  For batteri, spenning: .................... og kapasitet: ....................… Ah i 2 timer 

9.4.2.  For kondensator: … J 

9.4.3.  For svinghjul/generator(4): … J 

9.4.3.1.  Treghetsmoment for svinghjulet: kg m2 

9.4.3.1.1.  Ekstra treghetsmoment dersom det ikke er innkoplet noe gir: kg m2 

9.5.  Lader: i kjøretøyet / ekstern / uten(4)» 

xxv) Post 10.4.4.1 skal lyde: 

«10.4.4.1.  Innretning for reduksjon av eksosstøy som inneholder fibermaterialer: ja/nei(4)» 

xxvi) Post 11, herunder alle underposter, skal lyde: 

«11. FRAMDRIFTSSYSTEM OG BETJENINGSSYSTEM(13) 

11.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem 

(girskift, clutch eller andre elementer i framdriftssystemet): 

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av girskiftsystem(er) og dets/deres styring: … 

11.2.2.  Diagram og/eller tegning av kraftoverføringssystemet: .................... 

11.2.3.  Type kraftoverføring: mekanisk/hydraulisk/elektrisk/annen(4) (dersom «annen», spesifiser ………) 
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11.2.4.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: .................... 

11.2.5.  Plassering i forhold til motoren: .................... 

11.2.6.  Betjeningsmåte: .................... 

11.2.7.  Reduksjonsgirkasse: med/uten(4) 

11.2.8.  Type girskiftsystem(24)
: .................... 

11.3. Clutch (eventuelt) 

11.3.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem: 

11.3.2.  Største dreiemomentomforming: .................... 

11.4. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveks-

ling (forhold 

mellom motorens 

turtall og turtallet 

til girkassens 

utgående aksel) 

Reduksjonsgir-

kassens utveksling 

(forhold mellom 

motorens turtall og 

turtallet til reduk-

sjonsgirkassens 

utgående aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) 

(forhold mellom 

turtallet til gir-

kassens utgående 

aksel og drivhju-

lenes omdreinings-

hastighet) 

Samlet utveksling 

Utveksling 

(turtall/kjøretøyets 

hastighet) for bare 

manuelt gir 

Høyeste verdi for 

CVT(*) 

1 

2 

3 

     

Laveste verdi for 

CVT(*) 

Revers 

1 

… 

     

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring 

11.5. Differensialsperre 

11.5.1.  Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(4)» 

xxvii) Post 22.3.1 skal lyde: 

«22.3.1.  Fotografier, tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av det innvendige utstyret, som viser 

kupeens deler og materialene som er benyttet (med unntak av innvendige speil), betjeningsinn-

retningenes plassering og utforming, seter og setenes bakside, hodestøtter, tak og tak som kan 

åpnes, dører og vindussveiver og annet uspesifisert utstyr: ....................» 

xxviii) Post 25.5.2 skal lyde: 

«25.5.2.  Nominell spenning eller nominelt trykk: .................... V / kPa(4)» 

xxix) Post 28, herunder alle underposter, skal lyde: 

«28. PLASSERING AV BAKRE KJENNEMERKE(R) 

28.1.  Kjennemerkets/kjennemerkenes plassering (angi om nødvendig varianter; tegninger kan eventuelt 

benyttes):  
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28.1.1.  Høyde over veibanen, øvre kant: ....................mm 

28.1.2.  Høyde over veibanen, nedre kant: ....................mm 

28.1.3.  Avstanden mellom kjennemerkets midtlinje og kjøretøyets midtplan i lengderetningen: 

....................mm 

28.1.4.  Dimensjoner (lengde × bredde): ....................mm x ....................mm 

28.1.5.  Kjennemerkets helling i forhold til vertikalplanet: ....................grader 

28.1.6.  Vinkelen for synlighet i horisontalplanet: .....................grader» 

xxx) Post 29, herunder alle underposter, skal lyde: 

«29. BALLASTMASSER 

29.1.  Detaljert teknisk beskrivelse (med målsatte fotografier eller tegninger) av ballastmassene og 

hvordan de er montert på traktoren: 

29.2.  Antall sett med ballastmasser:  .............................................................................................................  

29.2.1.  Antall komponenter i hvert sett: Sett 1: .................... Sett 2: ...................Sett .................... 

29.3.  Delenes masse på hvert sett: Sett 1: ................kg Sett 2: ................kg Sett ......:..........kg 

29.3.1.  Samlet masse på hvert sett: Sett 1: ....................kg Sett 2: ....................kg Sett ......:.............kg 

29.4.  Samlet ballastmasse: ....................kg 

29.4.1.  Fordeling av disse massene på akslene: ....................kg 

29.5.  Materiale(r) og konstruksjonsmåte: ....................» 

xxxi) Post 38.5 skal lyde: 

«38.5. Beskrivelse av den mekaniske koplingen: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/208): 

… 

Merke: … 

Produsentens typebetegnelse: … 

Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): .................... kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): .................... tonn 

Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet (S)(44): ….. kg 

Fotografier og måltegninger av koplingen. Disse tegningene skal framfor alt vise de 

nødvendige målene i detalj samt målene for montering av innretningen. 

 

Kort teknisk beskrivelse av koplingen, med angivelse av konstruksjonstype og 

materiale. 

 

Type prøving Statisk/dynamisk(4) 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer for 

— trekkøyer, kulekoplinger eller lignende koplinger som skal festes til den 

mekaniske koplingen (for hengslede eller stive drag) 

— typegodkjenningsmerke eller -nummer for mekaniske koplinger som skal festes 

til stigerammen/tilhengerfestet (dersom det er begrenset til bestemte typer): 

…» 
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xxxii) Ny post 39.2 skal lyde: 

«39.2. Største tillatte trekkbare masse(16): .................... kg» 

xxxiii) Post 43.1 skal lyde: 

«43.1. Kort beskrivelse av bremseanlegget/-anleggene som er montert i kjøretøyet(55): ....................» 

xxxiv) Post 43.3 utgår. 

xxxv) Post 43.6, herunder alle underposter, skal lyde: 

«43.6. Bremseinnretninger på tilhengere 

43.6.1.  Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk/ingen(4) 

43.6.2.  Betjeningsinnretning for tilhengerens bremseanlegg (beskrivelse, spesifikasjoner): .................... 

43.6.3.  Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifi-

kasjon av eventuelle elektroniske deler): .................... 

43.6.4.  Forbindelsestype: Enkeltslange / dobbeltslange / ingen(4) 

43.6.4.1.  Hydraulisk tilførselstrykk: Én slange: .................... kPa To slanger: .................... kPa 

43.6.4.2.  Pneumatisk tilførselstrykk: To slanger: .................... kPa 

43.6.5.  Tilgjengelig adapter i samsvar med ISO 7638:2003(15): ja/nei(4)» 

xxxvi) Før overskriften «E. Opplysninger om kjøretøyets oppbygging» innsettes følgende poster: 

«43.A.  OPPLYSNINGSDOKUMENT FOR TILHENGERES AKSLER OG BREMSER MED HENSYN TIL 

ALTERNATIV TYPE I- OG TYPE III-FRAMGANGSMÅTE 

43.A.1.  Generelt 

43.A.1.1.  Aksel- eller kjøretøyprodusentens navn og adresse: 

43.A.2.  Akseldata 

43.A.2.1.  Produsent (navn og adresse)  .......................................................................................................  

43.A.2.2.  Type/variant:  ...............................................................................................................................  

43.A.2.3.  Identifikator for aksel: ID1-  ........................................................................................................  

43.A.2.4.  Belastning på akselen ved prøving (Fe):  ...............................................................................  daN 

43.A.2.5.  Data for hjul og bremser i henhold til nedenstående figur 1A og 1B  ..........................................  

43.A.3.  Brems 

43.A.3.1.  Generelle opplysninger 

43.A.3.1.1.  Merke: 

43.A.3.1.2.  Produsent (navn og adresse) 

43.A.3.1.3.  Bremsetype (f.eks. trommel/skive): 

43.A.3.1.3.1.  Variant (f.eks. S-kam-bremser, kilebrems osv.): 

43.A.3.1.4.  Identifikator for brems ID2 

43.A.3.1.5.  Bremsedata i henhold til figur 2A og 2B: 

43.A.3.2.  Trommelbremsdata 

43.A.3.2.1.  Bremsejusteringsinnretning (ekstern/integrert):  ..........................................................................  

43.A.3.2.2.  Angitt største bremseinngangsmoment Cmax:  .......................................................................  Nm  
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43.A.3.2.3.  Mekanisk virkingsgrad: η =  ........................................................................................................  

43.A.3.2.4.  Angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment C0,dec:  .....................................................  Nm 

43.A.3.2.5.  Kamakselens faktiske lengde:  ..............................................................................................  mm 

43.A.3.3.  Bremsetrommel: 

43.A.3.3.1.  Friksjonsoverflatens største diameter (slitasjegrense)  ..........................................................  mm 

43.A.3.3.2.  Basismateriale:  ............................................................................................................................  

43.A.3.3.3.  Angitt masse:  .........................................................................................................................  kg 

43.A.3.3.4.  Nominell masse:  ....................................................................................................................  kg 

43.A.3.4.  Bremsebelegg 

43.A.3.4.1.  Produsent og adresse  ...................................................................................................................  

43.A.3.4.2.  Merke  ..........................................................................................................................................  

43.A.3.4.3.  Type  ............................................................................................................................................  

43.A.3.4.4.  Identifikasjon (typeidentifikasjon på belegg)  ..............................................................................  

43.A.3.4.5.  Minste tykkelse (slitasjegrense)  ...........................................................................................  mm 

43.A.3.4.6.  Metode for festing av friksjonsmateriale på bremsesko:  .............................................................  

43.A.3.4.6.1.  ............................................. Minst gunstige festemåte (dersom det er flere enn én): 

43.A.3.5.  Data for trommelbrems 

43.A.3.5.1.  Type forbindelse til akselen (aksial, radial, integrert, osv.):  .......................................................  

43.A.3.5.2.  Bremsejusteringsinnretning (ekstern/integrert):  ..........................................................................  

43.A.3.5.3.  Bremsesylinderens lengste stempelvandring: .......................................................................  mm 

43.A.3.5.4.  Angitt største aktiveringskraft ThAmax:  .................................................................................  daN 

43.A.3.5.4.1  Cmax = ThAmax · le :  ..........................................................................................................  Nm 

43.A.3.5.5.  Friksjonsradius:  re =  ............................................................................  mm 

43.A.3.5.6.  Stangens lengde:  le =  ............................................................................  mm 

43.A.3.5.7.  Virkningsgrad (le/ee):  i =  ................................................................................... . 

43.A.3.5.8.  Mekanisk virkingsgrad:  η =  ...................................................................................  

43.A.3.5.9.  Angitt reaksjonsterskel for bremseinngangsmoment A0,dec:  ...................................................... N 

43.A.3.5.9.1.  C0,dec = te A0,dec · le :  ..............................................................................................................  Nm 

43.A.3.5.10.  Minste rotortykkelse (slitasjegrense):  ..................................................................................  mm 

43.A.3.6.  Data for bremseskiven  ................................................................................................................  

43.A.3.6.1.  Beskrivelse av skivetype:  ............................................................................................................  

43.A.3.6.2.  Forbindelse med / feste på navet:  ................................................................................................  

43.A.3.6.3.  Ventilert (ja/nei):  .........................................................................................................................  

43.A.3.6.4.  Angitt masse:  .........................................................................................................................  kg 

43.A.3.6.5.  Nominell masse:  ....................................................................................................................  kg 

43.A.3.6.6.  Angitt utvendig diameter:  ....................................................................................................  mm 

43.A.3.6.7.  Minste utvendige diameter:  ..................................................................................................  mm 
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43.A.3.6.8.  Bremseskivens innvendige diameter:  ...................................................................................  mm 

43.A.3.6.9.  Ventilasjonskanalens bredde (dersom det er aktuelt):  ..........................................................  mm 

43.A.3.6.10.  Basismateriale:  ............................................................................................................................  

43.A.3.7.  Data for bremsebelegg (bremseklosss)  .......................................................................................  

43.A.3.7.1.  Produsent og adresse:  ..................................................................................................................  

43.A.3.7.2.  Merke: 

43.A.3.7.3.  Type:  ...........................................................................................................................................  

43.A.3.7.4.  Identifikasjon (typeidentifikasjon på beleggets bakside):  ...........................................................  

43.A.3.7.5.  Minste tykkelse (slitasjegrense):  ..........................................................................................  mm 

43.A.3.7.6.  Metode for festing av friksjonsmateriale på bremsebeleggets bakside:  ......................................  

43.A.3.7.6.1.  Minst gunstige festemåte (dersom det er flere enn én):  ...............................................................  

Figur 1A 
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Figur 1B 
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Figur 2A 

  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/239 

 

 

Figur 2B 
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xxxvii) Post 45.6.3.1 til 45.6.3.4 skal lyde: 

«45.6.3.1.  SAE J1939-13 («Serial control and communications vehicle network»): ja/nei(4) 

45.6.3.2.  ISO 11783-2 (Tractors and machinery for agriculture and forestry – Serial control and com-

munications data network): ja/nei(4) 

45.6.3.3.  ISO 15031-3 (Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 

emissions-related diagnostics): ja/nei(4) 

45.6.3.4.  ISO 13400-4 ("Road vehicles – Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP))(4): 

ja/nei(4)» 

xxxviii) Post 46.2.1 skal lyde: 

«46.2.1.  For veltebøyle: nedfellbar/ikke nedfellbar(4)» 

xxxix) Post 46.2.2, herunder alle underposter, skal lyde: 

«46.2.2.  For nedfellbar bøyle: 

46.2.2.1.  Nedfelling: uten assistanse / delvis med assistanse / med full assistanse(4) 

46.2.2.2.  For nedfelling uten verktøy eller delvis med verktøy: 

46.2.2.2.1.  Manuelt nedfellbart veltevern: med verktøy/uten verktøy(4) 

46.2.2.2.2.  Fotografier og detaljerte tekniske tegninger som viser gripeområdet og de tilgjengelige delene 

fra siden og ovenfra. Dimensjoner og største styrke for betjening av veltevernet må framgå av 

tegningene:  ...................................................................................................................................  

46.2.2.3.  For nedfelling med delvis assistanse eller med full assistanse, en kort beskrivelse av assistanse-

innretningene og deres betjeningsinnretninger, og eventuelt deres plassering:  …………………. 

46.2.2.4.  Låsemekanisme: manuell/automatisk(4) 

46.2.2.4.1.  For manuelle låsemekanismer, en kort beskrivelse av låsemekanismen og hvordan den er ut-

formet for å unngå fare for klemming eller avklipping samt redusere kraften som kreves for 

betjening:  .....................................................................................................................................  

46.2.2.4.2.  For automatiske låsemekanismer: 

46.2.2.4.2.1.  En kort beskrivelse av låsemekanismen, deres eventuelle betjeningsinnretninger og deres 

plassering:  ....................................................................................................................................  

46.2.2.4.2.2.  Produsentens sertifikat angitt i merknad 2 i nr. 5.5 i del B3 i vedlegg IX til delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nei(4)» 

xxxx) Post 49.4.1 skal lyde: 

«49.4.1.  Førersetets plassering: venstre/høyre/midtstilt(4)» 

xxxxi) Post 49.5, herunder alle underposter, skal lyde: 

«49.5. Passasjersete(r) 

49.5.1.  Antall passasjerseter:  .........................................................................................................................  

49.5.2.  Plassering og innretning(8):  ................................................................................................................  

49.5.3.  Passasjersetets/-setenes mål:  ..............................................................................................................  

49.5.4.  Passasjersetets-/setenes viktigste egenskaper:  ...................................................................................  

49.5.5.  Kravene i EN-standard 15694:2009 («Agricultural and forestry tractors – Passenger seat – 

Requirements and test procedures») er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysnings-

dokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 
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49.5.6.  Kravene i EN-standard 15997:2011 («All terrain vehicles (ATVs — Quads) – Safety requirements 

and test methods») for passasjerseter i terrengkjøretøyer type II er oppfylt, med relevant do-

kumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4)» 

xxxxii) Post 51.2, herunder alle underposter, skal lyde: 

«51.2. Hovedkraftuttak 

51.2.1.  Plassering: foran/bak/annet(4) (dersom «annet», spesifiser:  ............................................................. ) 

51.2.2.  Omdreininger per minutt: .................... min–1 

51.2.2.1.  Forhold mellom kraftuttakets og motorens omdreininger: .................... 

51.2.3.  Valgfritt: Effekt ved kraftuttaket (PTO) ved nominelt/nominelle turtall (i samsvar med OECD-

regel 2(57) eller ISO 789-1:1990 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests 

for power take-off»)) 

Nominelt turtall PTO 

(min-1) 

Tilsvarende motorturtall 

(min-1) 

Effekt 

(kW) 

1-540 … … 

2-1000 … … 

540E   

1000E   

51.2.4.  Kraftuttakets verneskjerm (beskrivelse, mål, tegninger, fotografier): …» 

xxxxiii) Post 51.2.3 skal lyde: 

«51.3.3.  Valgfritt: Effekt ved kraftuttaket (PTO) ved nominelt/nominelle turtall (i samsvar med OECD-

regel 2(57) eller ISO 789-1:1990 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for 

power take-off»)) 

Nominelt turtall PTO 

(min-1) 

Tilsvarende motorturtall 

(min-1) 

Effekt 

(kW) 

1-540 … … 

2-1000 … ... 

540E   

1000E»   

xxxxiv) Post 54.3 skal lyde: 

«54.3. Bilbeltenes antall og plassering samt på hvilke seter de kan benyttes, fylles ut i tabellen 

nedenfor: 

Bilbeltenes plassering og tilhørende opplysninger 

   

Fullstendig EU-

typegodkjennings-

merke / ECE-

typegodkjennings-

merke 

Eventuell variant 

Høydejusteringsinn-

retning for belte 

(ja/nei/ekstrautstyr) 

Førersete: 

 

V    

M    

H    
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Fullstendig EU-

typegodkjennings-

merke / ECE-

typegodkjennings-

merke 

Eventuell variant 

Høydejusteringsinn-

retning for belte 

(ja/nei/ekstrautstyr) 

Passasjersete 

1 

 

V    

M    

H    

Passasjersete 

… 

 

V    

M    

H    

V = venstre, M= midten, H=høyre» 

xxxxv) Post 57, herunder alle underposter, skal lyde: 

«57. FØRERBETJENTE BETJENINGSINNRETNINGER, HERUNDER IDENTIFIKASJON AV BETJENINGSINN-

RETNINGER, KONTROLLINNRETNINGER OG INDIKATORER 

57.1.  Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av symboler og betjeningsinnretninger, kontrollinn-

retninger og indikatorer: 

57.2.  Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de 

er montert, og symbolene som skal brukes 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket 

med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket 

med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

1 Lykter for nærlys       

2 Lykter for fjernlys       

3 Lykter for marke-

ringslys (på sidene) 

      

4 Lykter for tåkelys 

foran 

      

5 Lykt for tåkelys bak       

6 Innstillingsinn-

retning for nærlys 

og fjernlys 

      

7 Lykter for parke-

ringslys 

      

8 Lykter for retnings-

lys 

      

9 Nødsignallys       

10 Vindusvisker       

11 Vindusspyleranlegg       

12 Vindusvisker og 

vindusspyler 
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket 

med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket 

med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

13 Innretning for 

rengjøring av 

frontlykter 

      

14 Avising og 

avdugging av 

frontruten 

      

15 Avising og 

avdugging av 

bakruten 

      

16 Ventilasjonsvifte       

17 Dieseloljefor-

varming 

      

18 Choke       

19 Bremsefeil       

20 Drivstoffnivå       

21 Batteriets ladestatus       

22 Kjølevæsketem-

peratur i motor 

      

23 Feilindikator (MI)       

(*) x  =  ja 

 –  =  nei eller finnes ikke separat 

 o  =  ekstrautstyr 

(**) d =  direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

 c =  i umiddelbar nærhet 

57.3.  Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er valgfritt når de er 

montert, og symbolene som skal benyttes dersom de er merket 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

1 Parkeringsbrems       

2 Vindusvisker bak       

3 Vindusspyler bak       
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

Kontroll-

innretning 

finnes(*) 

Merket med 

symbol(*) 

Plassering 

(**) 

4 Vindusvisker og 

vindusspyler bak 

      

5 Intervallvindusvis-

ker på frontruten 

      

6 Signalhorn       

7 Panser       

8 Bilbelte       

9 Motoroljetrykk       

10 Blyfri bensin       

11 …       

12 ….       

(*) x  =  ja 

 –  =  nei eller finnes ikke separat 

 o  =  ekstrautstyr 

(**) d =  direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

 c =  i umiddelbar nærhet 

57.4.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av de ulike betjeningsinnretningenes plassering, forskyvning, 

virkemåte og fargekoding innvendig i kjøretøyet og, for traktorer uten lukket førerhus, hvordan at-

komst fra bakken til innvendige betjeningsinnretninger er hindret:  ........................................................  

57.5.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av de ulike betjeningsinnretningenes plassering, forskyvning, 

virkemåte og fargekoding utvendig på kjøretøyet, og angivelse av risikosonene foran og bak i samsvar 

med tillegg 1 til vedlegg XXIII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: …………… 

57.6.  Kravene i vedlegg A og C til ISO-standard 15077:2008 («Tractors and self-propelled machinery for 

agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation») 

er oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

57.7.  Kravene i punkt 4.5.3 i ISO-standard 4254-1:2013 («Agricultural machinery — Safety — Part 1: General 

requirements»), med unntak av betjeningsinnretninger som styres med fingertuppen, er oppfylt, med 

relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

57.8.  Kravene i EN-standard 15997:2011 («All terrain vehicles (ATVs — Quads) – Safety requirements and 

test methods») om gasspjeldbetjening og manuell clutchbetjening er oppfylt, med relevant dokumenta-

sjon inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei/ikke relevant(4) 

57.9.  For kjøretøyer i gruppe T og C er kravene i ISO-standard 10975:2009 («Tractors and machinery for 

agriculture — Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines — 

Safety requirements») oppfylt, med relevant dokumentasjon inntatt i opplysningsdokumentet: 

ja/nei/ikke relevant(4)» 
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c)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Post 2.5.1 skal lyde: 

«2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):» 

ii) Post 5.1.2.2 utgår. 

iii) Post 6.6 og 6.7 skal lyde: 

«6.6. Nominelt turtall: ……………… min–1 

6.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment: ……………… min–1» 

iv) Post 6.18, herunder alle underposter, skal lyde: 

«6.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

6.18.1. Matepumpe 

6.18.1.1  Trykk(7) .................... kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

6.18.2. Innsprøytingssystem 

6.18.2.1.  Pumpe 

6.18.2.1.1.  Merke(r): … 

6.18.2.1.2.  Type(r): … 

6.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og ……… mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en 

pumpehastighet på … o/min (nominell) og … o/min (høyeste dreiemoment), eller karakteris-

tikkdiagram: ……………… 

6.18.2.1.3.1.  Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

6.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

6.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7): .................... 

6.18.2.2.2.  Innstilling(7): .................... 

6.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

6.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

6.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm 

6.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r) 

6.18.2.4.1.  Merke(r): … 

6.18.2.4.2.  Type(r): … 

6.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

6.18.2.5.  Regulator 

6.18.2.5.1.  Merke(r): … 

6.18.2.5.2.  Type(r): … 

6.18.2.5.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7): .................... min–1 

6.18.2.5.4.  Høyeste turtall uten belastning(7): .................... min–1 

6.18.2.5.5.  Tomgangsturtall(7): .................... min–1 

6.18.2.6.  Kaldstartsystem: 

6.18.2.6.1.  Merke(r): … 

6.18.2.6.2.  Type(r): … 

6.18.2.6.3.  Beskrivelse: …»  
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v) Post 7.1.1 skal lyde: 

«7.1.1.  Forbrenningssyklus: elektrisk tenning/kompresjonstenning(4)» 

vi) Post 8.6 og 8.7 skal lyde: 

«8.6. Nominelt turtall: .................... min–1 

8.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment: .................... min–1» 

vii) Post 8.12.2, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.12.2.  Luft 

8.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

8.12.2.1.1.  Spesifikasjoner for viften:  ....................................................................................................................  

8.12.2.1.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt):  .......................................................................................................... » 

viii) Post 8.17, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.17. Tiltak mot luftforurensning 

8.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

8.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

8.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

8.17.2.1.1.  Merke: .................... 

8.17.2.1.2.  Type: .................... 

8.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: .................... 

8.17.2.1.4.  Katalysatoren(e)s mål og volum: .................... 

8.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning: .................... 

8.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller: .................... 

8.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon: .................... 

8.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale): .................... 

8.17.2.1.9.  Celletetthet: .................... 

8.17.2.1.10.  Type katalysatorhus: .................... 

8.17.2.1.11.  Katalysatoren(e)s plassering (sted(er) og største/minste avstand fra motor): .................... 

8.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: ....................K 

8.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt): .................... 

8.17.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: .................... 

8.17.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: .................... K 

8.17.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt): .................... 

8.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.1.  Merke: .................... 

8.17.2.1.15.2.  Type: 

8.17.2.1.15.3.  Plassering: .................... 

8.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4)  
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8.17.2.1.16.1.  Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser: ....................) 

8.17.2.1.17.  Eksosresirkulering (EGR): ja/nei(4) 

8.17.2.1.17.1.  Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.): .................... 

8.17.2.1.18.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

8.17.2.1.18.1.  Partikkelfellens mål og volum: .................... 

8.17.2.1.18.2.  Partikkelfellens type og konstruksjon: .................... 

8.17.2.1.18.3.  Plassering (sted(er) og største/minste avstand fra motor): .................... 

8.17.2.1.18.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: .................... 

8.17.2.1.18.5.  Normalt driftstemperaturområde: .................... … K og trykkområde: .................... kPa 

8.17.2.1.19.  Andre systemer: ja/nei(4) 

8.17.2.1.19.1.  Beskrivelse og virkemåte: ....................» 

ix) Post 8.18, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

8.18.1. Matepumpe 

8.18.1.1  Trykk(7) .................... kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

8.18.2. Innsprøytingssystem 

8.18.2.1.  Pumpe 

8.18.2.1.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.1.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: ………… og ................ mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med 

en pumpehastighet på …………… o/min (nominell) og ……… o/min (høyeste dreiemoment), 

eller karakteristikkdiagram: ...............................................................................................................  

8.18.2.1.3.1.  Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

8.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

8.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7): .................... 

8.18.2.2.2.  Innstilling(7): .................... 

8.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

8.18.2.3.1.  Lengde: .................... mm 

8.18.2.3.2.  Innvendig diameter: .................... mm 

8.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r) 

8.18.2.4.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.4.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): .................... kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

8.18.2.5.  Regulator 

8.18.2.5.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.5.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.5.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7): .................... min–1 

8.18.2.5.4.  Høyeste turtall uten belastning(7): .................... min–1  
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8.18.2.5.5.  Tomgangsturtall(7): .................... min–1 

8.18.2.6.  Kaldstartsystem: 

8.18.2.6.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.6.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.6.3.  Beskrivelse: ....................» 

x) Post 8.19 skal lyde: 

«8.19. Drivstofftilførsel for bensinmotorer» 

d)  I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) Post 2.5.1 skal lyde: 

«2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):» 

ii) Post 5.1.2.2 utgår. 

iii) Post 10.4.4.1. skal lyde: 

«10.4.4.1.  Innretning for reduksjon av eksosstøy som inneholder fibermaterialer: ja/nei(4):» 

e)  I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19): ....................’;» 

ii) Post 2.5.1 skal lyde: 

«2.5.1.  Typegodkjenning av: motortype/motorfamilie(4):» 

iii) Post 6.6 og 6.7 skal lyde: 

«6.6. Nominelt turtall: .................... min–1 

6.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment: .................... min–1» 

iv) Post 6.18, herunder alle underposter, skal lyde: 

«6.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

6.18.1. Matepumpe 

6.18.1.1  Trykk(7) … kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

6.18.2. Innsprøytingssystem 

6.18.2.1.  Pumpe 

6.18.2.1.1.  Merke(r): … 

6.18.2.1.2.  Type(r): … 

6.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og ……… mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en 

pumpehastighet på … o/min (nominell) og ……… o/min (høyeste dreiemoment), eller 

karakteristikkdiagram: .............................  

6.18.2.1.3.1.  Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

6.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

6.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7): .................... 

6.18.2.2.2.  Innstilling(7): .................... 

6.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

6.18.2.3.1.  Lengde: … mm 

6.18.2.3.2.  Innvendig diameter: … mm  
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6.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r) 

6.18.2.4.1.  Merke(r): … 

6.18.2.4.2.  Type(r): … 

6.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): … kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

6.18.2.5.  Regulator 

6.18.2.5.1.  Merke(r): … 

6.18.2.5.2.  Type(r): … 

6.18.2.5.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7): .................... min–1 

6.18.2.5.4.  Høyeste turtall uten belastning(7): .................... min–1 

6.18.2.5.5.  Tomgangsturtall(7): .................... min–1 

6.18.2.6.  Kaldstartsystem: 

6.18.2.6.1.  Merke(r): … 

6.18.2.6.2.  Type(r): … 

6.18.2.6.3.  Beskrivelse: …» 

v) Post 6.19.4.2 skal lyde: 

«6.19.3.2.  Type(r): ....................» 

vi) Post 7.1.1 skal lyde: 

«7.1.1.  Forbrenningssyklus: elektrisk tenning/kompresjonstenning(4)» 

vii) Post 8.6 og 8.7 skal lyde: 

«8.6. Nominelt turtall: .................... min–1 

8.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment: .................... min–1» 

viii) Post 8.12.2, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.12.2.  Luft 

8.12.2.1.  Vifte: ja/nei(4) 

8.12.2.1.1.  Spesifikasjoner for viften: .................... 

8.12.2.1.2.  Utvekslingsforhold (eventuelt): ....................» 

ix) Post 8.17, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.17. Tiltak mot luftforurensning 

8.17.1.  Innretning for resirkulering av veivhusgasser: ja/nei(4) 

8.17.2.  Eventuelle ekstra forurensningsreduserende innretninger: 

8.17.2.1.  Katalysator: ja/nei(4) 

8.17.2.1.1.  Merke: .................... 

8.17.2.1.2.  Type: .................... 

8.17.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: .................... 

8.17.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes mål og volum: .................... 

8.17.2.1.5.  Type katalytisk virkning: .................... 

8.17.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller: .................... 

8.17.2.1.7.  Relativ konsentrasjon: ....................  
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8.17.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale): .................... 

8.17.2.1.9.  Celletetthet: .................... 

8.17.2.1.10.  Type katalysatorhus: .................... 

8.17.2.1.11.  Katalysatoren/katalysatorenes plassering (sted(er) og største/minste avstand fra motor): 

.................... 

8.17.2.1.12.  Normalt driftsområde: ....................K 

8.17.2.1.13.  Reagens som forbrukes (eventuelt): .................... 

8.17.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: .................... 

8.17.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: .................... K 

8.17.2.1.13.3.  Internasjonal standard (eventuelt): .................... 

8.17.2.1.14.  NOx-føler: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.  Lambda-sonde: ja/nei(4) 

8.17.2.1.15.1.  Merke: .................... 

8.17.2.1.15.2.  Type: .................... 

8.17.2.1.15.3.  Plassering: .................... 

8.17.2.1.16.  Luftinnsprøyting: ja/nei(4) 

8.17.2.1.16.1.  Type: pulserende luft/luftpumpe/annet(4) (dersom «annet», spesifiser: ....................) 

8.17.2.1.17.  Eksosresirkulering (EGR): ja/nei(4) 

8.17.2.1.17.1.  Spesifikasjoner (kjølt/ikke-kjølt, høyt trykk/lavt trykk, osv.): .................... 

8.17.2.1.18.  Partikkelfelle: ja/nei(4) 

8.17.2.1.18.1.  Partikkelfellens mål og volum: .................... 

8.17.2.1.18.2.  Partikkelfellens type og konstruksjon: .................... 

8.17.2.1.18.3.  Plassering (sted(er) og største/minste avstand fra motor): .................... 

8.17.2.1.18.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: .................... 

8.17.2.1.18.5.  Normalt driftstemperaturområde: ................. K og trykkområde: ................kPa 

8.17.2.1.19.  Andre systemer: ja/nei(4) 

8.17.2.1.19.1.  Beskrivelse og virkemåte: ....................» 

x)  Post 8.18, herunder alle underposter, skal lyde: 

«8.18. Drivstofftilførsel for dieselmotorer 

8.18.1. Matepumpe 

8.18.1.1  Trykk(7) .................... kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

8.18.2. Innsprøytingssystem 

8.18.2.1.  Pumpe 

8.18.2.1.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.1.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.1.3.  Drivstofftilførsel: … og … mm3(7) per slag eller syklus ved full innsprøyting med en 

pumpehastighet på … o/min (nominell) og ………… o/min (høyeste dreiemoment), eller 

karakteristikkdiagram: .....................  
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8.18.2.1.3.1.  Benyttet metode: på motor/på prøvingsbenk(4) 

8.18.2.2.  Forinnsprøyting: 

8.18.2.2.1.  Forinnsprøytingskurve(7): .................... 

8.18.2.2.2.  Innstilling(7): .................... 

8.18.2.3.  Innsprøytingsrør: 

8.18.2.3.1.  Lengde: .................... mm 

8.18.2.3.2.  Innvendig diameter: .................... mm 

8.18.2.4.  Innsprøytingsdyse(r) 

8.18.2.4.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.4.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.4.3.  Åpningstrykk(7): .................... kPa, eller karakteristikkdiagram: .................... 

8.18.2.5.  Regulator 

8.18.2.5.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.5.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.5.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning(7): .................... min–1 

8.18.2.5.4.  Høyeste turtall uten belastning(7): .................... min–1 

8.18.2.5.5.  Tomgangsturtall(7): .................... min–1 

8.18.2.6.  Kaldstartsystem: 

8.18.2.6.1.  Merke(r): .................... 

8.18.2.6.2.  Type(r): .................... 

8.18.2.6.3.  Beskrivelse: ....................» 

xi)  Post 8.19 skal lyde: 

«8.19. Drivstofftilførsel for bensinmotorer» 

f)  I tillegg 7 skal post 25.5.2 lyde: 

«25.5.2.  Nominell spenning eller nominelt trykk:  .................. V / kPa(4)» 

g)  I tillegg 8 skal tittelen lyde: 

«Tillegg 8 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type  

kjøretøy med hensyn til) montering av et speilsystem» 

h)  I tillegg 9 gjøres følgende endringer: 

i) Post 3.3 skal lyde: 

«3.3. Aksler og hjul:» 

ii) Post 4.1.2.1.2 skal lyde: 

«4.1.2.1.2.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på det 

fremre koplingspunktet (S): .................... kg» 
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iii) Post 4.1.2.2 og 4.1.2.4 utgår. 

iv) Post 4.1.3 skal lyde: 

«4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for kjøretøyer i gruppe T eller C for hver understells-/bremsekon-

figurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S (for kjøretøyer i gruppe R og S angis største tillatte belast-

ning(er) på det bakre koplingspunktet): 

Kjøretøyer  

i gruppe  

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset(*) ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg 

(*) Beregnes ved delvis lastet tilstand som fastsatt av traktorprodusenten etter avtale med den tekniske instansen 

fastsatt i nr. 3.1.1.2 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68.» 

v) Post 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for kombinasjonen traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger 

(kjøretøyer i gruppe R eller S) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S: 

Kjøretøyer  

i gruppe  

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg» 

vi) Post 4.1.5–4.1.5.3 utgår. 

i)  I tillegg 10 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19):....................» 

ii) Post 24.1 skal lyde: 

«24.1. Oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/elektroniske systemer eller 

elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyet, og over forskjellige karosseriformer(60), ma-

terialvarianter for karosseriet, det elektriske ledningsnettets innretning, motorvarianter, versjoner 

med høyre-/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand: ....................» 

j)  I tillegg 11 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19): ....................»  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/253 

 

 

ii) Post 29, herunder alle underposter, skal lyde: 

«29. BALLASTMASSER 

29.1.  Detaljert teknisk beskrivelse (med målsatte fotografier eller tegninger) av ballastmassene og hvordan de er 

montert på traktoren: 

29.2.  Antall sett med ballastmasser: .................... 

29.2.1.  Antall komponenter i hvert sett: Sett 1: .................... Sett 2:.................... Sett ................:....................  

29.3.  Delenes masse på hvert sett: Sett 1: ..................kg Sett 2: .................kg Sett ................ kg 

29.3.1.  Samlet masse på hvert sett: Sett 1: ....................kg .................... Sett 2: .................. kg Sett .................. kg  

29.4.  Samlet ballastmasse: ....................kg 

29.4.1.  Fordeling av disse massene på akslene: .................... kg 

29.5.  Materiale(r) og konstruksjonsmåte: ....................» 

k)  I tillegg 12 gjøres følgende endringer: 

i)  Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19): ....................» 

l)  I tillegg 13 gjøres følgende endringer: 

i)  Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19): ....................» 

m)  I tillegg 14 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og 

festemåte (eventuelt)(19): ....................» 

ii) Post 38.1 skal lyde: 

«38.1. Fotografier og målsatte tegninger av den mekaniske koplingen, dens montering på kjøretøyet og dens 

kopling til innretningen som er montert på tilhengeren: ....................» 

iii) Post 38.5 skal lyde: 

«38.5. Beskrivelse av den mekaniske koplingen: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til delegert kommisjonsfor-

ordning (EU) 2015/208): 

… 

Merke: … 

Produsentens typebetegnelse: … 

Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): .................... kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): .................... tonn 

Største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet (S)(44): ….. kg 
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Fotografier og måltegninger av koplingen. Disse tegningene skal framfor alt vise 

de nødvendige målene i detalj samt målene for montering av innretningen. 

 

Kort teknisk beskrivelse av koplingen, med angivelse av konstruksjonstype og 

materiale. 

 

Type prøving Statisk/dynamisk(4) 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer for 

— trekkøyer, kulekoplinger eller liknende koplinger som skal festes til den 

mekaniske koplingen (for hengslede eller stive drag) 

— typegodkjenningsmerke eller -nummer for mekaniske koplinger som skal 

festes til stigerammen/tilhengerfestet (om det er begrenset til bestemte 

typer) 

…» 

n)  I tillegg 15 gjøres følgende endringer: 

i) Post 3.3 skal lyde: 

«3.3. Aksler og hjul:» 

ii) Post 4.1.2.1.2 skal lyde: 

«4.1.2.1.2.  For kjøretøyer i gruppe R eller S med stivt drag eller midtaksel angis den vertikale belastningen på 

det fremre koplingspunktet (S): .................... kg» 

iii) Post 4.1.2.4 utgår. 

iv) Post 4.1.3 skal lyde: 

«4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for kjøretøyer i gruppe T eller C for hver understells-/ 

bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R eller S (for kjøretøyer i gruppe R og S angis største tillatte 

belastning(er) på det bakre koplingspunktet): 

Kjøretøyer  

i gruppe  

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset(*) ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg» 

(*) Beregnet ved hjelp av den delvis lastede tilstanden definert av traktorprodusenten i samsvar med nr. 3.1.1.2 i 

vedlegg II til delegert kommisjonsforordnng (EU) 2015/68.» 

v) Post 4.1.4 skal lyde: 

«4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for kombinasjonen traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger 

(kjøretøyer i gruppe R eller S) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R  

eller S: 

Kjøretøyer  

i gruppe  

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg» 
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vi) Post 4.1.5–4.1.5.3 utgår. 

vii) Post 5.1.2.2 utgår. 

viii) Post 6.6 og 6.7 skal lyde: 

«6.6. Nominelt turtall: .................... min–1 

6.7.  Turtall ved høyeste dreiemoment: .................... min–1» 

ix) Nye poster 7, 7.1 og 7.1.1 skal lyde: 

«7. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTORFAMILIEN 

7.1. Felles parametrer(56) 

7.1.1.  Forbrenningssyklus: elektrisk tenning/kompresjonstenning(4)» 

x) Post 9, herunder alle underposter, skal lyde: 

«9. ENERGILAGRINGSENHET(ER)(11) 

9.1.  Beskrivelse: batteri/kondensator/svinghjul/generator(4) 

9.2.  Identifikasjonsnummer: .................... 

9.3.  Type elektrokjemisk kopling: .................... 

9.4.  Lagret energi 

9.4.1.  For batteri, spenning: .................... og kapasitet: .................... … Ah i 2 timer 

9.4.2.  For kondensator: .................... J 

9.4.3.  For svinghjul/generator(4): .................... J 

9.4.3.1.  Treghetsmoment for svinghjulet: .................... kg m2 

9.4.3.1.1.  Ekstra treghetsmoment dersom det ikke er innkoplet noe gir: .................... kg m2 

9.5.  Lader: i kjøretøyet / ekstern / uten(4)» 

xi) Post 11, herunder alle underposter, skal lyde: 

«11. FRAMDRIFTSSYSTEM OG BETJENINGSSYSTEM(13) 

11.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (girskift, 

clutch eller andre elementer i framdriftssystemet): 

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av girskiftsystem(er) og dets/deres styring: ……………… 

11.2.2.  Diagram og/eller tegning av kraftoverføringssystemet: .................... 

11.2.3.  Type kraftoverføring: mekanisk/hydraulisk/elektrisk/annen(4) (dersom «annen», spesifiser …………) 

11.2.4.  Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: .................... 

11.2.5.  Plassering i forhold til motoren: .................... 

11.2.6.  Betjeningsmåte: .................... 



Nr. 10/256 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

11.2.7.  Reduksjonsgirkasse: med/uten(4) 

11.2.8.  Type girskiftsystem(24)
: .................... 

11.3. Clutch (eventuelt) 

11.3.1.  Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem: 

11.3.2.  Største dreiemomentomforming: .................... 

11.4. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens ut-

veksling (forhold 

mellom motorens 

turtall og turtallet 

til girkassens 

utgående aksel) 

Reduksjonsgir-

kassens utveks-

ling (forhold 

mellom motorens 

turtall og turtallet 

til reduksjonsgir-

kassens utgående 

aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) 

(forhold mellom 

turtallet til gir-

kassens utgående 

aksel og drivhju-

lenes omdreinings-

hastighet) 

Samlet 

utveksling 

Utveksling 

(turtall/kjøretøyets 

hastighet) for bare 

manuelt gir 

Høyeste verdi 

for CVT(*) 

1 

2 

3 

     

Minimum for 

CVT(*) 

Revers 

1 

… 

     

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring 

11.5. Differensialsperre 

11.5.1.  Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(4)» 

xii) Post 43.1 skal lyde: 

«43.1. Kort beskrivelse av bremseanlegget/-anleggene som er montert i kjøretøyet(55): ....................» 

xiii) Post 43.3 utgår. 

xiv) Post 43.6, herunder alle underposter, skal lyde: 

«43.6. Bremseinnretninger på tilhengere 

43.6.1.  Teknikk benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk/ingen(4) 

43.6.2.  Betjeningsinnretning for tilhengerens bremseanlegg (beskrivelse, spesifikasjoner): .................... 

43.6.3.  Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifi-

kasjon av eventuelle elektroniske deler): .................... 

43.6.4.  Forbindelsestype: Enkeltslange / dobbeltslange / ingen(4) 

43.6.4.1.  Hydraulisk tilførselstrykk:  Én slange: ..............… kPa  To slanger: .............. kPa 

43.6.4.2.  Pneumatisk tilførselstrykk:  To slanger:  .....................................................................  kPa 

43.6.5.  Tilgjengelig adapter i henhold til ISO 7638:2003(15):  ...............................................................  ja/nei(4)» 
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xv) Følgende poster tilføyes: 

«43.A. OPPLYSNINGSDOKUMENT FOR TILHENGERES AKSLER OG BREMSER MED HENSYN TIL 

ALTERNATIV TYPE I- OG TYPE III-FRAMGANGSMÅTE 

43.A.1.  Generelt 

43.A.1.1.  Aksel- eller kjøretøyprodusentens navn og adresse: 

43.A.2.  Akseldata 

43.A.2.1.  Produsent (navn og adresse)  ...........................................................................................................  

43.A.2.2.  Type/variant:  ...................................................................................................................................  

43.A.2.3.  Identifikator for aksel: ID1-  ............................................................................................................  

43.A.2.4.  Belastning på akselen ved prøving (Fe):  .................................................................................. daN 

43.A.2.5.  Data for hjul og bremser i henhold til nedenstående figur 1A og 1B 

43.A.3.  Brems 

43.A.3.1.  Generelle opplysninger 

43.A.3.1.1.  Merke: 

43.A.3.1.2.  Produsent (navn og adresse) 

43.A.3.1.3.  Bremsetype (f.eks. trommel/skive): 

43.A.3.1.3.1.  Variant (f.eks. S-kam-bremser, kilebrems osv.): 

43.A.3.1.4.  Identifikator for brems ID2- 

43.A.3.1.5.  Bremsedata i henhold til figur 2A og 2B: 

43.A.3.2.  Trommelbremsdata 

43.A.3.2.1.  Bremsejusteringsinnretning (ekstern/integrert):  ..............................................................................  

43.A.3.2.2.  Angitt største bremseinngangsmoment Cmax:  ...........................................................................  Nm 

43.A.3.2.3.  Mekanisk virkingsgrad: η = .............................................................................................................  

43.A.3.2.4.  Angitt terskelverdi for bremseinngangsmoment C0,dec:  ............................................................  Nm 

43.A.3.2.5.  Kamakselens faktiske lengde:  ..................................................................................................  mm 

43.A.3.3.  Bremsetrommel: 

43.A.3.3.1.  Friksjonsoverflatens største diameter (slitasjegrense)  ..............................................................  mm 

43.A.3.3.2.  Basismateriale:  ................................................................................................................................  

43.A.3.3.3.  Angitt masse:  .............................................................................................................................  kg 

43.A.3.3.4.  Nominell masse:  ........................................................................................................................  kg 

43.A.3.4.  Bremsebelegg 

43.A.3.4.1.  Produsent og adresse  .......................................................................................................................  

43.A.3.4.2.  Merke  ..............................................................................................................................................  

43.A.3.4.3.  Type  ................................................................................................................................................  

43.A.3.4.4.  Identifikasjon (typeidentifikasjon på belegg)  ..................................................................................  

43.A.3.4.5.  Minste tykkelse (slitasjegrense)  ...............................................................................................  mm 

43.A.3.4.6.  Metode for festing av friksjonsmateriale på bremsesko:  .................................................................   
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43.A.3.4.6.1.  .................................................................... Minst gunstige festemåte (dersom det er flere enn én): 

43.A.3.5.  Data for trommelbrems 

43.A.3.5.1.  Type forbindelse til akselen (aksial, radial, integrert, osv.):  ...........................................................  

43.A.3.5.2.  Bremsejusteringsinnretning (ekstern/integrert):  ..............................................................................  

43.A.3.5.3.  Bremsesylinderens lengste stempelvandring:  ..........................................................................  mm 

43.A.3.5.4.  Angitt største aktiveringskraft ThAmax:  ..................................................................................... daN 

43.A.3.5.4.1  Cmax = ThAmax · le :  .................................................................................................................  Nm 

43.A.3.5.5.  Friksjonsradius:  re =  ................................................................  mm 

43.A.3.5.6.  Stangens lengde:  le =  ................................................................  mm 

43.A.3.5.7.  Virkningsgrad (le/ee):  i =  .........................................................................  

43.A.3.5.8.  Mekanisk virkningsgrad:  η =  .......................................................................  

43.A.3.5.9.  Angitt reaksjonsterskel for bremseinngangsmoment A0,dec:  .........................................................  N 

43.A.3.5.9.1.  C0,dec = te A0,dec · le :  ..................................................................................................................  Nm 

43.A.3.5.10.  Minste rotortykkelse (slitasjegrense):  ......................................................................................  mm 

43.A.3.6.  Data for bremseskiven  ....................................................................................................................  

43.A.3.6.1.  Beskrivelse av skivetype:  ................................................................................................................  

43.A.3.6.2.  Forbindelse med / feste på navet:  ....................................................................................................  

43.A.3.6.3.  Ventilert (ja/nei):  .............................................................................................................................  

43.A.3.6.4.  Angitt masse:  .............................................................................................................................  kg 

43.A.3.6.5.  Nominell masse:  ........................................................................................................................  kg 

43.A.3.6.6.  Angitt utvendig diameter:  ........................................................................................................  mm 

43.A.3.6.7.  Minste utvendige diameter:  ......................................................................................................  mm 

43.A.3.6.8.  Bremseskivens innvendige diameter:  .......................................................................................  mm 

43.A.3.6.9.  Ventilasjonskanalens bredde (eventuelt):  .................................................................................  mm 

43.A.3.6.10.  Basismateriale:  ................................................................................................................................  

43.A.3.7.  Data for bremsebelegg (bremseklosss)  ...........................................................................................  

43.A.3.7.1.  Produsent og adresse:  ......................................................................................................................  

43.A.3.7.2.  Merke: 

43.A.3.7.3.  Type:  ...............................................................................................................................................  

43.A.3.7.4.  Identifikasjon (typeidentifikasjon på beleggets bakside):  ...............................................................  

43.A.3.7.5.  Minste tykkelse (slitasjegrense):  ..............................................................................................  mm 

43.A.3.7.6.  Metode for festing av friksjonsmateriale på bremsebeleggets bakside:  ..........................................  

43.A.3.7.6.1.  Minst gunstige festemåte (dersom det er flere enn én): ...................................................................  
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Figur 1A 
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Figur 1B 
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Figur 2A 
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Figur 2B 
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o)  I tillegg 19 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og fes-

temåte (eventuelt)(19): ....................» 

ii) Post 46.2.1 skal lyde: 

«46.2.1.  For veltebøyle: nedfellbar/ikke nedfellbar(4)» 

iii) Post 46.2.2, herunder alle underposter, skal lyde: 

«46.2.2.  For nedfellbar bøyle: 

46.2.2.1.  Nedfelling: uten assistanse / delvis med assistanse / med full assistanse(4) 

46.2.2.2.  For nedfelling uten verktøy eller delvis med verktøy: 

46.2.2.2.1.  Manuelt nedfellbart veltevern: med verktøy/uten verktøy(4) 

46.2.2.2.2.  Fotografier og detaljerte tekniske tegninger som viser gripeområdet og de tilgjengelige delene  

fra siden og ovenfra. Dimensjoner og største styrke for betjening av veltevernet må framgå av 

tegningene:  ..........................................................................................................................................  

46.2.2.3.  For nedfelling med delvis assistanse eller med full assistanse, en kort beskrivelse av assistanse-

innretningene og deres betjeningsinnretninger, og eventuelt deres plassering:  ...................................  

46.2.2.4.  Låsemekanisme: manuell/automatisk(4) 

46.2.2.4.1.  For manuelle låsemekanismer, en kort beskrivelse av låsemekanismen og hvordan den er utformet 

for å unngå fare for klemming eller avklipping samt redusere kraften som kreves for betjening:  ......  

46.2.2.4.2.  For automatiske låsemekanismer: 

46.2.2.4.2.1.  En kort beskrivelse av låsemekanismen, deres eventuelle betjeningsinnretninger og deres 

plassering:  ...........................................................................................................................................  

46.2.2.4.2.2.  Produsentens sertifikat angitt i merknad 2 i nr. 5.5 i del B3 i vedlegg IX til delegert kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nei(4)» 

p)  I tillegg 20 skal ny post 2.2.4 lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19): ....................» 

q)  I tillegg 21 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og fes-

temåte (eventuelt)(19): ....................» 

ii) Post 49.4.1 skal lyde: 

«49.4.1.  Førersetets plassering: venstre/høyre/midtstilt(4)» 

r)  I tillegg 22 gjøres følgende endringer: 

i) Ny post 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og fes-

temåte (eventuelt)(19): ....................» 
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ii) Post 54.3 skal lyde: 

«54.3. Bilbeltenes antall og plassering samt på hvilke seter de kan benyttes, fylles ut i tabellen nedenfor: 

Bilbeltenes plassering og tilhørende opplysninger 

   

Fullstendig EU-

typegodkjenningsmerke / 

ECE-typegod-

kjenningsmerke 

Eventuell variant 

Høydejusteringsinn-

retning for belte 

(ja/nei/ekstrautstyr) 

Førersete: 

 

V    

M    

H    

Passasjersete 

1 

 

V    

M    

H    

Passasjersete 

… 

 

V    

M    

H    

V = venstre, M= midten, H=høyre» 

s)  I tillegg 23 skal ny post 2.2.4 lyde: 

«2.2.4.  For komponenter og separate tekniske enheter, typegodkjenningsmerkets/-merkenes plassering og festemåte 

(eventuelt)(19): ....................» 

r)  Tillegg 24 skal lyde: 

«Tillegg 24 

Produsentens erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

Produsentens erklæring om tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

 

Undertegnede: [ .......................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

2.3.  Produsentens firma og adresse:  .........................................................................................................................  

2.3.2.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant(1):  .............................................................................  

 

erklærer med dette at: 

 

2.1.  Merke(r) (produsentens handelsnavn):  ..............................................................................................................  

2.4.1.  Type(2):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.2.  Variant(er)(2):  .....................................................................................................................................................  
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2.4.3.  Versjon(er):  ........................................................................................................................................................  

2.4.4  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................  

2.4.5.  Kjøretøyets gruppe, undergruppe og hastighetsindeks(3): ...................................................................................  

 

ikke vil markedsføre utskiftbare komponenter som kan føre til at kjøretøyvarianten får økt framdriftsytelse 

Sted: ........................................ Dato: ........................................ 

Underskrift: ........................................  Navn og stilling i foretaket: ........................................ 

Forklarende merknader til tillegg 24 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» som er tildelt til hver type, variant og versjon som 

oppført i punkt 2.3 i del B i vedlegg I til denne forordning. Matrisen oppført i punkt 2.2 i del B i vedlegg I til denne 

forordning kan benyttes til å identifisere variant og versjoner. 

(3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal angis, f.eks.«T4.3a» for en 

traktor med liten bakkeklaring og høyeste konstruksjonshastighet under eller lik 40 km/t.» 

s)  I de forklarende merknadene til opplysningsdokumentet gjøres følgende endringer: 

i) Forklarende merknad 9 skal lyde: 

«(9)  Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

 P: bensin 

 B5: diesel 

 E5: bensin E5 

 M: blanding (for totaktsmotorer) 

 O: annet» 

ii) Ny forklarende merknad (11) skal lyde: 

«(11)  Unntatt batterier som gir elektrisk energi til start, belysning og tenning.» 

iii) Forklarende merknad 14 skal lyde: 

«(14)  «A» for et trepunktsbelte 

 «B» for et hoftebelte 

 «S» for en spesiell beltetype (gi i så fall særlige opplysninger om hvilken type under merknaden i post 

53.4.1) 

 «Ar», «Br» eller «Sr» for et belte med strammer 

 «Are», «Bre» eller «Sre» for et belte med strammer og en energiabsorberende innretning ved minst ett 

feste» 

iv) Nye forklarende merknader 15 og 16 skal lyde: 

«(15)  Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe T og C som er godkjent for å trekke kjøretøyer i gruppe R eller S, 

dersom de er utstyrt med en innretning for lagring av hydraulisk energi.» 

«(16)  Angi største tillatte trekkbare masse for nedre leddarm på bakre trepunkts løftemekanisme eller for selve 

bakre trepunkts løftemekanisme, som oppgitt av produsenten.»  
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v) Forklarende merknad 24 skal lyde: 

«(24)  Angi type girskiftsystem(er) ved hjelp av følgende koder: 

 A: automatisk 

 M1: manuelt 

 M2: manuelt/automatisk 

 C: Kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT) 

 W: motor med hjulnav 

 A: annet (spesifiser…)» 

vi) Forklarende merknad 26 skal lyde: 

«(26)  Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

 LI: på linje 

 i V-form 

 O: boksermotor 

 S: énsylindret motor 

 R: rotasjonsmotor» 

vii) Forklarende merknad 48 skal lyde: 

«(48)  For kjøretøyer i gruppe R og S angis overhenget til koplingspunktet foran.» 

viii) Forklarende merknad 49 skal lyde: 

«(49)  For motorer gis opplysninger om motortype eller motorfamilietype, alt etter hva som er relevant, uten 

typegodkjenningens utvidelsesnummer.» 

ix) Forklarende merknad 52 skal lyde: 

«(52)  Når traktoren er utstyrt med forskjellige valgfrie seter eller har en vendbar førerplass (vendbart sete og 

ratt), skal dimensjonene i forhold til setets referansepunkter (SIP 1, SIP 2 osv.) måles i hvert enkelt 

tilfelle.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 skal forklarende merknad 4 i forklarende merknader til vedlegg II 

lyde: 

«(4)  For motorer gis opplysninger om motortype eller motorfamilietype, alt etter hva som er relevant, uten typegod-

kjenningens utvidelsesnummer.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I tillegg 1 til vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1)  I del 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I modell 1 gjøres følgende endringer: 

i) Under overskriften «Generelle spesifikasjoner» skal post 3.4.4. lyde: 

«3.4.4.  Styring ved(33a): 

— å endre hastigheten mellom beltekjedene på høyre og venstre side: ja/nei(1) 

— å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder: ja/nei(1) 

— å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse: ja/nei(1) 

— å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral, vertikal akse, og endre hjulenes retning på 

hjulakselen: ja/nei(1)» 

ii) Under overskriften «Generelle spesifikasjoner» utgår post 37.2 og 3.4.2 (Type understell). 

iii) Under overskriften «Spesifikasjoner for særlige formål» skal post 58.3 lyde: 

«58.3. Kjøretøy utstyrt med førerhus klassifisert for vern mot farlige stoffer i kategori 2/3/4(1)(35) og et 

støvfilter/aerosolfilter/dampfilter(1)(36) med hensyn til vern mot farlige stoffer(33n)» 

iv) Under overskriften «Masser» skal post 4.1.2.2 lyde: 

«4.1.2.2.  Masse(r) og dekk 

Dekkombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimen-

sjon inkl. 

indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Rulleradius(1) 

[mm] 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse per 

aksel 

[kg](*) 

Kjøretøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*) 

(**)(***) 

Sporvidde 

[mm] 

Minste Største 

1 1 …  … … … … … … 

2 …  … … … … … … 

… …  … … … … … … 

2 1 …  … … … … … … 

 2 …  … … … … … … 

 … …  … … … … … … 

… 1 …  … … … … … … 
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Dekkombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimen-

sjon inkl. 

indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Rulleradius(1) 

[mm] 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse per 

aksel 

[kg](*) 

Kjøretøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*) 

(**)(***) 

Sporvidde 

[mm] 

Minste Største 

 2 …  … … … … … … 

 … …  … … … … … …» 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom største tillatte 

vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides tabellen på høyre side, og 

koplingen angis i kolonnens overskrift. For kjøretøyer i gruppe R eller S er kolonnen(e) reservert for den bakre 

koplingen om det finnes en slik. 

(***) Verdien skal angis bare dersom største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet er lavere enn angitt i post 38.3 og 

38.4.» 

v) Under overskriften «Masser» skal post 4.1.3 og 4.1.4 lyde: 

«4.1.3.  Teknisk tillatt(e) trekkbar(e) masse(r) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe 

R eller S: 

Kjøretøy 

i gruppe 

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

4.1.4.  Teknisk tillatt(e) totalmasse(r) for kombinasjonen traktor (kjøretøyer i gruppe T eller C) og tilhenger 

(kjøretøyer i gruppe R eller S) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for kjøretøyer i gruppe R  

eller S: 

Kjøretøy 

i gruppe 

R og S 

Brems 

Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset ….. kg ….. kg ….. kg 

Påløpsbremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Hydraulisk bremsing ….. kg ….. kg ….. kg 

Pneumatisk bremsing ….. kg ….. kg …kg» 

vi) Under overskriften «Masser» utgår post 4.1.5.1. 

vii) Alle poster under overskriften «Ballastmasser» skal lyde: 

«29.2. Antall sett med ballastmasser: .................... 
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29.2.1.  Antall komponenter i hvert sett: Sett 1: .........  Sett 2: .........  Sett … 

29.4.  Samlet ballastmasse: .................... kg» 

viii) Under overskriften «De viktigste målene» skal post 4.2.1.3. lyde: 

«4.2.1.3.  Høyde (i driftsferdig stand)(33): høyst ......... mm  minst......... mm.» 

ix) Under overskriften «De viktigste målene» skal post 4.2.2.8. lyde: 

«4.2.2.8.  Sporvidde(17):  Høyst: Aksel 1 ……… mm Aksel 2 …… mm Aksel ……… mm 

 Minst: Aksel 1 ……… mm Aksel 2 …… mm Aksel ……… mm» 

x) Under overskriften «Generelle spesifikasjoner for framdriftssystemet» skal post 5.1.1.3 lyde: 

«5.1.1.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet: .................... km/t» 

xi) Under overskriften «Generelle spesifikasjoner for framdriftssystemet» erstattes post 5.1.2.2 med ny post 5.1.2.1: 

«5.1.2.1.  Kjøretøyets fastsatte høyeste konstruksjonshastighet bakover: .................... km/t» 

xii) Under overskriften «Motor» skal post 2.2.2 lyde: 

«2.2.2.  Typegodkjenningsnummer uten utvidelse: ....................» 

xiii) Under overskriften «Motor» utgår post 2.5.4.1. 

xiv) Under overskriften «Motor» skal ny post 7.1.1 lyde: 

«7.1.1.  Forbrenningssyklus: elektrisk tenning/kompresjonstenning(1)» 

xv) Under overskriften «Girkasse» utgår post 11.4.1, 11.5 og 11.5.1. 

xvi) Under overskriften «Girkasse» skal ny post 11.2.8 lyde: 

«11.2.8.  Type girskiftsystem(22)
: ....................» 

xvii) Alle poster under overskriften «Bremser» skal lyde: 

«43.4.6.  Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(1) 

43.5.1.  Bremseoverføring: mekanisk/hydrostatisk uten servoforsterkning / med servoforsterkning / helt 

servodrevet overføring(1) 

43.5.3.  Låsing av venstre og høyre bremsebetjening: .................... 

43.6.1.  Teknikk benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk/ingen(1) 

43.6.4.  Forbindelsestype: Enkeltslange / dobbeltslange / ingen(1) 
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43.6.4.1.  Hydraulisk tilførselstrykk: Én slange: .................... kPa  To slanger: .................... kPa 

43.6.4.2.  Pneumatisk tilførselstrykk: ....................To slanger: .................... kPa 

43.6.5.  Tilgjengelig adapter i henhold til ISO 7638:2003(33p): ja/nei(1)» 

xviii) Under overskriften «Veltevern (ROPS)» skal post 46.1 lyde: 

«46.1. ROPS-utstyr: obligatorisk/ekstrautstyr/standard(1)» 

xix) Under overskriften «Veltevern (ROPS)» skal post 46.2.1 og 46.2.2 lyde: 

«46.2.1.  For veltebøyle: nedfellbar/ikke nedfellbar(1) 

46.2.2.  For nedfellbar bøyle: 

46.2.2.1.  Nedfelling: uten assistanse / delvis med assistanse / med full assistanse(1) 

46.2.2.2.1.  Manuelt nedfellbart veltevern: med verktøy/uten verktøy(4) 

46.2.2.4.  Låsemekanisme: manuell/automatisk(1)» 

xx) Under overskriften «Sitteplasser (saler og seter)» skal post 49.5.1 lyde: 

«49.5.1.  Antall passasjerseter:....................» 

xxi) Overskriften «lasteplattform(er)», herunder alle poster under denne overskriften, skal lyde: 

«Lasteplattform(er)(33d) 

33.1.1.  Lasteplattformen(e)s lengde: ......... mm 

33.1.2.  Lasteplattformen(e)s bredde: ......... mm 

33.1.3.  Lasteplattformen(e)s høyde over bakken: ......... mm 

33.2.  Sikker lasteevne for lasteplattform angitt av produsenten: ......... kg» 

xxii) Overskriften «Lys- og lyssignalinnretninger» og post 21.1 utgår. 

xxiii) Under overskriften «Mekaniske koplinger» skal post 38.4 lyde: 

«38.3. Mekanisk kopling bak: 

Type (i henhold til tillegg 1 til vedlegg XXXIV til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208): 

… … … 

Merke: … … … 

Produsentens typebetegnelse: … … … 

EU-typegodkjenningsmerke eller -nummer: … … … 
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Største horisontale belastning/D-verdi(4)(44): … kg/kN(4) … kg/kN(4) … kg/kN(4) 

Trekkbar masse T(4)(44): … tonn … tonn … tonn 

Største tillatte vertikale belastning på koplingspunk-

tet(44): 

….. kg ….. kg ….. kg 

Koplingspunktets 

plassering(62) 

høyde over 

bakken 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm 

avstand fra 

vertikalplanet 

gjennom bak-

akselens akse 

minst … mm … mm … mm 

høyst … mm … mm … mm» 

xxiv) Under overskriften «Trepunkts løftemekanisme» skal ny post 39.2 lyde: 

«39.2. Største tillatte trekkbare masse(23): .................... kg» 

xxv) Alle poster under overskriften «Kraftuttak» skal lyde: 

«51.2. Hovedkraftuttak: Plassering:  foran/bak/annet(1) (dersom «annet», spesifiser: ....................) 

51.3.  Sekundært kraftuttak(33):  Plassering: foran/bak/annet(1) (dersom «annet», spesifiser: ..................) 

51.2.3.  Valgfritt(33): Effekt ved kraftuttaket (PTO) ved nominelt/nominelle turtall (i samsvar med OECD-

regel 2(26) eller ISO 789-1:1990 («Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for 

power take-off»)) 

Nominelt turtall PTO 

(min-1) 

Tilsvarende motorturtall 

(min-1) 

Effekt 

(kW) 

Hovedkraftuttak 
Sekundært kraftuttak 

(33) 
Hovedkraftuttak 

Sekundært kraftuttak 
(33) 

1-540 … … … … 

2-1 000 … … … … 

540E … … … … 

1 000E» … … … … 

b)  I modell 2 gjøres følgende endringer: 

i) Under overskriften «Masser» skal post 4.1.2.1.2 lyde: 

«4.1.2.1.2.  Vertikal belastning på koplingspunktet foran (S)(33h): ......... kg  ............. kg» 

ii) Under overskriften «Masser» skal post 4.1.2.2 lyde: 

«4.1.2.2.  Masse(r) og dekk   
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Dekkombina-

sjon nr. 

Aksel 

nr. 

Dekkdimen-

sjon inkl. 

indeks for 

belastnings-

kapasitet og 

symbol for 

hastighets-

kategori 

Rulle-

radius(1) 

[mm] 

Dekk-

belastning 

per dekk 

[kg] 

Største 

tillatte 

masse 

per aksel 

[kg](*) 

Kjøretøyets 

største 

tillatte 

masse 

[kg](*) 

Største tillatte 

vertikale 

belastning på 

koplingspunk-

tet [kg](*)(**) 

(***) 

Sporvidde 

[mm] 

Minst Høyst 

1 1 …  … … … … … … 

2 …  … … … … … … 

… …  … … … … … … 

2 1 …  … … … … … … 

 2 …  … … … … … … 

 … …  … … … … … … 

… 1 …  … … … … … … 

 2 …  … … … … … … 

 … …  … … … … … …» 

(*) I henhold til dekkspesifikasjonen. 

(**) Belastning overført til koplingens referansesentrum ved statiske forhold, uavhengig av koplingen. Dersom 

største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet, avhengig av koplingen, er angitt i tabellen, utvides 

tabellen på høyre side, og koplingen angis i kolonnens overskrift. For kjøretøyer i gruppe R eller S er 

kolonnen(e) forbeholdt den bakre koplingen dersom det finnes en slik. 

(***) Verdien skal angis bare dersom største tillatte vertikale belastning på koplingspunktet er lavere enn angitt i 

post 38.3 og 38.4.» 

iii) Under overskriften «Masser» skal post 4.1.3 lyde: 

«4.1.3.  Største tillatte belastning(er) på bakre koplingspunkt ved trekking av et andre kjøretøy i gruppe R eller S 

for hver understells-/bremsekonfigurasjon for nevnte andre kjøretøy(33e): 

Kjøretøy i gruppe R og S 

Brems 
Drag Stivt drag Midtaksel 

Ubremset .… kg .… kg .… kg 

Påløpsbremsing .… kg .… kg .… kg 

Hydraulisk bremsing .… kg .… kg .… kg 

Pneumatisk bremsing .… kg .… kg .… kg’;» 

iv) Under overskriften «Masser» utgår post 4.1.5.2. 

v) Under overskriften «De viktigste målene» skal post 4.2.1.3 lyde: 

«4.2.1.3.  Høyde (i driftsferdig stand)(33): høyst ... mm ......... minst ......... mm» 

vi) Under overskriften «De viktigste målene» skal post 4.2.2.8 lyde: 

«4.2.2.8.  Sporvidde(17):  Høyst: Aksel 1 ......... mm Aksel 2 ......... mm Aksel ......... mm 

Minst: Aksel 1 ................ mm Aksel 2 ......... mm Aksel ......... mm» 
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vii) Alle poster under overskriften «Bremser» skal lyde: 

«43.4.6.  Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(1) 

43.5.1.  Bremseoverføring: mekanisk / hydrostatisk uten servoforsterkning / med servoforsterkning / helt 

servodrevet overføring(1) 

43.6.1.  Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk/ingen(1) 

43.6.4.  Forbindelsestype: Enkeltslange / dobbeltslange / ingen(1) 

43.6.4.1.  Hydraulisk tilførselstrykk: .........  Én slange: ......... kPa .........  To slanger: ......... kPa 

43.6.4.2.  Pneumatisk tilførselstrykk: .................... To slanger: .... kPa» 

viii) Overskriften «Lasteplattform(er)», herunder alle poster under denne overskriften, skal lyde: 

«Lasteplattform(er)(33d) 

33.1.1.  Lasteplattformen(e)s/ lengde:.................... mm 

33.1.2.  Lasteplatformen(e)s bredde:.................... mm 

33.1.3.  Lasteplattformen(e)s høyde over bakken:.................... mm 

33.2.  Sikker lasteevne for lasteplattform angitt av produsenten: .................... kg» 

ix) Overskriften «Lys- og lyssignalinnretninger» og post 21.1 utgår. 

c)  I de forklarende merknadene til tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Forklarende merknad 20–23 skal lyde: 

«(20)  Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

 P: bensin 

 B5: diesel 

 E5: bensin E5 

 M: blanding (for totaktsmotorer) 

 O: annet 

21)  Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

 LI: på linje 

 V: i V-form 

 O: boksermotor 

 S: énsylindret motor 

 R: rotasjonsmotor 
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22)  Angi type girskiftsystem(er) ved hjelp av følgende koder: 

 A: automatisk 

 M1: manuelt 

 M2: manuelt/automatisk 

 C: kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT) 

 W: motor med hjulnav 

 O: annet (spesifiser…) 

23)  Angi største tillatte trekkbare masse for nedre leddarm på bakre trepunkts løftemekanisme eller for selve 

bakre trepunkts løftemekanisme, som angitt av produsenten.» 

ii) Forklarende merknad 24 utgår. 

iii) Forklarende merknad 33 skal lyde: 

«(33)  Strykes i samsvarssertifikatet dersom posten ikke gjelder for kjøretøyet.» 

iv) Forklarende merknad 33d skal lyde: 

«(33d)  Gjelder bare for kjøretøyer utstyrt med lasteplattform(er).» 

v) Ny forklarende merknad 33p skal lyde: 

«(33p)  Gjelder bare for kjøretøyer i gruppe T og C som er godkjent for å trekke kjøretøyer i gruppe R eller S, 

dersom de er utstyrt med en innretning for lagring av hydraulisk energi.» 

vi) Forklarende merknad 37 utgår. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1)  Punkt 2.1.1 skal lyde: 

«2.1.1.  Informasjonen på merket skal være lett å lese, skal ikke kunne slettes og skal inneholde følgende opplysninger, i 

den rekkefølgen som er oppført nedenfor og i samsvar med en av de to alternative modellene angitt i tillegg 1:» 

2)  Punkt 2.1.1.8 skal lyde: 

«2.1.1.8.  Teknisk tillatte trekkbare masse(r) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for tilhengere i gruppe R eller S i 

samsvar med punkt 4.1.3 i opplysningsdokumentet som fastlagt i del B i vedlegg I til denne forordning(2), i 

følgende format: «B-1» uten bremser, «B-2» påløpsbremsing, «B-3» hydraulisk bremsing, «B-4» pneumatisk 

bremsing, «T-1» drag, «T-2» stivt drag, «T-3» midtaksel.» 

3)  Punkt 4.2.1.8 skal lyde: 

«4.2.1.8.  Teknisk tillatte trekkbare masse(r) for hver understells-/bremsekonfigurasjon for tilhengere i gruppe R eller S i 

samsvar med punkt 4.1.3 i opplysningsdokumentet som fastlagt i del B i vedlegg I til denne forordning(2), i 

følgende format: «B-1» uten bremser, «B-2» påløpsbremsing, «B-3» hydraulisk bremsing, «B-4» pneumatisk 

bremsing, «T-1» drag, «T-2» stivt drag, «T-3» midtaksel». 

4)  Tillegg 1 skal lyde: 

«Tillegg 1 

Eksempler på det lovfestede produsentmerket 

1.  MODELL A for et kjøretøy i gruppe T1b 

SOFIA TRAKTOR WERKE. 

T1b 

e6*167/2013*01223 

5DRH123UPAX000001 

5 590 kg 

A-1: 2390 kg 

A-2: 3 200 kg 

  T-1 T-2 T-3  

 B-1 3 000 kg 4 000 kg 2 000 kg  

 B-2 3 000 kg 4 000 kg 2 000 kg  

 B-3 6 000 kg 8 000 kg 4 000 kg  

 B-4 12 000 kg 15 000 kg 9 000 kg  
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2.  MODELL B, alternativ til MODELL A for et kjøretøy i gruppe T1b 

      

SOFIA TRAKTOR WERKE. 

T1b 

e6*167/2013*01223 

5DRH123UPAX000001 

5 590 kg 

A-1: 2 390 kg 

A-2: 3 200 kg 

 T-1 T-2 T-3  

B-1 3 000 kg 4 000 kg 2 000 kg  

B-2 3 000 kg 4 000 kg 2 000 kg  

B-3 6 000 kg 8 000 kg 4 000 kg  

B-4 12 000 kg 15 000 kg 9 000 kg  

      

 

3.  MODELL C for et kjøretøy i gruppe C2a, etappe 1 

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd. 

C2a STAGE 1 

e3*167/2013*14863 

ZFS159000AZ000055 

820 kg 

A-1: 366 kg 

S-2: 454 kg P: 255 kPa 

  T-1 T-2 T-3  

 B-1 1 000 kg 2 000 kg 1 000 kg  

 B-2 1 000 kg 2 000 kg 1 000 kg  

 B-3 2 000 kg 3 000 kg 2 000 kg  

 B-4 4 000 kg 5 000 kg 4 000 kg  

      

 

4.  MODELL D, alternativ til MODELL C for et kjøretøy i gruppe C2a, etappe 1 

      

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd. 

C2a STAGE 1 

e3*167/2013*14863 

ZFS159000AZ000055 

820 kg 

A-1: 366 kg 

S-2: 454 kg P: 255 kPa 

 T-1 T-2 T-3  

B-1 1 000 kg 2 000 kg 1 000 kg  

B-2 1 000 kg 2 000 kg 1 000 kg  

B-3 2 000 kg 3 000 kg 2 000 kg  

B-4 4 000 kg 5 000 kg 4 000 kg  
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5.  MODELL E for et kjøretøy i gruppe R2a med stivt drag 

REMORQUES HENSCHLER SA. 

R2a 

e12*167/2013*00053 

YA9EBS37009000005 

2 050 kg 

A-0: 1 100 kg 

A-1: 850 kg 

A-2: 1 200 kg 

  T-1 T-2 T-3  

 B-1 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg  

 B-2 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg  

 B-3 2 000 kg 2 000 kg 2 000 kg  

 B-4 2 000 kg 2 000 kg 2 000 kg  

      

 

6.  MODELL F, alternativ til MODELL E for et kjøretøy i gruppe R2a med stivt drag 

      

REMORQUES HENSCHLER SA. 

R2a 

e12*167/2013*00053 

YA9EBS37009000005 

2 050 kg 

A-0: 1 100 kg 

A-1: 850 kg 

A-2: 1 200 kg» 

 T-1 T-2 T-3  

B-1 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg  

B-2 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg  

B-3 2 000 kg 2 000 kg 2 000 kg  

B-4 2 000 kg 2 000 kg 2 000 kg  
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VEDLEGG V 

I vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1)  I tillegg 1 avsnitt III skal punkt 2.1 lyde: 

«2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åååå(6).» 

2)  I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt III skal punkt 4.1 lyde: 

«4.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed 

begrenset til dd/mm/åååå(6).» 

b)  Del 2 skal lyde: 

«DEL 2 

 Denne EU-typegodkjenningen gjelder delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, varianter eller 

versjoner. 

1.  Tidligere etappegodkjenning(er) av kjøretøyene. 

Etappe EU-typegodkjenningsnummer Dato 

Gjelder for (alt 

etter hva som er 

relevant) 

Varianter eller versjoner som er 

ferdigoppbygde eller etappevis 

ferdigoppbygd (etter hva som er 

relevant)(9) 

1 

(basiskjøretøy) 

    

2     

2.  Liste over krav som gjelder for den typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytypen eller -varianten (idet det tas 

hensyn til virkeområdet for hver av rettsaktene oppført nedenfor og de siste endringene av dem)(10). 

Punkt Beskrivelse Rettsakt 

Endret ved og/eller 

i gjennomfø-

ringsfasen 

Gjelder for variantene» 

     

3)  I tillegg 4 avsnitt III skal punkt 2.1 lyde: 

«2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åååå(6).» 

4)  I tillegg 5 avsnitt III skal punkt 2.1 lyde: 

«2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åååå(4).» 

 _____  
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VEDLEGG VI 

I tillegg 1 til vedlegg VII til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 skal punkt 4 lyde: 

«4. Bremsevirkning 

Målt i samsvar med vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68, sist endret ved delegert kommisjons-

forordning (EU) … /… (1)(3) 

Tabell I 

 

Kjøretøyets aksler Referanseaksler 

Statisk masse (P)1 
Nødvendig bremsekraft 

ved hjulene 
Hastighet 

Prøvingsmasse 

(Pe)(*) 

Utviklet bremsekraft 

ved hjulene 
Hastighet 

kg N km/t kg N km/t 

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

Aksel 4 

      

(*) Se nr. 2.1 i tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68. 

 

Tabell II 

Samlet masse for kjøretøyet som framstilles for godkjenning .............................................................................................  kg 

Nødvendig bremsekraft ved hjulene ......................................................................................................................................  N 

Nødvendig bremsemoment på hovedakselen til mellomakselbremseanlegget ................................................................... Nm 

Bremsemomentet framkommet på hovedakselen til mellomakselbremseanlegget (i samsvar med diagrammet) ............... Nm 

 

Tabell III 

Referanseaksel ………………… Rapportnummer .................... Dato .................................... 

..............................................................................................................................................................................  (kopi vedlagt) 

 Type I Type III 

Bremsekraft per aksel (N) 

(Se nr. 4.2.1 i tillegg 1 til vedlegg VII til forord-

ning (EU) 2015/68) 

  

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

T1 = .................... % Fe 

T2 = .................... % Fe 

T3 = .................... % Fe 

T1 = .................... % Fe 

T2 = .................... % Fe 

T3 = .................... % Fe 

Bremsesylinderens forventede vandring (mm) 

(Se nr. 4.3.1.1 i tillegg 1 til vedlegg VII til forord-

ning (EU) 2015/68) 

  

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

s1 = .................... 

s2 = .................... 

s3 = .................... 

s1 = .................... 

s2 = .................... 

s3 = .................... 
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Gjennomsnittlig utgangskraft (N) 

(Se nr. 4.3.1.2 i tillegg 1 til vedlegg VII til forord-

ning (EU) 2015/68) 

  

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

ThA1 = .................... 

ThA2 = .................... 

ThA3 = .................... 

ThA1 = .................... 

ThA2 = .................... 

ThA3 = .................... 

Bremsevirkning (N) 

(Se nr. 4.3.1.4 i tillegg 1 til vedlegg VII til forord-

ning (EU) 2015/68) 

  

Aksel 1 

Aksel 2 

Aksel 3 

T1 = .................... 

T2 = .................... 

T3 = .................... 

T1 = .................... 

T2 = .................... 

T3 = .................... 

Type 0-prøvings-

resultat, tilhenger (E) 

Type I varm 

(forventet) 

Type III varm 

(forventet) 

Kjøretøyets bremsevirkning 

(Se nr. 2.2.3, 2.4.3 og 2.5.5 i vedlegg II til 

forordning (EU) 2015/68) 

  » 
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VEDLEGG VII 

I vedlegg VIII til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1)  Punkt 1.1 skal lyde: 

«1.1. Den tekniske instansen skal, for hver av rettsaktene oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013, utarbeide 

modellen for prøvingsrapporten i samsvar med sine regler for god praksis.» 

2)  Nye punkter 3.3–3.4.2 skal lyde: 

«3.3. Prøvingsrapporter for bremsing 

 Modellene for prøvingsrapporter for bremsing er fastsatt i tillegg 1–5. 

3.4.  Ytterligere opplysninger som skal angis i modellen for prøvingsrapporten for alternative framgangsmåter for type 

I- og type III-prøvinger for tilhengerbremser (tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68), er angitt i 

tillegg 1. 

3.4.1.  Prøvingsrapporten nummer 

 Prøvingsrapporten består av to deler: en grunnleggende del og et tillegg som identifiserer prøvingsrapportens 

emnenivå. 

3.4.1.1.  Den grunnleggende delen, som består av høyst 20 tegn og tillegg skal være klart atskilt fra hverandre ved hjelp av 

f.eks. en prikk eller skråstrek. 

3.4.1.2.  Prøvingsrapportens grunnleggende del skal omfatte bare bremser med samme bremseidentifikator og samme 

bremsefaktor. 

3.4.2.  Prøvingskode 

 I tillegg til nummeret på prøvingsrapporten skal en «kode» som består av opptil åtte tegn (f.eks. ABC123) angi 

prøvingsresultatene som gjelder for identifikatorer og prøvingseksemplar, som beskrevet i opplysningene som gis 

i nr. 3.7 i tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68.» 

3)  Nye tillegg 1–5 skal lyde: 

«Tillegg 1 

Modell for prøvingsrapport for alternative framgangsmåter for type I- og type III-prøvinger for tilhengerbremser 

(tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68) 

Prøvingsrapport nr. .............................................. 

Grunnleggende del: ID4- .............................................. 

Suffiks: .............................................. 

1.  Generelt  .......................................................................................................................................................................  

1.1.  Akselprodusent (navn og adresse):  ..............................................................................................................................  

1.1.1.  Akselprodusentens merke:  ...........................................................................................................................................  

1.2.  Bremseprodusent (navn og adresse):  ...........................................................................................................................  

1.2.1.  Identifikator for brems ID2:  ........................................................................................................................................  

1.2.2.  Automatisk bremsejusteringsinnretning: integrert/ikke-integrert(*) 

1.3.  Produsentens opplysningsdokument: 

2.  Prøvingsprotokoll 

 Følgende opplysninger skal registreres for hver prøving: 

2.1.  Prøvingskode:  ..............................................................................................................................................................   



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/283 

 

 

2.2.  Prøvingseksemplar: (nøyaktig identifikasjon av varianten som prøves i henhold til produsentens opplysnings-

dokument) 

2.2.1.  Aksel 

2.2.1.1.  Identifikator for aksel: ID1-  .........................................................................................................................................  

2.2.1.2.  Identifikasjon av aksel som prøves:  .............................................................................................................................  

2.2.1.3.  Akselens prøvingsbelastning (identifikator for Fe): ID3-  .....................................................................................  daN 

2.2.2.  Brems 

2.2.2.1.  Identifikator for brems ID2-  ........................................................................................................................................  

2.2.2.2.  Identifikasjon av brems som prøves:  ...........................................................................................................................  

2.2.2.3.  Bremsens største vandring(**):  ...................................................................................................................................  

2.2.2.4.  Kamakselens faktiske lengde(3):  ..................................................................................................................................  

2.2.2.5.  Materialvariasjoner som angitt i nr. 3.8 bokstav m) i tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68:  ..............  

2.2.2.6.  Bremsetrommel/-skive(*)  ............................................................................................................................................  

2.2.2.6.1.  Faktisk prøvingsmasse for bremseskive/-trommel(*):  .................................................................................................  

2.2.2.6.2.  Skivens nominelle utvendige diameter(**):  ................................................................................................................  

2.2.2.6.3.  Type kjøling av bremseskiven (ventilert/ikke-ventilert)(*) 

2.2.2.6.4.  Med eller uten integrert nav(*) 

2.2.2.6.5.  Skive med integrert trommel – med eller uten parkeringsbremsefunksjon(*)(**) 

2.2.2.6.6.  Geometrisk forhold mellom skivebremsens friksjonsskiver og skivebremsmonteringen:  ...........................................  

2.2.2.6.7.  Basismateriale:  ............................................................................................................................................................  

2.2.2.7.  Bremsebelegget eller bremsekloss(*) 

2.2.2.7.1.  Produsent:  ....................................................................................................................................................................  

2.2.2.7.2.  Merke:  .........................................................................................................................................................................  

2.2.2.7.3.  Type:  ...........................................................................................................................................................................  

2.2.2.7.4.  Metode for festing av bremsebelegg/bremsekloss på bremsesko/bremseskjold(*):  .....................................................  

2.2.2.7.5.  Tykkelse på bakplaten, skoenes masse eller annen beskrivende informasjon (Produsentens opplysningsdo-

kument)(*):  ..................................................................................................................................................................  

2.2.2.7.6.  Bremseskoenes/bakplatens basismateriale(*):  .............................................................................................................  

2.2.3.  Automatisk bremsejusteringsinnretning (gjelder ikke for integrert automatisk bremsejusteringsinnretning)(*) 

2.2.3.1.  Produsent (navn og adresse)  ........................................................................................................................................  

2.2.3.2.  Merke:  .........................................................................................................................................................................  

2.2.3.3.  Type:  ...........................................................................................................................................................................  

2.2.3.4.  Versjon:  .......................................................................................................................................................................  

2.2.4.  Hjul (for dimensjoner se figur 1A og 1B i opplysningsdokumentet for tilhengerens aksel og brems med hensyn til 

alternative framgangsmåter for type I- og type III-prøvinger) 

2.2.4.1.  Dekkets referanserulleradius (Re) ved prøvingsakselbelastning (Fe):  ..........................................................................  
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2.2.4.2.  Opplysninger om dekket som er montert under prøvingen: 

Dekkdimensjon Felgstørrelse Xe (mm) De (mm) Ee (mm) Ge (mm) 

      

2.2.5.  Hevarmens lengde (le): ................................................................................................................................................  

2.2.6.  Bremsesylinder 

2.2.6.1.  Produsent:  ....................................................................................................................................................................  

2.2.6.2.  Merke:  .........................................................................................................................................................................  

2.2.6.3.  Type:  ...........................................................................................................................................................................  

2.2.6.4.  Prøvingsidentifikasjonsnr.:  ..........................................................................................................................................  

2.3.  Prøvingsresultater (korrigert for rullemotstand på henholdsvis 0,01 × Fe og 0,02 × Fe ) 

2.3.1.  For kjøretøyer i gruppe 

— R1, R2, S1 

— R3a/R4a/S2a(***) 

— R3b/R4b/S2b, der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg(***). 

 Avhengig av kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og antatt rullemotstand på 0,01 eller 0,02 gjelder følgende 

tabell A til C: 

2.3.1.1.  Antatt rullemotstandskoeffisient R = 0,01 (omfatter også tilhengere som er angitt i nr. 2.3.1 med en høyeste 

konstruksjonshastighet på over 40 km/h) 

Tabell A: Gjelder for alle tilhengere som angitt i punkt 

2.3.1 over 

Prøvingstype 

0 I 

Tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68, nr.: 3.5.1.4 3.5.2.2 eller 

3.5.2.3 

3.5.2.4 

Prøvingshastighet 40 40 40 

Trykk i bremsesylinderen pe  —  

Bremsetid — 2,55 — 

Utviklet bremsekraft Te    

Bremsenes virkningsgrad Te/Fe    

Bremsesylinderens stempelvandring se  —  

Bremseinngangsmoment Ce  —  

Terskelverdi for bremseinngangsmoment C0,e    

2.3.1.2. Antatt rullemotstandskoeffisient R = 0,02 (omfatter tilhengere i gruppe Ra og Sa angitt i nr. 2.3.1 med en høyeste 

konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t) 

Tabell B: Alternativ framgangsmåte for prøving for alle 

tilhengere i gruppe Ra og Sa 

Prøvingstype 

0 I 

Vedlegg VII tillegg 2 punkt: 3.5.1.4 3.5.2.2 eller 

3.5.2.3 

3.5.2.4 
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Tabell B: Alternativ framgangsmåte for prøving for alle 

tilhengere i gruppe Ra og Sa 

Prøvingstype 

0 I 

Prøvingshastighet 40 40 40 

Trykk i bremsesylinderen pe  —  

Bremsetid — 2,55 — 

Utviklet bremsekraft Te    

Bremsenes virkningsgrad Te/Fe    

Bremsesylinderens stempelvandring se  —  

Bremseinngangsmoment Ce  —  

Terskelverdi for bremseinngangsmoment C0,e    

2.3.1.3. Antatt rullemotstandskoeffisient R = 0,02 (omfatter tilhengere i gruppe Ra og Sa angitt i nr. 2.3.1 med en høyeste 

konstruksjonshastighet på høyst 30 km/t) 

Tabell C: Alternativ framgangsmåte for prøving for tilhengere 

med vmax ≤ 30 km/t for 

Prøvingstype 

0 I 

Tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68, nr.: 3.5.1.4 3.5.2.2 eller 

3.5.2.3 

3.5.2.4 

Prøvingshastighet 30 30 30 

Trykk i bremsesylinderen pe  —  

Bremsetid — 3,90 — 

Utviklet bremsekraft Te    

Bremsenes virkningsgrad Te/Fe    

Bremsesylinderens stempelvandring se  —  

Bremseinngangsmoment Ce  —  

Terskelverdi for bremseinngangsmoment C0,e    

2.3.2.  For kjøretøyer i gruppe 

— R3a/R4a/S2a(***) 

— R3b, R4b/S2b, der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel ikke overstiger 10 000 kg(***) 

— R3b/R4b/S2b, der summen av største teknisk tillatte masse på hver aksel overstiger 10 000 kg 

Prøvingstype 0 III 

Tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68, nr.: 3.5.1.4 3.5.3.1 3.5.3.2 

Innledende prøvingshastighet i km/t 60  60 

Avsluttende prøvingshastighet i km/t    
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Prøvingstype 0 III 

Trykk i bremsesylinderen pe  —  

Antall bremsebetjeninger — 20 — 

Varighet av en bremsesyklus s — 60 — 

Utviklet bremsekraft Te daN    

Bremsenes virkningsgrad Te/Fe    

Bremsesylinderens vandring se mm  —  

Bremseinngangsmoment Ce Nm  —  

Terskelverdi for bremseinngangsmoment C0,e Nm  —  

3.  Anvendelsesområde 

 Anvendelsesområdet angir aksel-/bremsevariantene som omfattes av denne prøvingsrapporten, ved å vise hvilke 

variabler som omfattes av de individuelle prøvingskodene. 

4.  Denne prøvingen er foretatt og resultatene rapportert i samsvar med tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 

2015/68. 

 Ved avslutningen av prøvingen beskrevet i nr. 3.6. i tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68 ble 

kravene i nr. 2.2.2.8.1. i vedlegg I til forordning (EU) 2015/68 ansett som oppfylt / ikke oppfylt(*). 

 Teknisk instans(****) som har foretatt prøvingen 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

5.  Godkjenningsmyndighet(****) 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 
(**) Får anvendelse på bare skivebremser. 
(***) Dersom disse kjøretøyene har gjennomgått type III-prøving (se punkt 2.3.1. eller 2.3.2+). 

(****) Skal undertegnes av forskjellige personer, selv når den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten er én og samme organisasjon; 

alternativt skal det utstedes en separat godkjenning fra godkjenningsmyndigheten med rapporten. 

 _____  
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Tillegg 2 

Modell for prøvingsrapport for en alternativ automatisk bremsejusteringsinnretning som fastsatt i nr. 3.7.5 i tillegg 1 til 

vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68 

Prøvingsrapport nr. .......................................... 

1.  Identifikasjon 

1.1.  Aksel: 

Merke:  ................................................................................................................................................................................  

Type:  ..................................................................................................................................................................................  

Modell:  ...............................................................................................................................................................................  

Akselens prøvingsbelastning (identifikator for Fe): ID3  ............................................................................................. daN 

Prøvingsrapportnummer for alternative framgangsmåter for type I- og type III-prøvinger for tilhengerbremser (tillegg 1 

til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68)  ......................................................................................................................  

1.2.  Brems: 

Merke:  ................................................................................................................................................................................  

Type:  ..................................................................................................................................................................................  

Modell:  ...............................................................................................................................................................................  

Bremsebelegg:  ...................................................................................................................................................................  

Merke/type:  ........................................................................................................................................................................  

1.3.  Bremsesylinder:  .................................................................................................................................................................  

Produsent:  ..........................................................................................................................................................................  

Type (sylinder/membran)(*)  ..............................................................................................................................................  

Modell:  ...............................................................................................................................................................................  

Hevarmslengde (l):  ......................................................................................................................................................  mm 

1.4.  Automatisk bremsejusteringsinnretning: 

Produsent (navn og adresse) ...............................................................................................................................................  

Merke:  ................................................................................................................................................................................  

Type:  ..................................................................................................................................................................................  

Versjon:  ..............................................................................................................................................................................  

2.  Prøvingsprotokoll 

2.1.  Den automatiske bremsejusteringsinnretningens virkning 

2.1.1.  Bremsevirkning med varme driftsbremseanlegg bestemt i samsvar med prøvingen definert i nr. 3.6.2.1 bokstav a) i 

tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68: .............................................. prosent 

eller 

Bremsesylinderens vandring sA bestemt i samsvar med prøvingen definert i nr. 3.6.2.1 bokstav b) i tillegg 1 til vedlegg 

VII til forordning (EU) 2015/68: .................................................. mm 

2.1.2.  Fritt rullende hjul i samsvar med nr. 3.6.3 i tillegg 1 til vedlegg VII til forordning (EU) 2015/68: ja/nei(*) 

3.  Navn på teknisk instans/typegodkjenningsmyndighet(*) som har foretatt prøvingen:  .......................................................  

4.  Prøvingsdato:  .....................................................................................................................................................................  

5.  Denne prøvingen er foretatt og resultatene rapportert i samsvar med nr. 3.6.2 i tillegg 1 til vedlegg VII til forordning 

(EU) 2015/68. 
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6.  Ved avslutningen av prøvingen nevnt i nr. 5 ble kravene i nr. 2.2.2.8.1 i vedlegg I til forordning (EU) 2015/68 ansett 

som: oppfylt / ikke oppfylt(*) 

7.  Teknisk instans(**) som har foretatt prøvingen 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

8.  Godkjenningsmyndighet(**) 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 

(**) Skal undertegnes av forskjellige personer, selv når den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten er én og samme 

organisasjon; alternativt skal det utstedes en separat godkjenning fra godkjenningsmyndigheten med rapporten. 

 _____  
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Tillegg 3 

Prøvingsrapport om betjeningsinnretning for påløpsbremseanlegg 

1.  Produsent  .........................................................................................................................................................................  

2.  Merke 

3.  Type 

4.  Kjennetegn for tilhengere som produsenten har bestemt betjeningsinnretningen for: 

4.1.  Masse G′A = kg 

4.2.  Tillatt statisk vertikal belastning på trekkinnretningens koplingskule  .......................................................................... N 

4.3.  Tilhenger med stivt drag/flerakslet tilhenger med hengslet drag(*) 

5.  Kort beskrivelse 

(Liste over vedlagte skisser og målsatte tegninger) 

6.  Diagram som viser betjeningsprinsippet 

7.  Vandring s = ................................. mm 

8.  Påløpsinnretningens utvekslingsforhold: 

8.1.  med mekanisk kraftoverføringsinnretning(*) 

iHo = fra  ..............................................................................  til ...................................................................................(**) 

8.2.  med hydraulisk overføringsinnretning(*) 

ih = fra  ................................................................................  til ...................................................................................(**) 

FHZ(*) =  .........................................................................................................................................................  cm 

Vandring for hovedsylinder sHz  ....................................................................................................................  mm 

Vandringsreserve for hovedsylinder s"Hz  ......................................................................................................  mm 

9.  Prøvingsresultater:  ...........................................................................................................................................................  

9.1.  Bremsevirkning 

Med mekanisk overføringsinnretning(*) ηH =  .................................................................................................................  

Med hydraulisk overføringsinnretning(*) ηH =  ................................................................................................................  

9.2.  Tilleggskraft K = ........................................................................................................................................................... N 

9.3.  Største dempekraft D1 =  ................................................................................................................................................ N 

9.4.  Største trekkraft D2 =  .................................................................................................................................................... N 

9.5.  Reaksjonsterskel KA, N .....................................................................................................................................................  

9.6.  Vandringstap og vandringsreserve:  ..................................................................................................................................  

dersom påvirket av trekkinnretningens posisjon(*) so = mm  ...........................................................................................  

med hydraulisk kraftoverføring(*) e = s" iHz · ih =  ....................................................................................................  mm 

9.7.  Betjeningsinnretningens effektive vandring s' =  .......................................................................................................  mm 

9.8.  Det er/er ikke montert overbelastningsvern i henhold til nr. 3.6 i vedlegg VIII til forordning (EU) 2015/68(*). 

9.8.1.  Dersom overbelastningsvernet er montert før påløpsinnretningens overføringsarm: 
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9.8.1.1.  Overbelastningsvernets reaksjonsterskel Dop =  ............................................................................................................. N 

9.8.1.2.  Dersom overbelastningsvernet er mekanisk(*), største kraft som påløpsinnretningen kan utvikle 

P′max/iHo = Pop_max = .......................................................................................................................................................  N 

9.8.1.3.  Dersom overbelastningsvernet er hydraulisk(*), trykk som påløpsbetjeningsinnretningen kan utvikle 

p′max/ih = pop_max =  .................................................................................................................................................  N/cm2 

9.8.2.  Dersom overbelastningsvernet er montert etter betjeningsinnretningens overføringsarm: 

9.8.2.1.  Terskelkraften på overbelastningsvernet dersom overbelastningsvernet er mekanisk(*)  .................................................   

Dop.iHo = N 

Dersom overbelastningsvernet er hydraulisk(*) Dop.ih =  ........................................N 

9.8.2.2.  Dersom overbelastningsvernet er mekanisk(*) 

største kraft som påløpsbetjeningsinnretningen kan utvikle 

P′max = Pop_max =  ...........................................................................................................................................................  N 

9.8.2.3.  Dersom overbelastningsvernet er hydraulisk(*) 

trykket som påløpsbetjeningsinnretningen kan utvikle 

p′max = pop_max =  .....................................................................................................................................................  N/cm2 

10.  Betjeningsinnretningen beskrevet ovenfor oppfyller/oppfyller ikke(*) kravene i nr. 3, 4 og 5 i vedlegg VIII til 

forordning (EU) 2015/68. 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

11.  Denne prøvingen er foretatt og resultatene rapportert i samsvar med de relevante bestemmelsene i vedlegg VIII til 

forordning (EU) 2015/68. 

Teknisk instans(**) som har foretatt prøvingen 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

12.  Godkjenningsmyndighet(***) 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 

(**) Angi lengdeforholdene som ble brukt til å fastsette iHo eller ih. 

(***) Skal undertegnes av forskjellige personer, selv når den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten er én og samme 

organisasjon; alternativt skal det utstedes en separat godkjenning fra godkjenningsmyndigheten med rapporten. 

 _____  
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Tillegg 4 

Prøvingsrapport for bremsen 

1.  Produsent  .......................................................................................................................................................................  

2.  Merke  ............................................................................................................................................................................  

3.  Type  ...............................................................................................................................................................................  

4.  Tillatt «største masse» per hjul GBo =  .......................................................................................................................  kg 

5.  Bremsemoment M* (som angitt av produsenten i henhold til nr. 2.2.23 i vedlegg VIII til forordning (EU) 2015/68) = 

 .................................................................................................................................................................................  Nm 

6.  Dekkenes dynamiske rulleradius 

Rmin =  ........................................................  m Rmax =  ................................................................................  m 

7.  Kort beskrivelse 

(liste over vedlagte skisser og målsatte tegninger) 

8.  Diagram som viser prinsippet for bremsen 

9.  Prøvingsresultat: 

Mekanisk brems(*) Hydraulisk brems(*) 

9.1.  Utvekslingsforhold 

Ig = ................................................. (**)(***) 

9.1.A.  Utvekslingsforhold 

i′g = ................................................................... (***) 

9.2.  Tilsettingsvandring 

sB =  .......................................................  mm 

9.2.A.  Tilsettingsvandring 

sB =  ......................................................................  m 

9.3.  Fastsatt tilsettingsvandring 

sB* = .......................................................  mm 

9.3.A.  Fastsatt tilsettingsvandring 

sB* =  .................................................................  mm 

9.4.  Returkraft 

Po =  ..........................................................  N 

9.4.A.  Returtrykk 

po=  ................................................................  N/cm2 

9.5.  Koeffisient (karakteristisk) 

ρ =  ............................................................  m 

9.5.A.  Koeffisient (karakteristisk) 

ρ = ........................................................................  m 

9.6.  Et overbelastningsvern i henhold til  

nr. 3.6 i vedlegg VIII til forordning (EU) 

2015/68 finnes/ finnes ikke(4) 

9.6.A.  Et overbelastningsvern i henhold til nr. 3.6 i 

vedlegg VIII til forordning (EU) 2015/68 finnes/ 

finnes ikke(4) 

9.6.1.  Bremsemoment som aktiverer overbelast-

ningsvernet 

Mop =  ....................................................  Nm 

9.6.1. A. Bremsemoment som aktiverer overbelastnings-

vernet 

Mop =  ................................................................  Nm 

9.7.  Kraft for M* 

P* = ..........................................................  N 

9.7.A.  Trykk for M* 

p* =  ..............................................................  N/cm2 
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 9.8.A.  Hjulsylinderens stempeloverflate 

FRZ =  ................................................................  cm2 

 9.9.A.  (for skivebremser) 

Væskeopptak 

V60 = .................................................................  cm3 

9.10.  Driftsbremsens bremsevirkning når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 og 7 i tillegg 1 til vedlegg VIII til 

forordning (EU) 2015/68) 

9.10.1.  Største bremsemoment i henhold til figur 6 Mr =  ...................................................................................................  Nm 

9.10.1.A Største bremsemoment i henhold til figur 7 Mr =  ...................................................................................................  Nm 

9.10.2.  Største tillatte vandring sr =  ....................................................................................................................................  mm 

9.10.2. Største tillatte absorberte væskevolum Vr =  ...........................................................................................................  cm3 

9.11.  Ytterligere bremseegenskaper når tilhengeren beveger seg bakover (se figur 6 og 7 i tillegg 1 til vedlegg VIII til 

forordning (EU) 2015/68) 

9.11.1.  Bremsens returkraft Por =  ...........................................................................................................................................  N 

9.11.1.A Bremsens returtrykk por =  ...................................................................................................................................  N/cm2 

9.11.2.  Bremseegenskap ρr =  .................................................................................................................................................  m 

9.11.2.A Bremseegenskap ρ'r =  ................................................................................................................................................  m 

9.12.  Eventuelle prøvinger i henhold til nr. 7.5 i vedlegg VIII til forordning (EU) 2015/68 (korrigert for å ta hensyn til 

rullemotstand som tilsvarer 0,01 · g · GBo) 

9.12.1.  Bremseprøving av type-0 

Prøvingshastighet =  ...............................................................................................................................................  km/t 

Bremsekoeffisient =  .................................................................................................................................................... % 

Aktiveringskraft =  .....................................................................................................................................................  N 

9.12.2.  Bremseprøving av type-1 

Prøvingshastighet = km/t ................................................................................................................................................  

Vedvarende bremsekoeffisient =  ...............................................................................................................................  % 

Bremsetid =  .....................................................................................................................................................  minutter 

Bremsevirkning med varme bremser % ..........................................................................................................................  

(uttrykt i prosent av resultatet ved type 0-prøvingen i henhold til nr. 9.12.1) 

Aktiveringskraft =  .....................................................................................................................................................  N 

10.  Bremsen beskrevet ovenfor oppfyller/oppfyller ikke(*) kravene i nr. 3 og 6 i prøvingsvilkårene for kjøretøyer utstyrt 

med påløpsbremseanlegg som beskrevet i vedlegg VIII til forordning (EU) 2015/68. 

Den kan/kan ikke(*) benyttes i et påløpsbremseanlegg uten overbelastningsvern. 

Dato: .......................................... Underskrift: .......................................... 
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11.  Denne prøvingen er foretatt og resultatene rapportert i samsvar med de relevante bestemmelsene i vedlegg VIII til 

forordning (EU) 2015/68. 

Teknisk instans(****) som har foretatt prøvingen 

Dato: .......................................... Underskrift: .......................................... 

12.  Godkjenningsmyndighet(****) 

Dato: .......................................... Underskrift: .......................................... 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 

(**) Angi lengdeforholdene som ble brukt til å bestemme ig eller i′g. 

(***) Angi lengdeforholdene som ble brukt til å bestemme iho eller ih. 

(****) Skal undertegnes av forskjellige personer, selv når den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten er én og samme 

organisasjon; alternativt skal det utstedes en separat godkjenning fra godkjenningsmyndigheten med rapporten. 

 _____  
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Tillegg 5 

Prøvingsrapport om forenlighet for påløpsbremsens betjeningsinnretning, kraftoverføringen og tilhengerbremsene 

1.  Betjeningsinnretning  ......................................................................................................................................................  

beskrevet i vedlagte prøvingsrapport (se prøvingsrapport om påløpsbremsanleggets betjeningsinnretning) 

Valgt utvekslingsforhold: 

iHo(*) = ............................................................. (**) eller ih(*) = .............................................................................. (**) 

2.  Bremser beskrevet i vedlagte prøvingsrapport 

3.  Tillhengerens kraftoverføringsinnretninger 

3.1.  Kort beskrivelse med diagram som viser prinsippet 

3.2.  Utvekslingsforhold og virkningsgrad for den mekaniske overføringsinnretningen på tilhengeren 

iH1(*) = ......................................................................................................................................................................(**) 

ηH1(*) =  ..........................................................................................................................................................................  

4.  Tilhenger 

4.1.  Produsent 

4.2.  Merke  ............................................................................................................................................................................  

4.3.  Type  ...............................................................................................................................................................................  

4.4.  Type dragforbindelse: tilhenger med stivt drag/flerakslet tilhenger med hengslet drag(*) 

4.5.  Antall bremser n = 

4.6.  Største teknisk tillatte masse GA =  kg 

4.7.  Dekkenes dynamiske rulleradius R* =  m 

4.8.  Tillatt trykk på koplingen 

D* = 0,10 g GA(*) =  N 

eller 

D* = 0,067 g GA(*) =  N 

4.9.  Nødvendig bremsekraft B* = 0,50 g GA =  N 

4.10.  Bremsekraft B = 0,49 g GA =  N 

5.  Samvirking — prøvingsresultater 

5.1.  Reaksjonsterskel 100 · KA/(g · GA)= 

5.2.  100 · D1/(g · GA)= 
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5.3.  100 · D2/(g · GA) =  ........................................................................................................................................................  

5.4.  G'A =  ........................................................................................................................................................................  kg 

5.5.  GB = n · GBo =  ...........................................................................................................................................................  kg 

5.6.  Bremsemoment for bremsene n · M* /(B · R) =   

5.6.1.  Det er/er ikke(*) montert overbelastningsvern i henhold til nr. 3.6 i vedlegg VIII i forordning (EU) 2015/68 på 

påløpsinnretningen/på bremsene(*) 

5.6.1.1  Dersom overbelastningsvernet på påløpsinnretningen er mekanisk(*): 

n · P* /(iH1 · ηH1 · P′max) =  .........................................................................................................................................  

Dersom overbelastningsvernet på påløpsinnretningen er mekanisk(*): 

p* / p′max =  ...................................................................................................................................................................  

5.6.1.3  Dersom overbelastningsvernet er montert på påløpsinnretningen: 

Reaksjonsterskel Dop/D* =  ...........................................................................................................................................  

5.6.1.4  Dersom overbelastningsvernet er montert på bremsen: 

Terskelmoment n · Mop/(B · R) =  .................................................................................................................................  

5.7.  Påløpsbremseanlegg med mekanisk overføring(*) 

5.7.1.  iH = iHo · iH1 = .............................................................................................................................................................  

5.7.2.  ηH = ηHo · ηH1 =  ..........................................................................................................................................................  

5.7.3. 

 

B ∙ R 
+ n. Po 

 

∙ 
1 

 =  ........................  
ρ D* K .ηH 

 

5.7.4. 
s’ 

 =  ....................  
SB * ∙ ig 

5.7.5.  Forholdet s'/iH =  ............................................................................................................................................................  

når tilhengeren beveger seg bakover 

5.7.6.  For bremsemoment når tilhengeren beveger seg bakover, herunder rullemotstand 

0,08 · g · GA · R =  ...................................................................................................................................................  Nm 

5.8.  Påløpsbremseanlegg med hydraulisk overføringsinnretning(*) 

5.8.1.  Ih/FHZ =  ........................................................................................................................................................................  

5.8.2. 

 

B ∙ R 
+ Po 

 

∙ 
1 

 =  ......................  
n. ρ′ D* K .ηH 

 

5.8.3. 
s' 

 =  ......................  
2sB * ∙ n ∙ FRZ ∙ ig′ 

5.8.4.  s/ih =  ..............................................................................................................................................................................  

5.8.5.  Forholdet s′/FHZ =  ........................................................................................................................................................  

når tilhengeren beveger seg bakover 
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5.8.6.  For bremsemoment når tilhengeren beveger seg bakover, herunder rullemotstand 

0,08 · g · GA · R =  ...................................................................................................................................................  Nm 

6.  Differanse i vandring ved parkeringsbremsens kompensator 

6.1.1.  Største tillatte kompensatorvandring (framover) scf =  ...........................................................................................  mm 

6.1.2.  Største tillatte kompensatorvandring (bakover) scr =  .............................................................................................  mm 

6.1.3.  Største tillatte forskjell i kompensatorvandring scd =  .............................................................................................  mm 

7.  Påløpsbremseanlegget beskrevet ovenfor oppfyller/oppfyller ikke(*) kravene i nr. 3–10 i vedlegg VIII til forordning 

(EU) 2015/68. 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

8.  Denne prøvingen er foretatt og resultatene rapportert i samsvar med de relevante bestemmelsene i vedlegg VIII til 

forordning (EU) 2015/68. 

Teknisk instans(**) som har foretatt prøvingen 

Underskrift: .......................................... Dato: .......................................... 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 

(**) Angi lengdeforholdene som ble brukt til å fastsette ig eller i′g. 

(***) Skal undertegnes av forskjellige personer, selv når den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten er én og samme 

organisasjon; alternativt skal det utstedes en separat godkjenning fra godkjenningsmyndigheten med rapporten. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1125 

av 10. juli 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner i katsuobushi (tørket pelamide) og visse typer røykt østersjøsild(*) 

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 framgangsmåter 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) er det fastsatt grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH) i næringsmidler. 

2) I henhold til nevnte forordning må grenseverdiene for polysykliske aromatiske hydrokarboner være sikre og så lave som 

det med rimelighet er mulig å oppnå (ALARA-prinsippet) på grunnlag av god framstillings-, tørke- og landbruks-

/fiskeripraksis. I 2011 viste opplysninger om røykt fisk at det var mulig å oppnå lavere grenseverdier for polysykliske 

aromatiske hydrokarboner, og disse ble fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2011(3). I noen tilfeller var det 

imidlertid nødvendig å tilpasse teknologien som brukes ved røyking. Det ble derfor fastsatt en overgangsperiode på tre 

år før de lavere grenseverdiene trådte i kraft 1. september 2014. 

3) Katsuobushi er et tradisjonelt japansk næringsmiddel framstilt av pelamide. Framstillingsprosessen omfatter filetering, 

koking og utbeining fulgt av røyking/tørking over brennende trevirke. Ny dokumentasjon fra japanske myndigheter 

viser at det, til tross for at det anvendes god røykepraksis i den grad det er mulig, ikke er mulig å oppnå de lavere 

grenseverdiene for polysykliske aromatiske hydrokarboner for dette produktet. De nåværende grenseverdiene for 

polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi bør derfor endres til dem som gjaldt før 1. september 2014. 

4) Produktnavnet «Sprotid» er en generell tradisjonell betegnelse i Estland på et produkt som tradisjonelt kan inneholde 

både brisling (Sprattus sprattus) og østersjøsild (Clupea harengus membras), avhengig av årstid og tilgjengelighet. 

Begge fiskene har tilnærmet lik størrelse og klassifiseres som småfisk. På merkingen av «Sprotid» angis det om 

produktet inneholder brisling eller østersjøsild eller en blanding av dette samt andelen av de forskjellige fiskeartene. 

Framgangsmåten for røyking av denne lille typen østersjøsild er den samme som for røyking av brisling, og innholdet av 

polysykliske aromatiske hydrokarboner i små østersjøsild er derfor det samme som i røykt brisling. Det bør derfor 

fastsettes samme grenseverdi for røykte små østersjøsild og røykte småsild på boks som for røykt brisling og røykt 

brisling på boks. 

5) Regelverket om den felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter er blitt erstattet, og visse sluttnoter 

må derfor endres. 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 11.7.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 17. 

(1) EFT 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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2011 av 19. august 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier 

for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler (EUT L 215 av 20.8.2011, s. 4). 
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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 10. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______   
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Avsnitt 6: Polysykliske aromatiske hydrokarboner skal lyde: 

«Avsnitt 6: Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

Næringsmidler Grenseverdier (μg/kg) 

6.1 Benzo(a)pyren, benz(a)antracen, benzo(b)fluoran-

ten og krysen 

Benzo(a)pyren Summen av benzo(a)pyren, 

benz(a)antracen, 

benzo(b)fluoranten og krysen(45) 

6.1.1 Oljer og fett (unntatt kakaosmør og kokosnøttolje) 

beregnet på direkte konsum eller på bruk som 

næringsmiddelingrediens 

2,0 10,0 

6.1.2 Kakaobønner og avledede produkter 5,0 μg/kg fett fra 

1.4.2013 

35,0 μg/kg fett fra 1.4.2013 til 

31.3.2015 

30,0 μg/kg fett fra 1.4.2015 

6.1.3 Kokosnøttolje beregnet på direkte konsum eller på 

bruk som næringsmiddelingrediens 

2,0 20,0 

6.1.4 Røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter 5,0 til 31.8.2014 

2,0 fra 1.9.2014 

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014 

12,0 fra 1.9.2014 

6.1.5 Muskelkjøtt fra røykt fisk og røykte 

fiskerivarer(25)(36), med unntak av fiskerivarer 

oppført i nr. 6.1.6 og 6.1.7. For røykte krepsdyr 

gjelder grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer 

og bakkropp(44). For røykte krabber og krabbe-

lignende krepsdyr (Brachyura og Anomura) 

gjelder grenseverdien for muskelkjøtt fra lemmer. 

5,0 til 31.8.2014 

2,0 fra 1.9.2014 

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014 

12,0 fra 1.9.2014 

6.1.6 Røykt brisling og røykt brisling på boks(25)(47) 

(Sprattus sprattus), røykt østersjøsild ≤ 14 cm og 

røykt østersjøsild på boks ≤ 14 cm(25)(47) (Clupea 

harengus membras), katsuobushi (tørket pelamide, 

Katsuwonus pelamis), muslinger (fersk, kjølt eller 

fryst)(26), varmebehandlet kjøtt og 

varmebehandlede kjøttprodukter(46) solgt til 

sluttforbrukeren 

5,0 30,0 

6.1.7 Muslinger(36) (røykt) 6,0 35,0 

6.1.8 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn(3)(29) 

1,0 1,0 

6.1.9 Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, 

herunder morsmelkerstatning basert på melk og 

tilskuddsblanding basert på melk(8)(29) 

1,0 1,0 

6.1.10 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål(9)(29) , særlig beregnet på spedbarn 

1,0 1,0» 
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2)  Sluttnote 26 skal lyde: 

«(26)  Næringsmidler i kategori c) og i) på listen i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1379/2013 

av 11. desember 2013 om den felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter, om endring av råds-

forordning (EF) 1184/2006 og (EF) 1224/2009 og om oppheving av rådsforordning (EF) 104/2000 (EUT L 354 av 

28.12.2013, s. 1) (arter som angitt i relevant post). Når det gjelder tørkede, fortynnede, bearbeidede og/eller 

sammensatte næringsmidler, får artikkel 2 nr. 1 og 2 nr. 2 anvendelse. For Pecten maximus gjelder grenseverdien 

bare for skjellmuskelen og gonaden.» 

3)  Sluttnote 36 skal lyde: 

«(36)  Næringsmidler oppført i denne kategorien som definert i kategori b), c) og i) på listen i vedlegg 1 til forordning 

(EU) nr. 1379/2013.» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1855 

av 19. oktober 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk 

av ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser(1), særlig artikkel 4 

første ledd bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/32/EF får anvendelse på ekstraksjonsmidler som blir brukt eller er beregnet på bruk ved framstilling av 

næringsmidler eller næringsmiddelingredienser. Direktivet får ikke anvendelse på ekstraksjonsmidler som brukes ved 

framstilling av tilsetningsstoffer i næringsmidler, vitaminer og andre ernæringsmessige tilsetningsstoffer, med mindre 

slike tilsetningsstoffer i næringsmidler, vitaminer eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer er oppført i vedlegg I. 

2) Den 19. august 2014 ble det inngitt en søknad fra Akzo Nobel Industrial Chemicals BV om endring av grenseverdien for 

restmengder for dimetyleter som ekstraksjonsmiddel i avfettede animalske proteinprodukter, særlig kollagen og 

kollagenderivater, fra 0,009 mg/kg til 3 mg/kg, og om ny bruk til ekstraksjon av proteinprodukter til framstilling av 

gelatin med en grenseverdi for restmengder på 0,009 mg/kg. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt Myndigheten) har igjen vurdert tryggheten ved 

dimetyleter som ekstraksjonsmiddel ved tilberedning av avfettede animalske proteinprodukter (kollagen og gelatin), og 

avga sin uttalelse 14. juli 2015(2). Myndigheten konkluderte med at bruk av dimetyleter som ekstraksjonsmiddel under 

de tiltenkte bruksvilkårene og med de foreslåtte grenseverdiene på 3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater og  

0,009 mg/kg i gelatin, ikke utgjør noe trygghetsproblem. 

4) Bruk av dimetyleter som ekstraksjonsmiddel for å fjerne fett fra animalske proteinråstoffer bør derfor tillates, under 

forutsetning av at grenseverdien for restmengder av dimetyleter er 3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater og  

0,009 mg/kg i gelatin. 

5) Direktiv 2009/32/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2009/32/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 20.10.2016, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 18. 

(1) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 3. 

(2) EFSAs CEF-gruppe (EFSAs vitenskapsgruppe for materialer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, enzymer, aromaer og 

tekniske hjelpestoffer), 2015. Vitenskapelig uttalelse om tryggheten ved bruk av dimetyleter som ekstraksjonsmiddel under de tiltenkte 

bruksvilkårene og med den foreslåtte grenseverdien for restmengder. EFSA Journal 2015;13(7):4174 [13 s]. 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen to år etter ikrafttredelsen av dette direktiv sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del II i vedlegg I til direktiv 2009/32/EF erstattes raden for dimetyleter med følgende: 

«Dimetyleter Tilberedning av avfettede animalske protein-

produkter, herunder gelatin(*) 

0,009 mg/kg i avfettede animalske protein-

produkter, herunder gelatin 

Tilberedning av kollagen(**) og kollagen-

derivater, unntatt gelatin 

3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater, unntatt 

gelatin 

(*) Med «gelatin» menes naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke geldannende, som er framkommet ved delvis 
hydrolyse av kollagen framstilt av bein, huder og skinn samt sener fra dyr, i samsvar med de relevante kravene i 
forordning (EF) nr. 852/2004. 

(**) Med «kollagen» menes et proteinbasert produkt som kommer fra dyrebein, -huder og -skinn samt dyresener som er 
framstilt i samsvar med de relevante kravene i denne forordning.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/156 

av 18. januar 2016 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av boskalid, klotianidin, tiametoksam, folpet og 

tolklofosmetyl 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 boskalid, klotianidin, tiametoksam og tolklofosmetyl er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for folpet er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte 

forordning. 

2) Når det gjelder boskalid, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. For 

alle grenseverdiene under vurdering, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Myndigheten anså at man kan forvente at rester av 

boskalid eventuelt akkumuleres i vekster som er en del av vekselbruk. Den beregnet både grenseverdier der den 

eventuelle akkumuleringen ble tatt hensyn til og ikke, og det ble overlatt til de som er ansvarlige for risikohåndteringen, 

å velge det nødvendige alternativet. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til nivået identifisert av Myndigheten som tar hensyn til den 

potensielle akkumuleringen. 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 klotianidin, 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 anbefalte å 

senke grenseverdiene for pekannøtter, papaya, poteter, tomater, paprika, auberginer, sukkermais, blomkål, bladkål. salat, 

kjørvel, bønner (friske uten velg), erter (friske uten belg), friske linser, bomullsfrø, sorghumkorn, kakao og sikorirøtter. 

For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for 

sitrusfrukter, kirsebær, bord- og vindruer, jordbær, ananas, meloner, vannmeloner, knutekål og bredbladet endiv, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 6.2.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2017 av 3. februar 2017 

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. 78 av 22.11.2018, s. 19. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3799, 127 s. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(12):3918,  

120 s. doi:10,2903/j.efsa.2014.3918. 
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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. 

4) Når det gjelder tiametoksam, 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 og anbefalte å senke grenseverdiene for pekannøtter, kjernefrukter, ferskener, 

bordoliven, bananer, papaya, poteter, kålrabi, sukkermais, blomkål, rosenkål, hodekål, bladkål, bønner (friske med og 

uten belg), erter (friske uten belg), friske linser,belgfrukter, linfrø, peanøtter, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, 

soyabønner, sennepsfrø, bomullsfrø, gresskarfrø, saflortistel, agurkurt, oljedodre, hampefrø, ricinus, oliven til 

produksjon av olivenolje, havrekorn, rugkorn, kakao, sukkerbete (røtter), svin (muskler, lever og nyrer), storfe (muskler, 

lever og nyrer), sau (muskler, lever og nyrer) og geit (muskler, lever og nyrer). For andre produkter anbefalte den å heve 

eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, aprikoser, kirsebær, bord- og 

vindruer, jordbær, ananas, meloner, vannmeloner, og bredbladet endiv, konkluderte den med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

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

5) Når det gjelder folpet, 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(2). Den foreslo å endre 

definisjonen av restmengde. For visse produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller beholde gjeldende 

grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for jordbær, bordoliven, poteter, reddiker, havrerot, tomater, meloner, 

oliven til produksjon av olivenolje, byggkorn, hvetekorn, humle (tørket), fjørfe (kjøtt, fett og lever) 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 hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, knutekål, salat, 

bredbladet endiv, spinat og bønner (friske uten belg), 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. 

6) Når det gjelder tolklofosmetyl, 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 anbefalte å 

beholde grenseverdien for poteter. Når det gjelder grenseverdier for reddiker, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, 

vårsalat, salat, bredbladet endiv, karse, vårkarse, salatsennep (rucola), sareptasennep og blader og spirer av Brassica 

spp., 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. Når det gjelder grenseverdier for kålrabi, neper, kinakål, grønnkål, knutekål, hageselleri, svin 

(muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), geit (muskler, 

fett, lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett og lever), melk (storfe, sau, geit) og fugleegg, 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. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(12):3918,  

120 s. doi:10,2903/j.efsa.2014.3918. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for folpet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3700, 55 s. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for tolclofos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(12):3920, 42 s. 
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7) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent og 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. 

8) 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. 

9) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

12) 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. 

13) 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. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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 fredag 26. 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 26. august 2016. 

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 vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnen for folpet skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

S
u

m
m

en
 a

v
 f

o
lp

et
 o

g
 

ft
al

im
id

 u
tt

ry
k

t 
so

m
 

fo
lp
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 (

R
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(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,03(*) 

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter 0,07(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0130000 Kjernefrukter 0,03(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter 0,03(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer 6 

0151020 Vindruer 20 

0152000 b) jordbær 5(+) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,03(*) 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær 0,03(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  
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(1) (2) (3) 

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler 0,03(*) 

0161020 Fikener 0,03(*) 

0161030 Bordoliven 0,15(*) (+) 

0161040 Kumquat 0,03(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,03(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,03(*) 

0161070 Jambolan 0,03(*) 

0161990 Andre 0,03(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,03(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store 0,03(*) 

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  
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0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,06(*) (+) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,03(*) 

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,03(*) 

0213020 Gulrøtter 0,03(*) 

0213030 Knollselleri 0,03(*) 

0213040 Pepperrot 0,03(*) 

0213050 Jordskokk 0,03(*) 

0213060 Pastinakk 0,03(*) 

0213070 Rotpersille 0,03(*) 

0213080 Hagereddiker 0,04(*) (+) 

0213090 Havrerot 0,04(*) (+) 

0213100 Kålrot 0,03(*) 

0213110 Neper 0,03(*) 

0213990 Andre 0,03(*) 

0220000 Løk 0,03(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  
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0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater 5(+) 

0231020 Grønnsakpaprika 0,03(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,03(*) 

0231040 Okra 0,03(*) 

0231990 Andre 0,03(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,03(*) 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner 0,4(+) 

0233020 Kjempegresskar 0,03(*) 

0233030 Vannmeloner 0,03(*) 

0233990 Andre 0,03(*) 

0234000 d) sukkermais 0,03(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,03(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,03(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  
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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 0,03(*) 

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 0,03(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,03(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,03(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,03(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,06(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  
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0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,03(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,03(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,03(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,03(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,07(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø 0,07(*) 

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 0,15(*) (+) 

0402020 Oljepalmefrø 0,07(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,07(*) 

0402040 Kapok 0,07(*) 

0402990 Andre 0,07(*) 
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0500000 KORN  

0500010 Bygg 1(+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,07(*) 

0500030 Mais 0,07(*) 

0500040 Hirse 0,07(*) 

0500050 Havre 0,07(*) 

0500060 Ris 0,07(*) 

0500070 Rug 0,07(*) 

0500080 Sorghum 0,07(*) 

0500090 Hvete 0,4(+) 

0500990 Andre 0,07(*) 

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  
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0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 400(+) 

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  
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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(*) 

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 0,03(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,05(*) 

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  
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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  

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  
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1030000 Fugleegg (+) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  

1050000 Amfibier og krypdyr  

1060000 Virvelløse landdyr  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

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

Summen av folpet og ftalimid uttrykt som folpet (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000: Ftalimid uttrykt som folpet 

(+)  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 6. februar 2018, og 

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

0152000 b) jordbær 

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

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

6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0161030 Bordoliven 

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

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

6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

(+)  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 6. februar 2018, og 

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

0213080 Hagereddiker 

0213090 Havrerot  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og analysemetoder mangler. 

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

6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0233010 Meloner 

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

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

6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+)  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 6. februar 2018, og 

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

0500010 Bygg 

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

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

6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500090 Hvete 

(+)  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 6. februar 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 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art og omfang mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. 

februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel» 

 ____________________________________________________________________________________________________  
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b)  Følgende kolonner for boskalid, klotianidin, tiametoksam og tolklofosmetyl tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

gjelder for(a) 

B
o

sk
al

id
 (

F
) 

(R
) 

(A
) 

K
lo

ti
an

id
in

 

T
ia

m
et

o
k

sa
m

 

T
o

lk
lo

fo
sm

et
y
l 

(F
) 

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

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

0110000 Sitrusfrukter 2(+) 0,06(+) 0,15(+)  

0110010 Grapefrukter     

0110020 Appelsiner     

0110030 Sitroner     

0110040 Lime     

0110050 Mandariner     

0110990 Andre     

0120000 Nøtter (+) 0,01(*)   

0120010 Mandler 0,05(*)  0,01(*)  

0120020 Paranøtter 0,05(*)  0,01(*)  

0120030 Kasjunøtter 0,05(*)  0,01(*)  

0120040 Kastanjer 0,05(*)  0,01(*)  

0120050 Kokosnøtter 0,05(*)  0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter 0,05(*)  0,01(*)  

0120070 Macadamianøtter 0,05(*)  0,01(*)  

0120080 Pekannøtter 0,05(*)  0,02(*)  

0120090 Pinjekjerner 0,05(*)  0,01(*)  

0120100 Pistasienøtter 1  0,01(*)  

0120110 Valnøtter 0,05(*)  0,01(*)  

0120990 Andre 0,05(*)  0,01(*)  
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0130000 Kjernefrukter  0,4 0,3  

0130010 Epler 2(+)    

0130020 Pærer 1,5(+)    

0130030 Kveder 1,5(+)    

0130040 Mispel 0,01(*)    

0130050 Japansk mispel 0,01(*)    

0130990 Andre 0,01(*)    

0140000 Steinfrukter     

0140010 Aprikoser 5(+) 0,15 0,07(+)  

0140020 Kirsebær (søte) 4(+) 0,03(+) 0,6(+)  

0140030 Ferskener 5(+) 0,15 0,07  

0140040 Plommer 3(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0140990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter     

0151000 a) druer 5(+) 0,7(+) 0,4(+)  

0151010 Borddruer     

0151020 Vindruer     

0152000 b) jordbær 6(+) 0,02(*) (+) 0,3(+)  

0153000 c) bær fra halvbusker 10(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær     

0153020 Blåbringebær     

0153030 Bringebær (røde og gule)     

0153990 Andre     

0154000 d) andre små frukter og bær 15(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0154010 Blåbær     

0154020 Tranebær     

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips     

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)     

0154050 Nyper     
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0154060 Morbær (svart og hvit)     

0154070 Azarolhagtorn     

0154080 Hyllebær     

0154990 Andre     

0160000 Forskjellige frukter med     

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)    

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

0161020 Fikener  0,01(*) 0,01(*)  

0161030 Bordoliven  0,09 0,4  

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

0161050 Stjernefrukt  0,01(*) 0,01(*)  

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(*) 0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 5(+)    

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*)    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,01(*)    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*)    

0162050 Stjerneepler 0,01(*)    

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

0162990 Andre 0,01(*)    

0163000 c) uspiselig skall, store     

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

0163020 Bananer 0,6(+) 0,02 0,02(*)  

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

0163040 Papaya 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  

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

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

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  
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0163080 Ananas 0,01(*) 0,02(*) (+) 0,02(*) (+)  

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 2(+) 0,03 0,07 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 2 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 4 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213020 Gulrøtter 2 0,06 0,3 0,01(*) 

0213030 Knollselleri 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213040 Pepperrot 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213050 Jordskokk 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213070 Rotpersille 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213080 Hagereddiker 2 0,01(*) 0,01(*) 0,1(+) 

0213090 Havrerot 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213100 Kålrot 2 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0213110 Neper 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0213990 Andre 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220000 Løk (+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk 5    

0220020 Kepaløk 5    
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0220030 Sjalottløk 5    

0220040 Pipeløk/vårløk 6    

0220990 Andre 0,5    

0230000 Fruktbærende grønnsaker    0,1(*) 

0231000 a) søtvierfamilien 3(+)    

0231010 Tomater  0,04 0,2  

0231020 Grønnsakpaprika  0,04 0,7  

0231030 Auberginer/eggplanter  0,04 0,2  

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

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

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 4(+)    

0232010 Slangeagurker  0,02(*) 0,5  

0232020 Sylteagurker  0,01(*) 0,01(*)  

0232030 Mandelgresskar  0,02(*) 0,5  

0232990 Andre  0,01(*) 0,01(*)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 3(+)    

0233010 Meloner  0,02(*) (+) 0,15(+)  

0233020 Kjempegresskar  0,01(*) 0,01(*)  

0233030 Vannmeloner  0,02(*) (+) 0,15(+)  

0233990 Andre  0,01(*) 0,01(*)  

0234000 d) sukkermais 0,05(+) 0,01(*) 0,02(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,9 0,01(*) 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

   0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål 5 0,02(*)   

0241010 Brokkoli (+)  0,3 (+) 

0241020 Blomkål (+)  0,02(*) (+) 

0241990 Andre   0,01(*)  
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0242000 b) hodekål 5 0,02(*) 0,02(*)  

0242010 Rosenkål (+)   (+) 

0242020 Hodekål (+)   (+) 

0242990 Andre     

0243000 c) bladkål 9 0,3 0,02(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai (+)    

0243020 Grønnkål (+)    

0243990 Andre     

0244000 d) knutekål 5(+) 0,04(+) 0,01(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster     

0251000 a) salat og salatplanter 50(+)   (+) 

0251010 Vårsalat  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

0251020 Salat  0,1 5 2 

0251030 Bredbladet endiv  0,1(+) 5(+) 0,9 

0251040 Karse og andre spirer og skudd  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

0251050 Vårkarse  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

0251060 Salatsennep/rucola  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

0251070 Sareptasennep  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

0251990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,9 

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

0252010 Spinat 50(+)    

0252020 Portulakk 0,9(+)    

0252030 Mangold/bladbete 30(+)    

0252990 Andre 0,9    

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(*) 
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0255000 e) sikori/julesalat 7(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 50(+) 1,5 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(*) 

0260010 Bønner (med belg) 5(+) 0,2 0,3  

0260020 Bønner (uten belg) 3(+) 0,01(*) 0,02(*)  

0260030 Erter (med belg) 5(+) 0,2 0,3  

0260040 Erter (uten belg) 3(+) 0,01(*) 0,02(*)  

0260050 Linser 3(+) 0,01(*) 0,02*  

0260990 Andre 0,06 0,01* 0,01*  

0270000 Stengelgrønnsaker    0,01(*) 

0270010 Asparges 0,9(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,9(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 9(+) 0,04 1  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 9(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 5(+) 0,05 0,5  

0270060 Purre 9(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0270070 Rabarbra 0,9(+) 0,01(*) 0,01(*)  
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0270080 Bambusskudd 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,01(*)  

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

0270990 Andre 0,5 0,01(*) 0,01(*)  

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

0280010 Dyrket sopp     

0280020 Viltvoksende sopp     

0280990 Mose og lav     

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

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 3(+) 0,02 0,04 0,01(*) 

0300010 Bønner     

0300020 Linser     

0300030 Erter     

0300040 Lupiner/lupinbønner     

0300990 Andre     

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER    0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø (+) 0,02(*)   

0401010 Linfrø 1  0,02(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 1  0,02(*)  

0401030 Valmuefrø 1  0,02(*)  

0401040 Sesamfrø 1  0,02(*)  

0401050 Solsikkefrø 1  0,02(*)  

0401060 Rapsfrø 1  0,02(*)  

0401070 Soyabønner 3  0,04  

0401080 Sennepsfrø 1  0,02(*)  

0401090 Bomullsfrø 1  0,02(*)  

0401100 Gresskarfrø 1  0,02(*)  

0401110 Saflorfrø 1  0,02(*)  
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0401120 Agurkurtfrø 1  0,02(*)  

0401130 Oljedodrefrø 1  0,02(*)  

0401140 Hampefrø 1  0,02(*)  

0401150 Ricinus 1  0,02(*)  

0401990 Andre 0,06  0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  0,09 0,4  

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

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

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

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

0500000 KORN (+)   0,01(*) 

0500010 Bygg 4 0,04 0,4  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,15 0,01(*) 0,01(*)  

0500030 Mais 0,15 0,02(*) 0,05  

0500040 Hirse 0,15 0,01(*) 0,01(*)  

0500050 Havre 4 0,02(*) 0,02(*)  

0500060 Ris 0,15 0,5 0,01(*)  

0500070 Rug 0,8 0,02(*) 0,02(*)  

0500080 Sorghum 0,15 0,01(*) 0,01(*)  

0500090 Hvete 0,8 0,02(*) 0,05  

0500990 Andre 0,15 0,01(*) 0,01(*)  

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

0610000 Te 0,01(*) 0,7 20  

0620000 Kaffebønner 0,05(*) (+) 0,05 0,2  

0630000 Urtete fra  0,05(*) 0,05(*)  

0631000 a) blomster 0,9(+)    

0631010 Kamille     

0631020 Jamaicahibisk/roselle     
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0631030 Rose     

0631040 Jasmin     

0631050 Lind     

0631990 Andre     

0632000 b) blader og urter 0,9(+)    

0632010 Jordbær     

0632020 Rooibos     

0632030 Maté     

0632990 Andre     

0633000 c) røtter 3(+)    

0633010 Vendelrot     

0633020 Ginseng     

0633990 Andre     

0639000 d) andre deler av planten 0,01(*)    

0640000 Kakaobønner 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0650000 Johannesbrød 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)  

0700000 HUMLE 80(+) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER (+)    

0810000 Frøkrydder 0,9 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Stilkselleri     

0810040 Koriander     

0810050 Spisskummen     

0810060 Dill     

0810070 Fennikel     

0810080 Bukkehornkløver     
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0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre     

0820000 Fruktkrydder 0,9 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 0,9 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel     

0830990 Andre     

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler     

0840010 Lakris 0,4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,9 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre     

0860000 Krydder i form av støvveier 0,9 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre     
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0870000 Krydder i form av frøkapper 0,9 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

0900000 SUKKERPLANTER    0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,4(+) 0,02(*) 0,02(*)  

0900020 Sukkerrør 7(+) 0,4 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,4(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0900990 Andre 0,5 0,01(*) 0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

    

1010000 Vev fra    0,01(*) 

1011000 a) svin     

1011010 Muskler 0,01(*) 0,02(*) 0,02  

1011020 Fettvev 0,07 0,02(*) 0,01(*)  

1011030 Lever 0,05(*) 0,2 0,01(*)  

1011040 Nyrer 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*)  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,07 0,2 0,02  

1011990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1012000 b) storfe     

1012010 Muskler 0,01(*) 0,02(*) 0,02  

1012020 Fettvev 0,3 0,02(*) 0,01(*)  

1012030 Lever 0,2(+) 0,2 0,01(*)  

1012040 Nyrer 0,2 0,02(*) 0,01(*)  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,2 0,02  

1012990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1013000 c) sau     

1013010 Muskler 0,01(*) 0,02(*) 0,02  

1013020 Fettvev 0,3 0,02(*) 0,01(*)  

1013030 Lever 0,2(+) 0,2 0,01(*)  
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1013040 Nyrer 0,2 0,02(*) 0,01(*)  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,2 0,02  

1013990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1014000 d) geit     

1014010 Muskler 0,2 0,02(*) 0,02  

1014020 Fettvev 0,3 0,02(*) 0,01(*)  

1014030 Lever 0,2(+) 0,2 0,01(*)  

1014040 Nyrer 0,2 0,02(*) 0,01(*)  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,2 0,02  

1014990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien     

1015010 Muskler 0,01(*) 0,02(*) 0,02  

1015020 Fettvev 0,3 0,02(*) 0,01(*)  

1015030 Lever 0,2 0,2 0,01(*)  

1015040 Nyrer 0,2 0,02(*) 0,01(*)  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,2 0,02  

1015990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1016000 f) fjørfe   0,01(*)  

1016010 Muskler 0,01(*) 0,01(*)   

1016020 Fettvev 0,08 0,01(*)   

1016030 Lever 0,15(+) 0,1   

1016040 Nyrer 0,05(*) 0,01(*)   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15 0,1   

1016990 Andre 0,05(*) 0,01(*)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr     

1017010 Muskler 0,01(*) 0,02(*) 0,02  

1017020 Fettvev 0,3 0,02(*) 0,01(*)  

1017030 Lever 0,2 0,2 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1017040 Nyrer 0,2 0,02(*) 0,01(*)  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,3 0,2 0,02  

1017990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1020000 Melk 0,02 0,02 0,05 0,01(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre     

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

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 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. 

Boskalid (F) (R) (A) 

(A) = Fotnote for definisjon av restmengde: Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for 2-klor-N-(4′-klor-5-

hydroksybifenyl-2-yl)nikotinamid 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 6. februar 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

referansestandarden mangler.  
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(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 

1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: Summen av boskalid og dets 

hydroksymetabolitt 2-klor-N-(4′-klor-5-hydroksybifenyl-2-yl)nikotinamid (fri og konjugert) uttrykt som boskalid 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder etter gjentatt bruk i permanente vekster 

og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukter 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0120000 Nøtter 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk (etter gjentatt bruk i permanente 

vekster og for å støtte godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder etter gjentatt bruk i permanente vekster 

og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder etter gjentatt bruk i permanente vekster 

og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153000 c) bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

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 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

0163020 Bananer 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

0212010 Kassava 

0212020 Søtpoteter  
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0212030 Jams 

0212040 Arrowrot 

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

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

godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0213050 Jordskokk 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Hagereddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220000 Løk 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0231000 a) søtvierfamilien 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0231040 Okra 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar  
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0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0234000 d) sukkermais 

0241010 Brokkoli 

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

godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0241020 Blomkål 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0244000 d) knutekål 

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) 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

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

godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0252030 Mangold/bladbete  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk for rotasjonsvekster og data som 

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 d) brønnkarse 

0255000 e) sikori/julesalat 

0256000 f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0260010 Bønner (med belg) 

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

godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0260020 Bønner (uten belg) 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

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

godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0260050 Linser 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270010 Asparges 

0270020 Kardon  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk (for rotasjonsvekster og for å støtte 

godkjenningen) og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0270070 Rabarbra 

0270080 Bambusskudd 

0270090 Palmehjerter 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

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  
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0500000 KORN 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder etter gjentatt bruk i permanente vekster 

og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0620000 Kaffebønner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, restmengder etter gjentatt bruk i 

permanente vekster og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0631000 a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0632000 b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0633000 c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, restmengder etter gjentatt bruk i 

permanente vekster og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0700000 HUMLE  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, restmengder etter gjentatt bruk i 

permanente vekster og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0800000 KRYDDER 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Stilkselleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0830000 Barkkrydder 

0830010 Kanel 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, restmengder etter gjentatt bruk i 

permanente vekster og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0850000 Krydder i form av knopper 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0860000 Krydder i form av støvveier 

0860010 Safran 

0870000 Krydder i form av frøkapper 

0870010 Muskatblomme 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder etter gjentatt bruk i permanente vekster 

og data som kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i  

første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900020 Sukkerrør 

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

kan bekrefte platånivået i jord, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900030 Sikorirøtter 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1013030 Lever 

1014030 Lever 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om pyridins utvikling og bundne reststoffers art og 

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

framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016030 Lever 

Klotianidin 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukter  
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0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk med tiametoksam mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, 

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

0140020 Kirsebær (søte) 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0163080 Ananas 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk med tiametoksam mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, 

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

0233010 Meloner 

0233030 Vannmeloner 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0244000 d) knutekål 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk med tiametoksam mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, 

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

0251030 Bredbladet endiv 

(+)  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 

Tiametoksam 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter  
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0110010 Grapefrukter 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0163080 Ananas 

(+)  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 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010 Meloner 

0233030 Vannmeloner 

0251030 Bredbladet endiv 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tolklofosmetyl (F) 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213080 Hagereddiker 

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

sukkerkonjugatene til metabolittene ph-CH3 og TM-CH2=H og restanalyseforsøk som omfatter analyse av sukkerkonjugater til metabolittene 

ph-CH3 og TM-CH2OH, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål  
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0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0251000 a) salat og salatplanter 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

(+)  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 boskalid, klotianidin, tiametoksam og tolklofosmetyl. 

b)  I del B utgår kolonnen for folpet. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/439 

av 23. mars 2016 

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

hensyn til Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbid, kaliumjodid, 

natriumhydrogenkarbonat, rescalure og Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og 

Beauveria bassiana stamme GHA(*) 

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 råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er ikke fastsatt særlige grenseverdier for Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbid, natriumhydrogen-

karbonat, rescalure, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA. 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) i nevnte forordning anvendelse. Kaliumjodid er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet («Myndigheten») med at disse virusene ikke er sykdomsframkallende hos mennesker, og at de ikke vil 

produsere toksiner(2). Stoffet bør derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Når det gjelder kalsiumkarbid, konkluderte Myndigheten(3) med at stoffet ikke kommer inn i næringskjeden. Stoffet bør 

derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Kaliumjodid er et mineralstoff som kan brukes i framstilling av kosttilskudd i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/46/EF(4). Derfor bør fotnoten om krav om en vurdering av stoffet i henhold til artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 396/2005 utgå. 

5) Natriumhydrogenkarbonat er godkjent som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009(5). I lys av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2069(6) mener Kommisjonen at 

stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Når det gjelder rescalure, konkluderte Myndigheten(7) med at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2016, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 21. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Cydia pomonella granulovirus. EFSA Journal 2012;10(4):2655. [40 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2655. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance calcium carbide. EFSA Journal 2011;9(10):2419. [48 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT  

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(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) 2015/2069 av 17. november 2015 om godkjenning av basisstoffet natriumhydrogen-

karbonat 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 301 av 18.11.2015, s. 42). 

(7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance rescalure. EFSA Journal 2015;13(2):4031, 40 s. 

2019/EØS/10/19 
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7) Når det gjelder Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA(1), kunne Myndigheten 

ikke treffe noen konklusjon om risikoen for forbrukerne ved inntak ettersom noen opplysninger manglet, og de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen må vurdere spørsmålet ytterligere. En slik vurdering er gjenspeilet i de respektive 

sammenfattende rapportene(2)(3), som konkluderte med at det er ubetydelig risiko for mennesker ved metabolitter fra 

disse stoffene. I lys av dette mener Kommisjonen at stoffene bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV 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. 

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 

 _____   

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2013: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substances Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA. EFSA Journal 2013;11(1):3031. 44 s. 

(2) Review report for the active substance Beauveria bassiana strain ATCC 74040 finalised in the Standing Committee on the Food Chain and 

Animal Health at its meeting on 11 July 2008 in view of the inclusion of Beauveria bassiana strain ATCC 74040 in Annex I to Directive 

91/414/EEC. SANCO/1546/08 — rev. 5, 11 July 2014. 

(3) Review report for the active substance Beauveria bassiana strain GHA finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal 

Health at its meeting on 11 July 2008 in view of the inclusion of Beauveria bassiana strain GHA in Annex I to Directive 91/414/EEC. 

SANCO/1547/08 — rev. 5, 11 July 2014. 
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Postene Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalsiumkarbid, natriumhydrogenkarbonat, rescalure, Beauveria bassiana 

stamme ATCC 74040 og Beauveria bassiana stamme GHA innsettes i alfabetisk rekkefølge. 

2)  Referansen til fotnote 1 etter posten «kaliumjodid» utgår. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/440 

av 23. mars 2016 

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

grenseverdier for rester av atrazin 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 fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), sammenholdt med artikkel 17 og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

2) Alle gjeldende godkjenninger for plantevernmidler som inneholder atrazin, er tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 396/2005 bør grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg II og III, utgå. 

3) I samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodet Kommisjonen Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», om å framlegge en vitenskapelig uttalelse om de midlertidige 

grenseverdiene, som ble fastsatt for korn, etter å ha mottatt en anmodning om importtoleranse fra Argentina. På 

grunnlag av restanalyseforsøk framlagt av søkeren til støtte for bruk av atrazin på mais i samsvar med god 

landbrukspraksis i Argentina, konkluderte Myndigheten(2) med at grenseverdiene for atrazin i korn bør senkes til 

0,05 mg/kg. Dette nivået tilsvarer den gjeldende relevante bestemmelsesgrensen for atrazin i planteprodukter. De 

foreslåtte grenseverdiene utgjør ikke en helserisiko for europeiske forbrukere. 

4) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder 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. 

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 II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2016, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 21. 

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

(2) Reasoned opinion on the setting of a new maximum residue level for atrazine in cereals. EFSA Journal 2015;13(6):4126 [21 s.]. 

2019/EØS/10/20 
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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 13. oktober 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 13. oktober 2016. 

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 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II utgår kolonnen for atrazin. 

2)  I del B i vedlegg III utgår kolonnen for atrazin. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for atrazin: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

A
tr

az
in

 (
F

) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) 

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) 

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) 

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 0,05(*) 

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  

0213070 Rotpersille  

0213080 Hagereddiker  

0213090 Havrerot  
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(1) (2) (3) 

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,05(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 

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) 0,05(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  
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0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

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 (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  
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0260000 Belgfrukter 0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,05(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

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

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  

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  
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0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,05(*) 

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 0,1(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  
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0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,1(*) 

0800000 KRYDDER 0,1(*) 

0810000 Frøkrydder  

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Stilkselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder  

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder  

0830010 Kanel  

0830990 Andre  
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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 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

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  
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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  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  
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1030000 Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

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.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/452 

av 29. mars 2016 

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

grenseverdier for rester av kaptan, propikonazol og spiroksamin 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 rådsdirek-

tiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av kaptan, propikonazol og spiroksamin er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder kaptan, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde for 

planteprodukter. For visse produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det 

gjelder grenseverdier for epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær, ferskener, plommer, jordbær, 

bjørnebær, bringebær, blåbær, solbær, stikkelsbær og tomater, 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 mandler, borddruer, vindruer, poteter, slangeagurker, meloner, bredbladet endiv, purre, mais og 

sorghum, 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. 

3) Når det gjelder propikonazol, 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). Når det gjelder 

grenseverdier for grapefrukt, sitroner, lime, mandariner, epler, aprikoser, bord- og vindruer, bananer, rapsfrø, byggkorn, 

havrekorn, riskorn, rugkorn, hvetekorn, sukkerbete (rot), svin (muskler og fett), storfe (muskler og fett), sau (muskler og 

fett), geit (muskler og fett), fjørfe (muskler og fett), 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 grenseverdier for mandler, kirsebær, plommer, jordbær, solbær, hvitrips, rødrips, stikkelsbær, paprika, 

slangeagurker, artisjokker, peanøtter og te, 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 30.3.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 21. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(4):3663, 55 s. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tepraloxydim 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3975. 

2019/EØS/10/21 
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4) Når det gjelder spiroksamin, 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 og konkluderte med at visse opplysninger manglet når det gjelder grenseverdier for 

bord- og vindruer, bananer, bygg, havre, rug, hvete, fjørfe (muskler, fett og lever) og fugleegg, 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. Ettersom det foreligger 

tilstrekkelige opplysninger til å fastsette grenseverdiene for svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, 

lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer) geit (muskler, fett, lever og nyrer) og melk (storfe, sau og geit), bør 

definisjonen av restmengde for animalske produkter fastsettes for «spiroksaminkarboksylsyre M06, uttrykt som 

spiroksamin (summen av isomerer)». Ettersom grenseverdiene for bygg og havre på 0,4 mg/kg er basert på god 

landbrukspraksis som det ikke finnes støtte for lenger, bør grenseverdiene for disse produktene reduseres til 0,05 mg/kg. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon. 

Det kom kommentarer fra flere tredjestater om den nye definisjonen av restmengde og grenseverdien for kaptan i 

vindruer. Den gjeldende definisjonen av restmengde og grenseverdien bør foreløpig beholdes for å få restmengdedata 

for vindruer i tråd med det nye forslaget til definisjon av restmengde. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to 

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

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

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

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

11) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spiroxamine according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3992. 
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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 19. oktober 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 19. oktober 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 29. mars 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 kolonnene for kaptan, propikonazol og spiroksamin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,03(*)  0,01(*) 

0110010 Grapefrukter  5(+)  

0110020 Appelsiner  9  

0110030 Sitroner  5(+)  

0110040 Lime  5(+)  

0110050 Mandariner  5(+)  

0110990 Andre  0,01(*)  

0120000 Nøtter 0,07(*)  0,05(*) 

0120010 Mandler  0,01(*)  

0120020 Paranøtter  0,01(*)  

0120030 Kasjunøtter  0,01(*)  

0120040 Kastanjer  0,01(*)  

0120050 Kokosnøtter  0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter  0,01(*)  

0120070 Macadamianøtter  0,01(*)  

0120080 Pekannøtter  0,02(*)  

0120090 Pinjekjerner  0,01(*)  

0120100 Pistasienøtter  0,01(*)  

0120110 Valnøtter  0,01(*)  

0120990 Andre  0,01(*)  

0130000 Kjernefrukter 10(+)  0,01(*) 

0130010 Epler  0,15(+)  

0130020 Pærer  0,01(*)  

0130030 Kveder  0,01(*)  

0130040 Mispel  0,01(*)  
  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/367 

 

 

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

0130050 Japansk mispel  0,01(*)  

0130990 Andre  0,01(*)  

0140000 Steinfrukter   0,01(*) 

0140010 Aprikoser 6(+) 0,15(+)  

0140020 Kirsebær (søte) 6(+) 0,01(*)  

0140030 Ferskener 6(+) 5  

0140040 Plommer 10(+) 0,01(*)  

0140990 Andre 0,03(*) 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer  0,3(+)  

0151010 Borddruer 0,03(*)  0,6(+) 

0151020 Vindruer 0,02(*)(+)  0,5(+) 

0152000 b) jordbær 1,5(+) 0,01(*) 0,01(*) 

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

0153010 Bjørnebær 20(+)   

0153020 Blåbringebær 0,03(*)   

0153030 Bringebær (røde og gule) 20(+)   

0153990 Andre 0,03(*)   

0154000 d) andre små frukter og bær   0,01(*) 

0154010 Blåbær 30(+) 0,01(*)  

0154020 Tranebær 0,03(*) 0,3  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 30(+) 0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 30(+) 0,01(*)  

0154050 Nyper 0,03(*) 0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,03(*) 0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 0,03(*) 0,01(*)  

0154080 Hyllebær 0,03(*) 0,01(*)  

0154990 Andre 0,03(*) 0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med 0,03(*)   

0161000 a) spiselig skall  0,01(*) 0,01(*) 

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    
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0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

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

0163020 Bananer  0,15(+) 3(+) 

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

0163040 Papaya  0,01(*) 0,01(*) 

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

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

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

0163080 Ananas  0,02(*) 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

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

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

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

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) poteter    

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    
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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 0,03(*) 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 1(+) 3  

0231020 Grønnsakpaprika 0,03(*) 0,01(*)  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,03(*) 0,01(*)  

0231040 Okra 0,03(*) 0,01(*)  

0231990 Andre 0,03(*) 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,03(*) 0,01(*)  

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,03(*) 0,01(*)  

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    
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0234000 d) sukkermais 0,03(*) 0,05  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,03(*) 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,03(*) 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 0,03(*) 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 0,03(*) 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(*) 
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0254000 d) brønnkarse 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,06(*) 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 0,03(*) 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 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges    

0270020 Kardon    

0270030 Stilkselleri    

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel    

0270050 Artisjokker    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    

0280000 Sopp, mose og lav 0,03(*) 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(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,07(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,07(*)  0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,01(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,01(*)  

0401030 Valmuefrø  0,01(*)  

0401040 Sesamfrø  0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø  0,01(*)  

0401060 Rapsfrø  0,05(+)  

0401070 Soyabønner  0,07  

0401080 Sennepsfrø  0,01(*)  

0401090 Bomullsfrø  0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø  0,01(*)  

0401110 Saflorfrø  0,01(*)  

0401120 Agurkurtfrø  0,01(*)  

0401130 Oljedodrefrø  0,01(*)  

0401140 Hampefrø  0,01(*)  

0401150 Ricinus  0,01(*)  

0401990 Andre  0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN 0,07(*)   

0500010 Bygg  0,3(+) 0,05(+) 

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

0500030 Mais  0,05 0,01(*) 

0500040 Hirse  0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre  0,3(+) 0,05(+) 

0500060 Ris  1,5(+) 0,01(*) 
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0500070 Rug  0,04(+) 0,05(+) 

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

0500090 Hvete  0,04(+) 0,05(+) 

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

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*)  0,05(*) 

0610000 Te  0,05(*)  

0620000 Kaffebønner  0,02  

0630000 Urtete fra  0,05(*)  

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner  0,05(*)  

0650000 Johannesbrød  0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Stilkselleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    
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0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    
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0900000 SUKKERPLANTER 0,03(*)  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  0,15(+)  

0900020 Sukkerrør  0,02(*)  

0900030 Sikorirøtter  0,01(*)  

0900990 Andre  0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Vev fra    

1011000 a) svin 0,03(*)  0,02(*) 

1011010 Muskler  0,05(+)  

1011020 Fettvev  0,05(+)  

1011030 Lever  0,5  

1011040 Nyrer  0,5  

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

1011990 Andre  0,01(*)  

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler 0,09 0,05(+) 0,03 

1012020 Fettvev 0,06 0,07(+) 0,05 

1012030 Lever 0,09 0,5 0,3 

1012040 Nyrer 0,09 0,5 0,15 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,09 0,5 0,3 

1012990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1013000 c) sau    

1013010 Muskler 0,09 0,05(+) 0,03 

1013020 Fettvev 0,06 0,07(+) 0,05 

1013030 Lever 0,09 0,5 0,3 

1013040 Nyrer 0,09 0,5 0,15 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,09 0,5 0,3 

1013990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1014000 d) geit    

1014010 Muskler 0,09 0,05(+) 0,03 

1014020 Fettvev 0,06 0,07(+) 0,05 

1014030 Lever 0,09 0,5 0,3 

1014040 Nyrer 0,09 0,5 0,15 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,09 0,5 0,3 

1014990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 
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1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler 0,09 0,05 0,03 

1015020 Fettvev 0,06 0,07 0,05 

1015030 Lever 0,09 0,5 0,3 

1015040 Nyrer 0,09 0,5 0,15 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,09 0,5 0,3 

1015990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe 0,03(*) 0,01(*)  

1016010 Muskler  (+) 0,05(+) 

1016020 Fettvev  (+) 0,05(+) 

1016030 Lever   0,2(+) 

1016040 Nyrer   0,02(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,2 

1016990 Andre   0,02(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler 0,09 0,05 0,03 

1017020 Fettvev 0,06 0,07(*) 0,05 

1017030 Lever 0,09 0,5 0,3 

1017040 Nyrer 0,09 0,5 0,15 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,09 0,5 0,3 

1017990 Andre 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,03(*) 0,01(*) 0,015 

1020010 Storfe  (+)  

1020020 Sau  (+)  

1020030 Geit  (+)  

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,03(*) 0,01(*) (+) 0,05(+) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    
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1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,03(*) 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. 

Summen av kaptan og THPI uttrykt som kaptan (R) (A) 

(A) = Fotnote for definisjon av restmengde: Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for 6-OH THPI og 

5-OH THPI 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 30. mars 2017, 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: 

kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av THPI, 3-OH THPI og 5-OH THPI uttrykt som kaptan; kode 0151020: kaptan 

(+)  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 30. mars 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 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

(+)  Restanalyseforsøk er utilgjengelige for definisjonen av restmengde: summen av kaptan og THPI uttrykt som kaptan. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og 

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

0151020 Vindruer 

(+)  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 30. mars 2018, og 

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

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 
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0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0231010 Tomater 

(+)  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 

Propikonazol (summen av isomerer) (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk som omfatter analyse av 

det opprinnelige stoffet og metabolitter som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, og toksikologiske data om metabolittene som kan 

omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukter 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0130010 Epler 

0140010 Aprikoser 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0163020 Bananer 

0401060 Rapsfrø 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk som omfatter analyse av 

det opprinnelige stoffet og metabolitter som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, og toksikologiske data om metabolittene som kan 

omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter som kan omdannes til 2,4-

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

dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev  
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1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Spiroksamin (summen av isomerer) (A) (R) 

(A) = Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for spiroksaminkarboksylsyre M06 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 30. mars 2017, 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: 

Spiroksamin – kode 1000000 unntatt 1040000: Spiroksaminkarboksylsyre M06 uttrykt som spiroksamin (summen av isomerer) 

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

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

dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

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

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

framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163020 Bananer 

(+)  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 30. mars 2018, og 

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

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 fôringsundersøkelser 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 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre» 

 

2)  I del B i vedlegg III utgår kolonnene for kaptan, propikonazol og spiroksamin. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/486 

av 29. mars 2016 

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

grenseverdier for rester av cyazofamid, sykloksydim, difluoreddiksyre, fenoksykarb, flumetralin, fluopikolid, 

flupyradifuron, fluksapyroksad, kresoksimmetyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaksyl-M, pendimetalin 

og teflutrin 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 rådsdirek-

tiv 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 rester av cyazofamid, kresoksimmetyl, mepanipyrim og pendimetalin er fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for metalaksyl-M er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte 

forordning. Grenseverdier for sykloksydim, fenoksykarb, fluopikolid, fluksapyroksad og teflutrin er fastsatt i del A i 

vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder difluoreddiksyre, flumetralin, flupyradifuron og mandestrobin, er det 

ikke fastsatt særlige grenseverdier, og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og 

standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på pipeløk, artisjokker, purre og humle 

av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet cyazofamid, 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 sykloksydim, er det inngitt en slik søknad for bringebær, solbær, rødbeter, knollselleri, pepperrot, 

jordskokk, pastinakk, havrerot, kålrabi, auberginer, rosenkål, hodekål, kinakål, grønnkål, bredbladet endiv, karse, 

vårkarse, salatsennep (rucola), sareptasennep, blader og spirer av Brassica spp., spinat, portulakk, bladbete, linser, linfrø, 

valmuefrø, rapsfrø, urtete fra røtter og tørket pepperrot. Når det gjelder fenoksykarb, er det inngitt en slik søknad for 

bruk på ferskener, bordoliven og oliven til produksjon av olivenolje. Når det gjelder fluopikolid, er det inngitt en slik 

søknad for vendelrot. Når det gjelder fluksapyroksad, er det inngitt en slik søknad for druer og poteter. Når det gjelder 

kresoksimmetyl, er det inngitt en slik søknad for purre. Når det gjelder mepanipyrim, er det inngitt en slik søknad for 

bjørnebær, bringebær og paprika. Når det gjelder metalaksyl-M, er det inngitt en slik søknad for stikkelsbær. Når det 

gjelder pendimetalin, er det inngitt en slik søknad for salat. Når det gjelder teflutrin, er det inngitt en slik søknad for 

rødbeter, knollselleri, reddiker, kålrabi, neper, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, urtete fra røtter, røtter og jordstengler, 

sukkerbete og sikorirøtter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 6.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2017 av 3. februar 2017 

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. 78 av 22.11.2018, s. 21. 

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

2019/EØS/10/22 
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4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, idet den særlig undersøkte risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

6) Når det gjelder bruk av cyazofamid på pipeløk, artisjokker og purre, konkluderte Myndigheten med at risiko for 

forbrukerne ikke kan utelukkes. Når det gjelder bruk av sykloksydim på karse, vårkarse, salatsennep (rucola), sarepta-

sennep, blader og spirer av Brassica spp., linser, linfrø og valmuefrø, var ikke de framlagte dataene tilstrekkelig til å 

fastsette nye grenseverdier. De gjeldende grenseverdiene bør derfor forbli uendret. 

7) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

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

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

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose 

overskrides. 

8) Når det gjelder flumetralin, flupyradifuron og mandestrobin, framla Myndigheten konklusjoner om fagfellevurderingen 

av risikovurderingen av pesticider med de aktive stoffene(2). Mot denne bakgrunn anbefalte Myndigheten å fastsette 

grenseverdier som omfatter representativ bruk i henhold til god landbrukspraksis i Unionen. 

9) Når det gjelder flupyradifuron, anbefalte Myndigheten å fastsette midlertidige grenseverdier for flere produkter på grunn 

av det aktive stoffets persistens i jord. Den konkluderte med at den relevante komponenten til restmengder som er påvist 

i rotasjonsvekster og produkter av animalsk opprinnelse, var metabolitten difluoreddiksyre (DFA). Det må derfor 

fastsettes grenseverdier både for DFA og dets opprinnelige forbindelse flupyradifuron. Når det gjelder rotasjonsvekster 

og produkter av animalsk opprinnelse, anmodet Myndigheten om ytterligere feltundersøkelser om rotasjonsvekster. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

  

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

Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels for cyazofamid in hops, globe artichokes, leeks and spring/green onions 

and Welsh onions. EFSA Journal 2015;13(8):4204. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cycloxydim in various crops. EFSA Journal 2015;13(9):4219 [30 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenoxycarb in peaches and olives. EFSA Journal 

2015;13(7):4202 [21 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in valerian. EFSA Journal 2015;13(9):4217 

[24 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in grapes and potatoes. EFSA Journal 

2015;13(9):4223 [25 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for kresoxim-methyl in leeks. EFSA Journal 2015;13(8):4215 

[18 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepanipyrim in blackberries, raspberries and peppers. 

EFSA Journal 2015;13(9):4218 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metalaxyl-M in gooseberries. EFSA Journal 

2015;13(7):4179 [18 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pendimethalin in lettuce. EFSA Journal 2015;13(9):4249 

[18 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for tefluthrin in various crops. EFSA Journal 2015;13(7):4196 [24 s.]. 

(2) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumetralin. EFSA Journal 2014;12(12):3912  

[62 s.]. 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 

[101 s.]. 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mandestrobin. EFSA Journal 2015;13(5):4100 

[72 s.]. 
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tilgjengelige opplysninger. Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om passende 

bestemmelsesgrenser. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 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. 

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

Utferdiget i Brussel 29. mars 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 cyazofamid, kresoksimmetyl, mepanipyrim og metalaksyl-M skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     0,05(*) 

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

0110010 Grapefrukter  0,5    

0110020 Appelsiner  0,5    

0110030 Sitroner  0,01(*)    

0110040 Lime  0,01(*)    

0110050 Mandariner  0,01(*)    

0110990 Andre  0,01(*)    

0120000 Nøtter 0,02(*)  0,02(*) 0,05(*)  

0120010 Mandler  0,01(*)    

0120020 Paranøtter  0,01(*)    

0120030 Kasjunøtter  0,01(*)    

0120040 Kastanjer  0,01(*)    

0120050 Kokosnøtter  0,01(*)    

0120060 Hasselnøtter  0,01(*)    

0120070 Macadamianøtter  0,01(*)    

0120080 Pekannøtter  0,05(*)    

0120090 Pinjekjerner  0,01(*)    

0120100 Pistasienøtter  0,01(*)    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0120110 Valnøtter  0,01(*)    

0120990 Andre  0,01(*)    

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 0,2 0,01(*) 1  

0130010 Epler      

0130020 Pærer      

0130030 Kveder      

0130040 Mispel      

0130050 Japansk mispel      

0130990 Andre      

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0140010 Aprikoser      

0140020 Kirsebær (søte)      

0140030 Ferskener      

0140040 Plommer      

0140990 Andre      

0150000 Bær og små frukter      

0151000 a) druer 2 1 2   

0151010 Borddruer    2  

0151020 Vindruer    1  

0152000 b) jordbær 0,01(*) 1,5 3 0,5 (+) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*)  

0153010 Bjørnebær   4   

0153020 Blåbringebær   0,01(*)   

0153030 Bringebær (røde og gule)   4   

0153990 Andre   0,01(*)   

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)  0,01(*)   

0154010 Blåbær  0,9  0,05(*)  

0154020 Tranebær  0,9  0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,9  0,4  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

 0,9  0,4  

0154050 Nyper  0,01(*)  0,05(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,01(*)  0,05(*)  

0154070 Azarolhagtorn  0,9  0,05(*)  

0154080 Hyllebær  0,01(*)  0,05(*)  

0154990 Andre  0,01(*)  0,05(*)  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*)  

0161000 a) spiselig skall      

0161010 Dadler  0,01(*)    

0161020 Fikener  0,01(*)    

0161030 Bordoliven  0,2    

0161040 Kumquat  0,01(*)    

0161050 Stjernefrukt  0,01(*)    

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

0161070 Jambolan  0,01(*)    

0161990 Andre  0,01(*)    

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

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)      

0162020 Litchi/litchiplommer      

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja      

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter      

0162050 Stjerneepler      

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki      

0162990 Andre      

0163000 c) uspiselig skall, store  0,01(*)    

0163010 Avokadoer      

0163020 Bananer      

0163030 Mango      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

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(*)   

0211000 a) poteter 0,01(*) (+) 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0212010 Kassava      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

     

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

0213020 Gulrøtter 0,01(*) 0,01(*)  0,1 0,7 

0213030 Knollselleri 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,2 

0213040 Pepperrot 0,1 0,01(*)  0,1 0,7 

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

0213060 Pastinakk 0,01(*) 0,01(*)  0,1 0,7 

0213070 Rotpersille 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,7 

0213080 Hagereddiker 0,01(*) 0,01(*)  0,1 0,05(*) 

0213090 Havrerot 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,7 

0213100 Kålrot 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,4 

0213110 Neper 0,01(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,4 

0213990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0220000 Løk 0,01(*)  0,01(*)  0,05(*) 

0220010 Hvitløk  0,3  0,5 (+) 

0220020 Kepaløk  0,3  0,5 (+) 

0220030 Sjalottløk  0,3  0,5 (+) 

0220040 Pipeløk/vårløk  0,01(*)  0,2  

0220990 Andre  0,01(*)  0,05(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker     0,05(*) 

0231000 a) søtvierfamilien      

0231010 Tomater 0,6 (+) 0,6 1,5 0,2 (+) 

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*) 0,8 1,5 0,5 (+) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,3 0,6 1,5 0,05(*) (+) 

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0231990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,2 (+) 0,05(*)   (+) 

0232010 Slangeagurker   0,5 0,5  

0232020 Sylteagurker   0,01(*) 0,05(*)  

0232030 Mandelgresskar   0,6 0,05(*)  

0232990 Andre   0,01(*) 0,05(*)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

0,15 (+) 0,3 0,01(*)  (+) 

0233010 Meloner    0,2  

0233020 Kjempegresskar    0,05(*)  

0233030 Vannmeloner    0,2  

0233990 Andre    0,05(*)  

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål    0,2 0,05(*) 

0241010 Brokkoli      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b) hodekål     0,05(*) 

0242010 Rosenkål    0,05(*)  

0242020 Hodekål    1  

0242990 Andre    0,05(*)  

0243000 c) bladkål     0,5 

0243010 Kinakål/pe-tsai    0,05(*)  

0243020 Grønnkål    0,2  

0243990 Andre    0,05(*)  

0244000 d) knutekål    0,05(*) 0,3 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

     

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 3  

0251010 Vårsalat     0,6 

0251020 Salat     0,1 

0251030 Bredbladet endiv     0,05(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd     0,6 

0251050 Vårkarse     0,05(*) 

0251060 Salatsennep/rucola     0,6 

0251070 Sareptasennep     0,05(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

    0,6 

0251990 Andre     0,05(*) 

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

0252010 Spinat    0,05(*)  

0252020 Portulakk    1  

0252030 Mangold/bladbete    0,05(*)  

0252990 Andre    0,05(*)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 15 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,3 0,05(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 2  

0256010 Kjørvel     0,6 

0256020 Gressløk     0,6 

0256030 Snittselleri     0,6 

0256040 Persille     2 

0256050 Salvie     2 

0256060 Rosmarin     0,6 

0256070 Timian     0,6 

0256080 Basilikum og spiselige blomster     0,6 

0256090 Laurbærblad     0,6 

0256100 Estragon     0,6 

0256990 Andre     0,6 

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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  0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270020 Kardon  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270030 Stilkselleri  0,01(*)  0,05(*) 0,1 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  0,01(*)  0,05(*) 0,1 

0270050 Artisjokker  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) (+) 

0270060 Purre  10  0,2 0,05(*) (+) 

0270070 Rabarbra  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270990 Andre  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 
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0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp      

0280020 Viltvoksende sopp      

0280990 Mose og lav      

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

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,15 

0300010 Bønner      

0300020 Linser      

0300030 Erter      

0300040 Lupiner/lupinbønner      

0300990 Andre      

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

0401000 Oljeholdige frø    0,1(*)  

0401010 Linfrø  0,01(*)    

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,01(*)    

0401030 Valmuefrø  0,01(*)    

0401040 Sesamfrø  0,01(*)    

0401050 Solsikkefrø  0,05(*)    

0401060 Rapsfrø  0,01(*)    

0401070 Soyabønner  0,01(*)    

0401080 Sennepsfrø  0,01(*)    

0401090 Bomullsfrø  0,01(*)    

0401100 Gresskarfrø  0,01(*)    

0401110 Saflorfrø  0,01(*)    

0401120 Agurkurtfrø  0,01(*)    

0401130 Oljedodrefrø  0,01(*)    

0401140 Hampefrø  0,01(*)    

0401150 Ricinus  0,01(*)    

0401990 Andre  0,01(*)    

0402000 Oljeholdige frukter      

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  0,2  0,05(*)  

0402020 Oljepalmefrø  0,01(*)  0,1(*)  
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0402030 Oljepalmefrukter  0,01(*)  0,1(*)  

0402040 Kapok  0,01(*)  0,1(*)  

0402990 Andre  0,01(*)  0,1(*)  

0500000 KORN 0,02(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500010 Bygg  0,1    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,01(*)    

0500030 Mais  0,01(*)    

0500040 Hirse  0,01(*)    

0500050 Havre  0,1    

0500060 Ris  0,01(*)    

0500070 Rug  0,08    

0500080 Sorghum  0,01(*)    

0500090 Hvete  0,08    

0500990 Andre  0,01(*)    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNES-

BRØD 
0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)  

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      
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0633000 c) røtter     0,5 

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginseng      

0633990 Andre      

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

0640000 Kakaobønner     0,05(*) 

0650000 Johannesbrød     0,05(*) 

0700000 HUMLE 20 0,05(*) 0,05(*) 10 0,05(*) 

0800000 KRYDDER      

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Stilkselleri      

0810040 Koriander      

0810050 Spisskummen      

0810060 Dill      

0810070 Fennikel      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde      

0820020 Sichuanpepper      

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit      

0820070 Vanilje      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      
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0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel      

0830990 Andre      

0840000 Krydder i form av røtter og jord-

stengler 

     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

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

0900010 Sukkerbeterøtter  0,05(*)  0,1 0,05(*) 

0900020 Sukkerrør  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,01(*)  0,05(*) 0,2 

0900990 Andre  0,01(*)  0,05(*) 0,05(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
   0,05(*)  

1010000 Vev fra 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1011000 a) svin      

1011010 Muskler  (+)    
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1011020 Fettvev  (+)    

1011030 Lever  (+)   (+) 

1011040 Nyrer  (+)   (+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1011990 Andre      

1012000 b) storfe      

1012010 Muskler  (+)    

1012020 Fettvev  (+)    

1012030 Lever  (+)   (+) 

1012040 Nyrer  (+)   (+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1012990 Andre      

1013000 c) sau      

1013010 Muskler  (+)    

1013020 Fettvev  (+)    

1013030 Lever  (+)   (+) 

1013040 Nyrer  (+)   (+) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1013990 Andre      

1014000 d) geit      

1014010 Muskler  (+)    

1014020 Fettvev  (+)    

1014030 Lever  (+)   (+) 

1014040 Nyrer  (+)   (+) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1014990 Andre      

1015000 e) dyr av hestefamilien      

1015010 Muskler      

1015020 Fettvev      

1015030 Lever      

1015040 Nyrer      
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1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1015990 Andre      

1016000 f) fjørfe      

1016010 Muskler      

1016020 Fettvev      

1016030 Lever     (+) 

1016040 Nyrer      

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1016990 Andre      

1017000 g) andre oppdrettede landdyr      

1017010 Muskler      

1017020 Fettvev      

1017030 Lever      

1017040 Nyrer      

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

     

1017990 Andre      

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1020010 Storfe  (+)    

1020020 Sau  (+)    

1020030 Geit  (+)    

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/397 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Cyazofamid 

(+)  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. april 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a)  poteter 

0231010 Tomater 

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 

(+)  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 

Kresoksimmetyl (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Kresoksimmetyl — kode 1010000: 490M1 uttrykt som kresoksimmetyl 

Kresoksimmetyl — kode 1020000: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl 

Metabolitt 490M1 = 2-metoksyimino-2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]eddiksyre. Metabolitt 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksy-

metyl)fenyl]-2-metoksy-iminoeddiksyre. 
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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 lagringsstabilitet 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 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Mepanipyrim 

(+)  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 

Metalaksyl og metalaksyl-M (metalaksyl, inkludert andre beslektede isomerblandinger som omfatter metalaksyl-M (summen av 

isomerer)) 

(+)  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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Pendimetalin (F) 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b)  jordbær 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

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 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

(+)  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 24. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016030 Lever» 
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b)  Nye kolonner for flumetralin og mandestrobin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

F
lu

m
et

ra
li

n
 (

F
) 

M
an

d
es

tr
o
b

in
 

(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   
  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/401 

 

 

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

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær   

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

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   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   

0162000 b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre   
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 0,01(*) 

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   

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   
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0231030 Auberginer/eggplanter   

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   

0241000 a) blomsterkål   

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   
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre   

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   

0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   
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0260000 Belgfrukter   

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 Stengelgrønnsaker   

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 Sopp, mose og lav   

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer   

0300000 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   
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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(*) 0,01(*) 

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   
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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 Stilkselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/409 

 

 

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

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   
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1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1014990 Andre   

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler   

1015020 Fettvev   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1015990 Andre   

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler   

1016020 Fettvev   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler   

1017020 Fettvev   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre   

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   
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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. 

Flumetralin (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 

Mandestrobin 

(+)  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 vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for sykloksydim, fenoksykarb, fluopikolid, fluksapyroksad og teflutrin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      

0110000 Sitrusfrukter 0,05(*) 2 0,01(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter     0,05 

0110020 Appelsiner     0,01(*) 

0110030 Sitroner     0,05 

0110040 Lime     0,05 

0110050 Mandariner     0,05 

0110990 Andre     0,05 

0120000 Nøtter 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0120010 Mandler      

0120020 Paranøtter      

0120030 Kasjunøtter      

0120040 Kastanjer      

0120050 Kokosnøtter      

0120060 Hasselnøtter      

0120070 Macadamianøtter      

0120080 Pekannøtter      

0120090 Pinjekjerner      
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0120100 Pistasienøtter      

0120110 Valnøtter      

0120990 Andre      

0130000 Kjernefrukter  1 0,01(*) 0,9 0,05 

0130010 Epler 0,1     

0130020 Pærer 0,1     

0130030 Kveder 0,09     

0130040 Mispel 0,09     

0130050 Japansk mispel 0,09     

0130990 Andre 0,09     

0140000 Steinfrukter   0,01(*)   

0140010 Aprikoser 0,2 1  1 0,05 

0140020 Kirsebær (søte) 0,09 1  0,01(*) 0,2 

0140030 Ferskener 0,2 1,5  1 0,05 

0140040 Plommer 0,09 1  1,5 0,05 

0140990 Andre 0,09 1  0,01(*) 0,2 

0150000 Bær og små frukter     0,05 

0151000 a) druer 0,5 1 2 0,5  

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) jordbær 3 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0153000 c) bær fra halvbusker 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær      

0153030 Bringebær (røde og gule)      

0153990 Andre      

0154000 d) andre små frukter og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  
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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(*) 0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall 0,05(*)    0,05 

0161010 Dadler  0,05(*)    

0161020 Fikener  0,05(*)    

0161030 Bordoliven  3    

0161040 Kumquat  0,05(*)    

0161050 Stjernefrukt  0,05(*)    

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

0161070 Jambolan  0,05(*)    

0161990 Andre  0,05(*)    

0162000 b) uspiselig skall, små 0,05(*) 0,05(*)   0,05 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)      

0162020 Litchi/litchiplommer      

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja      

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter      

0162050 Stjerneepler      

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki      

0162990 Andre      

0163000 c) uspiselig skall, store  0,05(*)    

0163010 Avokadoer 0,05(*)    0,05 

0163020 Bananer 0,05(*)    0,05 
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0163030 Mango 0,2    0,05 

0163040 Papaya 0,05(*)    0,05 

0163050 Granatepler 0,05(*)    0,05 

0163060 Cherimoya 0,05(*)    0,05 

0163070 Guava 0,05(*)    0,05 

0163080 Ananas 0,05(*)    0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,05(*)    0,05 

0163100 Durian 0,05(*)    0,05 

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*)    0,05 

0163990 Andre 0,05(*)    0,05 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,05(*)    

0210000 Rot- og knollvekster      

0211000 a) poteter 3  0,03 0,1 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,2  0,01 0,01(*) 0,05 

0212010 Kassava      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

  0,15 0,1  

0213010 Rødbeter 0,9    0,08 

0213020 Gulrøtter 5    0,05 

0213030 Knollselleri 5    0,08 

0213040 Pepperrot 0,9    0,05 

0213050 Jordskokk 0,9    0,05 

0213060 Pastinakk 0,9    0,05 

0213070 Rotpersille 0,2    0,05 

0213080 Hagereddiker 0,2    0,1 
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0213090 Havrerot 1,5    0,05 

0213100 Kålrot 0,2    0,08 

0213110 Neper 1    0,08 

0213990 Andre 0,2    0,05 

0220000 Løk    0,1  

0220010 Hvitløk 1  0,3  0,07 

0220020 Kepaløk 3  1  0,07 

0220030 Sjalottløk 1  0,3  0,3 

0220040 Pipeløk/vårløk 1  10  0,05 

0220990 Andre 1  0,01(*)  0,05 

0230000 Fruktbærende grønnsaker      

0231000 a) søtvierfamilien   1 0,6 0,05 

0231010 Tomater 1,5     

0231020 Grønnsakpaprika 9     

0231030 Auberginer/eggplanter 1,5     

0231040 Okra 0,05(*)     

0231990 Andre 0,05(*)     

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,05(*)  0,5 0,01(*) 0,05 

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar      

0232990 Andre      

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

0,05(*)  0,5 0,01(*)  

0233010 Meloner     0,02 

0233020 Kjempegresskar     0,05 

0233030 Vannmeloner     0,02 

0233990 Andre     0,05 

0234000 d) sukkermais 0,05(*)  0,01(*) 0,15 0,05 
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0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

   0,07 0,05 

0241000 a) blomsterkål   2   

0241010 Brokkoli 2     

0241020 Blomkål 5     

0241990 Andre 2     

0242000 b) hodekål      

0242010 Rosenkål 6  0,2   

0242020 Hodekål 5  0,2   

0242990 Andre 2  0,01(*)   

0243000 c) bladkål      

0243010 Kinakål/pe-tsai 3  2   

0243020 Grønnkål 3  2   

0243990 Andre 2  0,1   

0244000 d) knutekål 2  0,03   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

   0,03 0,05 

0251000 a) salat og salatplanter      

0251010 Vårsalat 0,5  9   

0251020 Salat 1,5  9   

0251030 Bredbladet endiv 1  1,5   

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,5  9   

0251050 Vårkarse 0,5  9   

0251060 Salatsennep/rucola 0,5  9   

0251070 Sareptasennep 0,2  9   

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

0,2  9   
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0251990 Andre 0,5  9   

0252000 b) spinat og lignende blader   4   

0252010 Spinat 2     

0252020 Portulakk 0,6     

0252030 Mangold/bladbete 0,6     

0252990 Andre 0,2     

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,2  0,01(*)   

0254000 d) brønnkarse 0,2  0,01(*)   

0255000 e) sikori/julesalat 0,2  0,01(*)   

0256000 f) urter og spiselige blomster   9   

0256010 Kjørvel 0,2     

0256020 Gressløk 0,2     

0256030 Snittselleri 1     

0256040 Persille 0,2     

0256050 Salvie 0,2     

0256060 Rosmarin 0,2     

0256070 Timian 0,2     

0256080 Basilikum og spiselige blomster 0,2     

0256090 Laurbærblad 0,2     

0256100 Estragon 0,2     

0256990 Andre 0,2     

0260000 Belgfrukter   0,01(*)  0,05 

0260010 Bønner (med belg) 15   2  

0260020 Bønner (uten belg) 2   0,09  

0260030 Erter (med belg) 5   2  

0260040 Erter (uten belg) 15   0,09  

0260050 Linser 1   0,01(*)  

0260990 Andre 1   0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker    0,01(*) 0,05 

0270010 Asparges 0,2  0,01(*)   

0270020 Kardon 0,2  0,01(*)   

0270030 Stilkselleri 1  0,01(*)   
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0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,2  0,01(*)   

0270050 Artisjokker 2  0,01(*)   

0270060 Purre 4  1,5   

0270070 Rabarbra 0,2  0,01(*)   

0270080 Bambusskudd 0,2  0,01(*)   

0270090 Palmehjerter 0,2  0,01(*)   

0270990 Andre 0,2  0,01(*)   

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

0280010 Dyrket sopp      

0280020 Viltvoksende sopp      

0280990 Mose og lav      

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

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

0300010 Bønner 30   0,3  

0300020 Linser 5   0,4  

0300030 Erter 30   0,4  

0300040 Lupiner/lupinbønner 5   0,3  

0300990 Andre 5   0,3  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   0,01(*)  0,05 

0401000 Oljeholdige frø  0,05(*)    

0401010 Linfrø 7   0,9  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,2   0,01(*)  

0401030 Valmuefrø 0,2   0,9  

0401040 Sesamfrø 0,2   0,9  

0401050 Solsikkefrø 6   0,8  

0401060 Rapsfrø 9   0,9  

0401070 Soyabønner 80   0,15  

0401080 Sennepsfrø 5   0,9  

0401090 Bomullsfrø 0,5   0,01(*)  

0401100 Gresskarfrø 0,2   0,9  

0401110 Saflorfrø 0,2   0,9  

0401120 Agurkurtfrø 0,2   0,9  
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0401130 Oljedodrefrø 0,2   0,9  

0401140 Hampefrø 0,2   0,9  

0401150 Ricinus 0,2   0,9  

0401990 Andre 0,2   0,9  

0402000 Oljeholdige frukter 0,05(*)     

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  3  0,01(*)  

0402020 Oljepalmefrø  0,05(*)  0,01(*)  

0402030 Oljepalmefrukter  0,05(*)  0,8  

0402040 Kapok  0,05(*)  0,8  

0402990 Andre  0,05(*)  0,01(*)  

0500000 KORN  0,05(*) 0,01(*)  0,05 

0500010 Bygg 0,05(*)   2  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,05(*)   0,01(*)  

0500030 Mais 0,2   0,01(*)  

0500040 Hirse 0,05(*)   0,01(*)  

0500050 Havre 0,05(*)   2  

0500060 Ris 0,09   0,01(*)  

0500070 Rug 0,05(*)   0,4  

0500080 Sorghum 0,05(*)   0,7  

0500090 Hvete 0,05(*)   0,4  

0500990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNES-

BRØD 
 0,05(*)  0,01(*)  

0610000 Te 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0630000 Urtete fra      

0631000 a) blomster 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0631010 Kamille      

0631020 Jamaicahibisk/roselle      

0631030 Rose      

0631040 Jasmin      

0631050 Lind      

0631990 Andre      
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0632000 b) blader og urter 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0632010 Jordbær      

0632020 Rooibos      

0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c) røtter 7    0,7 

0633010 Vendelrot   7   

0633020 Ginseng   0,02(*)   

0633990 Andre   0,02(*)   

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  0,02(*)  0,05 

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 0,7 0,01(*) 0,05 

0800000 KRYDDER      

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 

0810010 Anis/anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Stilkselleri      

0810040 Koriander      

0810050 Spisskummen      

0810060 Dill      

0810070 Fennikel      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 

0820010 Allehånde      

0820020 Sichuanpepper      
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0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit      

0820070 Vanilje      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 

0830010 Kanel      

0830990 Andre      

0840000 Krydder i form av røtter og jord-

stengler 

     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 

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

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 SUKKERPLANTER  0,05(*)    

0900010 Sukkerbeterøtter 0,5  0,15 0,15 0,07 

0900020 Sukkerrør 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,05 
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0900030 Sikorirøtter 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,07 

0900990 Andre 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

– LANDDYR 
 0,05(*)   0,05 

1010000 Vev fra   0,01(*)   

1011000 a) svin      

1011010 Muskler 0,06   0,02  

1011020 Fettvev 0,1   0,2  

1011030 Lever 0,5   0,1  

1011040 Nyrer 0,5   0,1  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,5   0,1  

1011990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

1012000 b) storfe      

1012010 Muskler 0,06   0,02  

1012020 Fettvev 0,1   0,2  

1012030 Lever 0,5   0,1  

1012040 Nyrer 0,5   0,1  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,5   0,1  

1012990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

1013000 c) sau      

1013010 Muskler 0,06   0,02  

1013020 Fettvev 0,1   0,2  

1013030 Lever 0,5   0,1  

1013040 Nyrer 0,5   0,1  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,5   0,1  

1013990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

1014000 d) geit      

1014010 Muskler 0,06   0,02  

1014020 Fettvev 0,1   0,2  

1014030 Lever 0,5   0,1  

1014040 Nyrer 0,5   0,1  
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1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,5   0,1  

1014990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien      

1015010 Muskler 0,06   0,02  

1015020 Fettvev 0,1   0,2  

1015030 Lever 0,5   0,1  

1015040 Nyrer 0,5   0,1  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,5   0,1  

1015990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

1016000 f) fjørfe 0,05(*)     

1016010 Muskler    0,02  

1016020 Fettvev    0,05  

1016030 Lever    0,02  

1016040 Nyrer    0,02  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

   0,02  

1016990 Andre    0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr      

1017010 Muskler 0,06   0,02  

1017020 Fettvev 0,1   0,2  

1017030 Lever 0,5   0,1  

1017040 Nyrer 0,5   0,1  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,5   0,1  

1017990 Andre 0,05(*)   0,01(*)  

1020000 Melk 0,05(*)  0,02 0,02  

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 Fugleegg 0,05(*)  0,01(*) 0,02  

1030010 Kylling      

1030020 And      
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1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 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. 

Sykloksydim, herunder nedbrytingsprodukter og reaksjonsprodukter som kan bestemmes som 3-(3-tianyl)glutarsyre S-dioksid (BH 517-

TGSO2) og/eller 3-hydroksy-3-(3-tianyl)glutarsyre S-dioksid (BH 517-5-OH-TGSO2) eller metylestere av disse, beregnet samlet som 

sykloksydim 

(+)  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 

Fenoksykarb 

(+)  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 

Fluopikolid 

(+)  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 

Fluksapyroksad 

(+)  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 

Teflutrin (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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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,02(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukter   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter 0,02(*) 0,01(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 Kjernefrukter 0,03 0,4 

0130010 Epler   

0130020 Pærer   
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0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter 0,02(*) 0,01(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 0,15 0,8 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 0,02(*) 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,02(*) 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær 0,02(*) 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 0,02(*) 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   
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,09 (+) 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   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 Løk 0,06 (+) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien 0,15 (+)  

0231010 Tomater  0,7 
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0231020 Grønnsakpaprika  0,9 

0231030 Auberginer/eggplanter  0,7 

0231040 Okra  0,01(*) 

0231990 Andre  0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,4 0,6 

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,15  

0233010 Meloner (+) 0,01(*) 

0233020 Kjempegresskar (+) 0,01(*) 

0233030 Vannmeloner  0,15 

0233990 Andre (+) 0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,15 (+) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,15 (+) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,02(*) 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   
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0244000 d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251020 Salat 0,05 5 

0251030 Bredbladet endiv 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251050 Vårkarse 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251060 Salatsennep/rucola 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251070 Sareptasennep 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,04 (+) 0,03 (+) 

0251990 Andre 0,04 (+) 0,03 (+) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,04 (+) 0,03 (+) 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,04 (+) 0,03 (+) 

0254000 d) brønnkarse 0,04 (+) 0,03 (+) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,04 (+) 0,03 (+) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,04 (+) 0,03 (+) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   
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0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter 0,4 (+) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,08 (+) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 Sopp, mose og lav 0,02(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,8 (+) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø 0,05 (+)  

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 0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN 0,3 (+) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   
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0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*) 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 0,3 4 
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0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,05(*) 

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(*) 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(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 
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0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

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

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,1  

1011020 Fettvev 0,1  

1011030 Lever 0,1  

1011040 Nyrer 0,15  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15  

1011990 Andre 0,1  

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,1  

1012020 Fettvev 0,1  

1012030 Lever 0,1  

1012040 Nyrer 0,15  
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1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15  

1012990 Andre 0,1  

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,1  

1013020 Fettvev 0,1  

1013030 Lever 0,1  

1013040 Nyrer 0,15  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15  

1013990 Andre 0,1  

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,1  

1014020 Fettvev 0,1  

1014030 Lever 0,1  

1014040 Nyrer 0,15  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15  

1014990 Andre 0,1  

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,1  

1015020 Fettvev 0,1  

1015030 Lever 0,1  

1015040 Nyrer 0,15  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15  

1015990 Andre 0,1  

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler 0,05  

1016020 Fettvev 0,03  

1016030 Lever 0,1  

1016040 Nyrer 0,02(*)  

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

1016990 Andre 0,02(*)  
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,1  

1017020 Fettvev 0,1  

1017030 Lever 0,1  

1017040 Nyrer 0,15  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,15  

1017990 Andre 0,1  

1020000 Melk 0,03 (+) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,03 (+) 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 0,02(*) (+) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) (+) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) (+) 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. 

Difluoreddiksyre (DFA) 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. april 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0210000 Rot- og knollvekster 

0211000 a)  poteter 
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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 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0213990 Andre 

0220000 Løk 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0220990 Andre 

0231000 a)  søtvierfamilien 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0231040 Okra 

0231990 Andre 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233990 Andre 

0234000 d)  sukkermais  
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0239000 e)  andre fruktbærende grønnsaker 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre 

0252000 b)  spinat og lignende blader 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0252990 Andre 

0253000 c)  vindrueblader og lignende arter 

0254000 d)  brønnkarse 

0255000 e)  sikori/julesalat 

0256000 f)  urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre 

0260000 Belgfrukter 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0260050 Linser  
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0260990 Andre 

0270000 Stengelgrønnsaker 

0270010 Asparges 

0270020 Kardon 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0270070 Rabarbra 

0270080 Bambusskudd 

0270090 Palmehjerter 

0270990 Andre 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0300990 Andre 

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  
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0500000 KORN 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

0500990 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 rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. april 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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  
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1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre 

1014000 d)  geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre 

1015000 e)  dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre 

1016000 f)  fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre 

1017000 g)  andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau  
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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 

Flupyradifuron 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. april 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

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 
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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» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/567 

av 6. april 2016 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av klorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, 

dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, 

myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen 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 rådsdirek-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Codex Alimentarius-kommisjonen fastsatte 18. juli 2014(2) CXL-grenseverdier for cyprodinil og flutolanil. Den  

11. juli 2015 fastsatte Codex Alimentarius-kommisjonen CXL-grenseverdier for aminosyklopyraklor, benzovindiflupyr, 

buprofezin, klorantraniliprol, klotianidin, cyflumetofen, diklobenil, dimetomorf, ditiokarbamater, emamektinbenzoat, 

fenamidon, fenpropatrin, fluensulfon, flufenoksuron, fluopyram, glufosinat-ammonium, imazamox, mesotrion, 

metrafenon, myklobutanil, fosmet, propamokarb, propikonazol, protiokonazol, pyraklostrobin, sedaksan, spirodiklofen, 

tiametoksam, triadimefon, triadimenol og triforin(3). 

2) I forordning (EF) nr. 396/2005 er det fastsatt grenseverdier for alle disse stoffene unntatt cyflumetofen og sedaksan. 

Ettersom cyflumetofen og sedaksan 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. 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4), skal internasjonale 

standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av 

næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller 

uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig 

begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 15.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 23. 

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

(2) http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius 

Commission. Tillegg II og III. 37. møte. Genève, Sveits, 14.-18. juli 2014. 

(3) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius 

Commission. Vedlegg III og IV 38. møte. Genève, Sveits, 6.-11. juli 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2019/EØS/10/23 
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artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og 

næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke senkes. 

4) Unionen framla sine forbehold for Codex-komiteen for pesticidrester (CCPR) om CXL-grenseverdier for følgende 

kombinasjoner av pesticider og produkter: aminosyklopyraklor (alle produkter), benzovindiflupyr (alle produkter), 

buprofezin (kaffebønner), cyprodinil (bær og andre små frukter, kål og bladgrønnsaker, slakteavfall fra pattedyr, 

fruktbærende grønnsaker unntatt gresskarfamilien, diklobenil (alle produkter), dimetomorf (bønner uten skall, 

fruktbærende grønnsaker unntatt gresskarfamilien), ditiokarbamater (spisskummenfrø), fenamidon (blomsterkål. 

fruktbærende grønnsaker unntatt gresskarfamilien), fenpropatrin (alle produkter), fluensulfon (alle produkter), 

flufenoksuron (alle produkter), flutolanil (kål og bladgrønnsaker), myklobutanil (fersken, paprika), propamokarb 

(purre), protiokonazol (bær fra busker, frukter av gresskarfamilien), pyraklostrobin (fersken) og triforin (alle produkter). 

5) Derfor bør CXL-grenseverdier for klorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, 

fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen, som ikke er nevnt 

i betraktning 4), oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som grenseverdier for restmengder, unntatt når de gjelder 

produkter som ikke er oppført i vedlegg I til forordningen, eller når de er fastsatt på et lavere nivå enn de gjeldende 

grenseverdiene. Nevnte CXL-grenseverdier er sikre for forbrukere i Unionen(1). 

6) Når det gjelder klotianidin og tiametoksam, bør det tas hensyn til de relevante CXL-grenseverdiene hver for seg ved å 

vurdere en endring av kommisjonsforordning (EU) 2016/156(2). Når det gjelder mesotrion, bør det tas hensyn til de 

relevante CXL-grenseverdiene hver for seg ved å vurdere en endring av kommisjonsforordning (EU) 2016/53(3). 

Grenseverdiene for disse stoffene endres derfor ikke ved denne forordning. 

7) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på blomkål og «annen blomsterkål» med 

kodenummer 0241990 av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet klorantraniliprol, er det i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

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

på granateple, bønner (med belg) erter (med belg), artisjokker, peanøtter og humle. Søkeren hevder at den tillatte bruken 

av nevnte stoff på slike vekster i USA fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 

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

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

10) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, idet den særlig undersøkte risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

en grunngitt uttalelse om de foreslåtte grenseverdiene(4). Myndigheten oversendte denne uttalelsen til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

11) Når det gjelder bruk av klorantraniliprol på peanøtter og humle, konkluderte Myndigheten i sin grunngitte uttalelse med 

at de framlagte dataene ikke er tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier. De gjeldende grenseverdiene bør derfor 

forbli uendret. 

  

(1) Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 

2014;12(7):3737 [182 s.]. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/156 av 18. januar 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av boskalid, klotianidin, tiametoksam, folpet og tolklofosmetyl i eller på visse 

produkter (EUT L 31 av 6.2.2016, s. 1). 

(3) 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 

(EUT L 13 av 20.1.2016, s. 12). 

(4) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu:Reasoned opinion on the modification of the existing maximum 

residue levels for chlorantraniliprole in various crops. EFSA Journal 2015;13(9):4216 [23 s.]. 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/449 

 

 

12) Når det gjelder annen bruk som omfattes av søknadene, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var 

oppfylt, og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbruker-

sikkerhet, på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. 

Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang 

eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig 

eksponering som følge av høyt konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at 

akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

13) 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. 

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 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. 

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 II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for cyprodinil, dimetomorf, fenamidon, flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil og propikonazol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    0,01(*) 0,05(*)    

0110000 Sitrusfrukter 0,02(*)  0,02(*)   0,01(*) 3  

0110010 Grapefrukter  0,01(*)      6 

0110020 Appelsiner  0,8      9 

0110030 Sitroner  0,01(*)      6 

0110040 Lime  0,01(*)      6 

0110050 Mandariner  0,01(*)      6 

0110990 Andre  0,01(*)      6 

0120000 Nøtter 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)   0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0120010 Mandler (+)        

0120020 Paranøtter         

0120030 Kasjunøtter         

0120040 Kastanjer         

0120050 Kokosnøtter         

0120060 Hasselnøtter         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0120070 Macadamianøtter         

0120080 Pekannøtter         

0120090 Pinjekjerner         

0120100 Pistasienøtter         

0120110 Valnøtter         

0120990 Andre         

0130000 Kjernefrukter 2 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*) 0,6  

0130010 Epler        0,15 

0130020 Pærer        0,05(*) 

0130030 Kveder        0,05(*) 

0130040 Mispel   (**)    (**) (**) 

0130050 Japansk mispel   (**)    (**) (**) 

0130990 Andre        0,05(*) 

0140000 Steinfrukter 2 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*)   

0140010 Aprikoser       0,3 0,2 

0140020 Kirsebær (søte)       3 0,05(*) 

0140030 Ferskener       0,5 5 

0140040 Plommer       2 0,05(*) 

0140990 Andre       0,02(*) 0,05(*) 

0150000 Bær og små frukter         

0151000 a) druer 3 3 0,6   7 1 0,3 

0151010 Borddruer         

0151020 Vindruer         

0152000 b) jordbær 5 0,7 0,04   0,6 1 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0153000 c) bær fra halvbusker   0,02(*)   0,01(*)  0,05(*) 

0153010 Bjørnebær 3 0,05(+)     1  

0153020 Blåbringebær 0,02(*) 0,01(*)     0,02(*)  

0153030 Bringebær (røde og gule) 3 0,05(+)     1  

0153990 Andre 0,02(*) 0,01(*)     0,02(*)  

0154000 d) andre små frukter og bær 3 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*)  0,05(*) 

0154010 Blåbær       0,02(*)  

0154020 Tranebær       0,02(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips       1  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)       1  

0154050 Nyper   (**)    (**) (**) 

0154060 Morbær (svart og hvit)   (**)    (**) (**) 

0154070 Azarolhagtorn   (**)    (**) (**) 

0154080 Hyllebær   (**)    (**) (**) 

0154990 Andre       0,02(*)  

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*) 0,02(*)   0,01(*)   

0161000 a) spiselig skall        0,05(*) 

0161010 Dadler 0,02(*)      0,02(*)  

0161020 Fikener 0,02(*)      0,02(*)  

0161030 Bordoliven 0,02(*)      0,02(*)  

0161040 Kumquat 0,02(*)      0,02(*)  

0161050 Stjernefrukt 0,02(*)  (**)    (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 2  (**)    (**) (**) 

0161070 Jambolan 0,02(*)  (**)    (**) (**) 

0161990 Andre 0,02(*)      0,02(*)  

0162000 b) uspiselig skall, små 0,02(*)      0,02(*) 0,05(*) 

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 1      0,02(*) 0,05(*) 

0163020 Bananer 0,02(*)      2 0,1 

0163030 Mango 0,02(*)      0,02(*) 0,05(*) 

0163040 Papaya 0,02(*)      0,02(*) 0,05(*) 

0163050 Granatepler 0,02(*)      0,02(*) 0,05(*) 

0163060 Cherimoya 0,02(*)  (**)    (**) (**) 

0163070 Guava 0,02(*)  (**)    (**) (**) 

0163080 Ananas 0,02(*)      0,02(*) 0,05(*) 

0163090 Brødfrukter 0,02(*)  (**)    (**) (**) 

0163100 Durian 0,02(*)  (**)    (**) (**) 

0163110 Surannona/guanabana 0,02(*)  (**)    (**) (**) 

0163990 Andre 0,02(*)      0,02(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE         

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

0211000 a) poteter 0,02(*) 0,05 0,02(*) 0,1   0,06  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,06  

0212010 Kassava         

0212020 Søtpoteter         

0212030 Jams         

0212040 Arrowrot   (**)    (**) (**) 

0212990 Andre         

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

   0,01(*)     

0213010 Rødbeter 1,5 0,01(*) 0,15    0,06  

0213020 Gulrøtter 1,5 0,01(*) 0,2    0,2  

0213030 Knollselleri 0,3 0,01(*) 0,15    0,06  

0213040 Pepperrot 1,5 0,01(*) 0,15    0,2  

0213050 Jordskokk 0,02(*) 0,01(*) 0,15    0,06  

0213060 Pastinakk 1,5 0,01(*) 0,15    0,2  

0213070 Rotpersille 1,5 0,01(*) 0,15    0,2  

0213080 Hagereddiker 0,3 1,5 0,15    0,06  

0213090 Havrerot 1,5 0,01(*) 0,15    0,06  

0213100 Kålrot 0,02(*) 0,01(*) 0,15    0,06  

0213110 Neper 0,02(*) 0,01(*) 0,15    0,06  

0213990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,15    0,06  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0220000 Løk    0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,06 0,05(*) 

0220010 Hvitløk 0,07 0,6 0,2      

0220020 Kepaløk 0,3 0,6 0,2      

0220030 Sjalottløk 0,07 0,6 0,2      

0220040 Pipeløk/vårløk 0,8 9 3      

0220990 Andre 0,02(*) 0,15 0,02(*)      

0230000 Fruktbærende grønnsaker    0,01(*) 0,05(*)    

0231000 a) søtvierfamilien  1       

0231010 Tomater 1,5  1   0,4 0,3 3 

0231020 Grønnsakpaprika 1,5  1(+) (+)  2 0,5 0,05(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter 1,5  1   0,3 0,3 0,05(*) 

0231040 Okra 0,02(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0231990 Andre 0,02(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 0,5 0,2    0,2 0,05(*) 

0232010 Slangeagurker      0,2   

0232020 Sylteagurker      0,2   

0232030 Mandelgresskar      0,15   

0232990 Andre      0,15   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,6 0,5 0,2   0,1 0,2 0,05(*) 

0233010 Meloner         

0233020 Kjempegresskar         

0233030 Vannmeloner         

0233990 Andre         
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0234000 d) sukkermais 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

    0,05(*) 0,01(*) 0,05 0,05(*) 

0241000 a) blomsterkål 2   0,05     

0241010 Brokkoli  5 5      

0241020 Blomkål  0,05 0,02(*)      

0241990 Andre  0,01(*) 0,02(*)      

0242000 b) hodekål    0,05     

0242010 Rosenkål 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)      

0242020 Hodekål 0,7 6 0,9      

0242990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)      

0243000 c) bladkål 0,02(*) 3  0,01(*)     

0243010 Kinakål/pe-tsai   55      

0243020 Grønnkål   0,02(*)      

0243990 Andre   0,02(*)      

0244000 d) knutekål 0,02(*) 0,02 0,02(*) 0,01(*)     

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

       0,05(*) 

0251000 a) salat og salatplanter 15   0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)   

0251010 Vårsalat  10 40    5  

0251020 Salat  15 30    0,05  

0251030 Bredbladet endiv  6 40    0,05  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  10 40    0,05  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0251050 Vårkarse  10 (**)    (**) (**) 

0251060 Salatsennep/rucola  10 40    0,05  

0251070 Sareptasennep  10 (**)    (**) (**) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-

arter) 

 10 40    0,05  

0251990 Andre  10 2    0,05  

0252000 b) spinat og lignende blader 15  60 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05  

0252010 Spinat  30       

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

0252030 Mangold/bladbete  1       

0252990 Andre  0,01(*)       

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,02(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) (**) (**) 

0254000 d) brønnkarse 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05  

0255000 e) sikori/julesalat 0,06 0,05 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05  

0256000 f) urter og spiselige blomster 40 10 60 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,05  

0256010 Kjørvel         

0256020 Gressløk         

0256030 Snittselleri         

0256040 Persille         

0256050 Salvie   (**)    (**) (**) 

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

0256070 Timian   (**)    (**) (**) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster   (**)    (**) (**) 

0256090 Laurbærblad   (**)    (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0256100 Estragon   (**)    (**) (**) 

0256990 Andre         

0260000 Belgfrukter    0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg) 2 0,01(*) 0,8 (+)   0,8  

0260020 Bønner (uten belg) 0,08 0,04 0,15    0,02(*)  

0260030 Erter (med belg) 2 0,01(*) 0,02(*)  (+)  0,02(*)  

0260040 Erter (uten belg) 0,08 0,15 0,02(*)    0,02(*)  

0260050 Linser 0,2 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*)  

0260990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker    0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)   

0270010 Asparges 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,05(*) 

0270020 Kardon 0,02(*) 0,01(*) 40    0,02(*) 0,05(*) 

0270030 Stilkselleri 5 15 40    0,02(*) 0,05(*) 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,3 0,01(*) 4    0,02(*) 0,05(*) 

0270050 Artisjokker 0,02(*) 2 0,02(*) (+)   0,5 0,05(*) 

0270060 Purre 0,02(*) 1,5 0,3    0,02(*) 0,1 

0270070 Rabarbra 0,02(*) 0,01(*) 4    0,02(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd 0,02(*) 0,01(*) (**)    (**) (**) 

0270090 Palmehjerter 0,02(*) 0,01(*) (**)    (**) (**) 

0270990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*)    0,02(*) 0,05(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp      0,5   

0280020 Viltvoksende sopp      0,01(*)   

0280990 Mose og lav      0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,02(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) (**) (**) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner 0,2    0,05(*)    

0300020 Linser 0,02(*)    0,2    

0300030 Erter 0,1    0,05(*)    

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,1    0,05(*)    

0300990 Andre 0,02(*)    0,05(*)    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,02(*)  0,01(*)  0,01(*)   

0401000 Oljeholdige frø   0,05(*)    0,05(*)  

0401010 Linfrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter     0,05(*)   0,2 

0401030 Valmuefrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401040 Sesamfrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401050 Solsikkefrø     0,3   0,1(*) 

0401060 Rapsfrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401070 Soyabønner     0,05(*) (+)   0,1(*) 

0401080 Sennepsfrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401090 Bomullsfrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401100 Gresskarfrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401110 Saflorfrø   (**)  0,05(*)  (**) (**) 

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

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

0401140 Hampefrø     0,05(*)   0,1(*) 

0401150 Ricinus   (**)  0,05(*)  (**) (**) 

0401990 Andre     0,05(*)   0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0402000 Oljeholdige frukter     0,05(*)    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   0,02(*)    0,02(*) 0,05(*) 

0402020 Oljepalmefrø   (**)    (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukter   (**)    (**) (**) 

0402040 Kapok   (**)    (**) (**) 

0402990 Andre   0,05(*)    0,05(*) 0,1(*) 

0500000 KORN  0,01(*) 0,02(*)  0,05(*)  0,02(*)  

0500010 Bygg 4   0,01(*)  0,6  0,2 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02(*)   0,01(*)  0,01(*)  0,05(*) 

0500030 Mais 0,02(*)   0,01(*) (+) 0,01(*)  0,05(*) 

0500040 Hirse 0,02(*)   0,01(*)  0,01(*)  0,05(*) 

0500050 Havre 4   0,01(*)  0,6  0,2 

0500060 Ris 0,02(*)   2 (+) 0,01(*)  0,7 

0500070 Rug 0,5   0,01(*)  0,07  0,05(*) 

0500080 Sorghum 0,02(*)   0,01(*)  0,01(*)  0,05(*) 

0500090 Hvete 0,5   0,01(*)  0,07  0,05(*) 

0500990 Andre 0,02(*)   0,01(*)  0,01(*)  0,05(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)  0,1(*) 

0610000 Te 0,1(*)      0,05  

0620000 Kaffebønner 0,1(*)  (**)    (**) (**) 

0630000 Urtete fra   (**)    (**) (**) 

0631000 a) blomster 0,1(*)  (**)    (**) (**) 

0631010 Kamille   (**)    (**) (**) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle   (**)    (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0631030 Rose   (**)    (**) (**) 

0631040 Jasmin   (**)    (**) (**) 

0631050 Lind   (**)    (**) (**) 

0631990 Andre   (**)    (**) (**) 

0632000 b) blader og urter 0,1(*)  (**)    (**) (**) 

0632010 Jordbær   (**)    (**) (**) 

0632020 Rooibos   (**)    (**) (**) 

0632030 Maté   (**)    (**) (**) 

0632990 Andre   (**)    (**) (**) 

0633000 c) røtter 1,5(+)  (**)    (**) (**) 

0633010 Vendelrot   (**)    (**) (**) 

0633020 Ginseng   (**)    (**) (**) 

0633990 Andre   (**)    (**) (**) 

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

0640000 Kakaobønner 0,1(*)  (**)    (**) (**) 

0650000 Johannesbrød 0,1(*)  (**)    (**) (**) 

0700000 HUMLE 0,1(*) 80 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 80 5 0,1(*) 

0800000 KRYDDER   (**)    (**) (**) 

0810000 Frøkrydder 0,1(*)  (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0810010 Anis/anisfrø  30 (**)    (**) (**) 

0810020 Svartkarve  30 (**)    (**) (**) 

0810030 Stilkselleri  30 (**)    (**) (**) 

0810040 Koriander  30 (**)    (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0810050 Spisskummen  30 (**)    (**) (**) 

0810060 Dill  30 (**)    (**) (**) 

0810070 Fennikel  30 (**)    (**) (**) 

0810080 Bukkehornkløver  30 (**)    (**) (**) 

0810090 Muskatnøtt  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0810990 Andre  30 (**)    (**) (**) 

0820000 Fruktkrydder 0,1(*)  (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0820010 Allehånde  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820020 Sichuanpepper  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820030 Karve  30 (**)    (**) (**) 

0820040 Kardemomme  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820050 Einebær  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820070 Vanilje  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820080 Tamarind  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0820990 Andre  0,05(*) (**)    (**) (**) 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0830010 Kanel   (**)    (**) (**) 

0830990 Andre   (**)    (**) (**) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler (+)  (**)    (**) (**) 

0840010 Lakris 1,5 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0840020 Ingefær 1,5 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 1,5 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

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

0840990 Andre 1,5 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0850010 Kryddernellik   (**)    (**) (**) 

0850020 Kapers   (**)    (**) (**) 

0850990 Andre   (**)    (**) (**) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0860010 Safran   (**)    (**) (**) 

0860990 Andre   (**)    (**) (**) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) (**) (**) 

0870010 Muskatblomme   (**)    (**) (**) 

0870990 Andre   (**)    (**) (**) 

0900000 SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) (**) (**) 

0900010 Sukkerbeterøtter   (**)    (**) (**) 

0900020 Sukkerrør   (**)    (**) (**) 

0900030 Sikorirøtter   (**)    (**) (**) 

0900990 Andre   (**)    (**) (**) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

(+)        

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

1011000 a) svin 0,02(*)        

1011010 Muskler    0,05(*) (+) 0,01 0,01(*)  0,01(*) 

1011020 Fettvev    0,05(*) (+) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1011030 Lever    0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1011040 Nyrer    0,5 0,01(*) 0,01  0,5 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1011990 Andre    0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1012000 b) storfe         

1012010 Muskler 0,02(*)   0,05(*) (+) 0,01 0,01(*)  0,05 

1012020 Fettvev 0,02(*)   0,05(*) (+) 0,01(*) 0,01(*)  0,05 

1012030 Lever 0,05   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1012040 Nyrer 0,05   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

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

1012990 Andre 0,02(*)   0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1013000 c) sau         

1013010 Muskler 0,02(*)   0,05(*) (+) 0,01 0,01(*)  0,05 

1013020 Fettvev 0,02(*)   0,05(*) (+) 0,01(*) 0,01(*)  0,05 

1013030 Lever 0,05   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1013040 Nyrer 0,05   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

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

1013990 Andre 0,02(*)   0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1014000 d) geit         

1014010 Muskler 0,02(*)   0,05(*) (+) 0,01 0,01(*)  0,05 

1014020 Fettvev 0,02(*)   0,05(*) (+) 0,01(*) 0,01(*)  0,05 

1014030 Lever 0,05   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1014040 Nyrer 0,05   0,5 0,01(*) 0,01  0,5 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

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

1014990 Andre 0,02(*)   0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   (**)    (**) (**) 

1015010 Muskler 0,02(*)  (**) 0,05(*) 0,01 0,01(*) (**) (**) 

1015020 Fettvev 0,02(*)  (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 

1015030 Lever 0,05  (**) 0,5 0,01(*) 0,01 (**) (**) 

1015040 Nyrer 0,05  (**) 0,5 0,01(*) 0,01 (**) (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

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

1015990 Andre 0,02(*)  (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 

1016000 f) fjørfe 0,02(*)   0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1016010 Muskler    (+)     

1016020 Fettvev    (+)     

1016030 Lever    (+)     

1016040 Nyrer         

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

        

1016990 Andre         

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   (**)    (**) (**) 

1017010 Muskler 0,02(*)  (**) 0,05(*) 0,01 0,01(*) (**) (**) 

1017020 Fettvev 0,02(*)  (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 

1017030 Lever 0,05  (**) 0,5 0,01(*) 0,01 (**) (**) 

1017040 Nyrer 0,05  (**) 0,5 0,01(*) 0,01 (**) (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

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

1017990 Andre 0,02(*)  (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1020000 Melk 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe    (+)     

1020020 Sau    (+)     

1020030 Geit    (+)     

1020040 Hest         

1020990 Andre         

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) (+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling         

1030020 And   (**)    (**) (**) 

1030030 Gås   (**)    (**) (**) 

1030040 Vaktel   (**)    (**) (**) 

1030990 Andre   (**)    (**) (**) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) (**) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) (**) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) (**) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Cyprodinil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Cyprodinil — kode 1000000 unntatt 1020000, 1040000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304072 (fri) uttrykt som cyprodinil) 

Cyprodinil — 1020000: Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA 304072 (fri og konjugert) uttrykt som cyprodinil)  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0633000 c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0633990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

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  
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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 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

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 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Dimetomorf (summen av isomerer) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153010 Bjørnebær  
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0153030 Bringebær (røde og gule) 

(+)  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 

Fenamidon 

(+)  Følgende grenseverdi gjelder for chilipepper: 4 mg/kg 

0231020 Grønnsakpaprika 

Flutolanil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000: Flutolanil (flutolanil og metabolitter som inneholder 2-fluormetylbenzosyregruppen, uttrykt som flutolanil) 

(+)  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 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

0260010 Bønner (med belg) 

0270050 Artisjokker 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev  
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1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, 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, lagringsstabilitet, metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Imazamox (summen av imazamox og dets salter uttrykt som imazamox) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om planters metabolisme, der imazamox er merket på imidazolinonringen, 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. 

0260030 Erter (med belg) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og planters metabolisme, der imazamox er merket på imidazolinonringen, 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. 

0401070 Soyabønner  



   

 

 

N
r. 1

0
/4

7
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

7
.2

.2
0
1

9
 

 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om planters metabolisme, der imazamox er merket på imidazolinonringen, 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. 

0500030 Mais 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og planters metabolisme, der imazamox er merket på imidazolinonringen, 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. 

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 

Metrafenon 

(+)  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 

Myklobutanil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

 Myklobutanil – kode 1000000 unntatt 1040000: Alfa-(3-hydroksybutyl) – alfa- (4-klorfenyl) – 1H – 1,2,4 – triazol-1-propannitril (RH9090) uttrykt som myklobutanil)» 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for klorantraniliprol, fluopyram, spirodiklofen og sulfoksaflor lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,7 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter   0,5 

0110020 Appelsiner   0,5 

0110030 Sitroner   0,5 

0110040 Lime   0,4 

0110050 Mandariner   0,4 

0110990 Andre   0,4 

0120000 Nøtter 0,05   

0120010 Mandler  0,05 0,1 

0120020 Paranøtter  0,05 0,05 

0120030 Kasjunøtter  0,05 0,05 

0120040 Kastanjer  0,05 0,05 

0120050 Kokosnøtter  0,04 0,05 

0120060 Hasselnøtter  0,05 0,05 

0120070 Macadamianøtter  0,05 0,05 

0120080 Pekannøtter  0,05 0,05 

0120090 Pinjekjerner  0,05 0,05 

0120100 Pistasienøtter  0,05 0,05 

0120110 Valnøtter  0,05 0,05 

0120990 Andre  0,05 0,05 

0130000 Kjernefrukter 0,5  0,8 

0130010 Epler  0,6  

0130020 Pærer  0,5  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0130030 Kveder  0,5  

0130040 Mispel  0,5  

0130050 Japansk mispel  0,5  

0130990 Andre  0,5  

0140000 Steinfrukter 1  2 

0140010 Aprikoser  1  

0140020 Kirsebær (søte)  1,5  

0140030 Ferskener  1,5  

0140040 Plommer  0,5  

0140990 Andre  0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer 1 1,5  

0151010 Borddruer   2 

0151020 Vindruer   0,2 

0152000 b) jordbær 1 2 2 

0153000 c) bær fra halvbusker 1 3 0,02(*) 

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær  3  

0154010 Blåbær 1,5  4 

0154020 Tranebær 1  0,1 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 1  1 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 1  0,5 

0154050 Nyper 1  0,1 

0154060 Morbær (svart og hvit) 1  0,1 

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*)  0,1 

0154080 Hyllebær 1  0,1 

0154990 Andre 1  0,1 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0160000 Forskjellige frukter med    

0161000 a) spiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

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(*) 0,01(*) 1 

0163020 Bananer 0,01(*) 0,8 0,3 

0163030 Mango 0,01(*) 0,01(*) 1 

0163040 Papaya 0,01(*) 0,01(*) 1 

0163050 Granatepler 0,4 0,01(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster   0,02(*) 

0211000 a) poteter 0,02 0,1  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,02 0,1  

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter 0,06 0,3  

0213020 Gulrøtter 0,08 0,4  

0213030 Knollselleri 0,06 0,3  

0213040 Pepperrot 0,06 0,3  

0213050 Jordskokk 0,06 0,3  

0213060 Pastinakk 0,06 0,3  

0213070 Rotpersille 0,06 0,3  

0213080 Hagereddiker 0,5 0,3  

0213090 Havrerot 0,06 0,3  

0213100 Kålrot 0,06 0,3  

0213110 Neper 0,06 0,3  

0213990 Andre 0,06 0,3  

0220000 Løk 0,01(*)  0,02(*) 

0220010 Hvitløk  0,1  

0220020 Kepaløk  0,1  

0220030 Sjalottløk  0,1  

0220040 Pipeløk/vårløk  2  

0220990 Andre  0,1  
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0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater 0,6 0,9 0,5 

0231020 Grønnsakpaprika 1 0,8 0,2 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,6 0,9 0,02(*) 

0231040 Okra 0,6 0,01(*) 0,02(*) 

0231990 Andre 0,6 0,1(+) 0,02(*) 

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

0232010 Slangeagurker   0,1 

0232020 Sylteagurker   0,1 

0232030 Mandelgresskar   0,02(*) 

0232990 Andre   0,02(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3 0,4 0,02(*) 

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais 0,2 0,1(+) 0,02(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,2 0,1(+) 0,02(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   0,02(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli 1 0,3  

0241020 Blomkål 0,6 0,2  

0241990 Andre 0,6 0,2  

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål 0,01(*) 0,3  

0242020 Hodekål 2 0,3  

0242990 Andre 0,01(*) 0,1(+)  
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0243000 c) bladkål 20   

0243010 Kinakål/pe-tsai  0,7  

0243020 Grønnkål  0,1(+)  

0243990 Andre  0,1(+)  

0244000 d) knutekål 0,01(*) 0,1(+)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 20  0,02(*) 

0251000 a) salat og salatplanter    

0251010 Vårsalat  15  

0251020 Salat  15  

0251030 Bredbladet endiv  1,5  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  15  

0251050 Vårkarse  15  

0251060 Salatsennep/rucola  15  

0251070 Sareptasennep  15  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  15  

0251990 Andre  15  

0252000 b) spinat og lignende blader    

0252010 Spinat  0,2  

0252020 Portulakk  0,1(+)  

0252030 Mangold/bladbete  0,1(+)  

0252990 Andre  0,1(+)  

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

0254000 d) brønnkarse  0,1(+)  

0255000 e) sikori/julesalat  0,15  

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,1(+)  

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    
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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) 0,8 0,9  

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*) 0,15  

0260030 Erter (med belg) 2 0,4  

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*) 0,15  

0260050 Linser 0,01(*) 0,1(+)  

0260990 Andre 0,01(*) 0,1(+)  

0270000 Stengelgrønnsaker   0,02(*) 

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

0270020 Kardon 0,01(*) 0,1(+)  

0270030 Stilkselleri 10 0,1(+)  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,01(*) 0,1(+)  

0270050 Artisjokker 2 0,5  

0270060 Purre 0,01(*) 0,7  

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

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

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

0270990 Andre 0,01(*) 0,1(+)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,4 0,02(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,01(*) 0,3  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 0,03  

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 0,3  

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,1(+)  

0401050 Solsikkefrø 2 0,1(+)  

0401060 Rapsfrø 2 1  

0401070 Soyabønner 0,05 0,2  

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 0,3  

0401090 Bomullsfrø 0,3 0,1(+)  

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 0,1(+)  

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 0,1(+)  

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*) 0,1(+)  

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*) 0,3  

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,1(+)  

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,1(+)  

0401990 Andre 0,01(*) 0,1(+)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    
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0500000 KORN   0,02(*) 

0500010 Bygg 0,02 0,1(+)  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02 0,1(+)  

0500030 Mais 0,02 0,02  

0500040 Hirse 0,02 0,1(+)  

0500050 Havre 0,02 0,1(+)  

0500060 Ris 0,4 0,01(*)  

0500070 Rug 0,02 0,8  

0500080 Sorghum 0,02 1,5  

0500090 Hvete 0,02 0,8  

0500990 Andre 0,02 0,1(+)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,02(*)  0,05(*) 

0610000 Te  0,01(*)  

0620000 Kaffebønner  0,01(*)  

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster  0,1(+)  

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter  0,1(+)  

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter  2,5  

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    
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0639000 d) andre deler av planten  0,1(+)  

0640000 Kakaobønner  0,01(*)  

0650000 Johannesbrød  0,01(*)  

0700000 HUMLE 0,02(*) 3 40 

0800000 KRYDDER   0,05(*) 

0810000 Frøkrydder 0,02(*) 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 0,02(*)   

0820010 Allehånde  0,01(*)  

0820020 Sichuanpepper  0,01(*)  

0820030 Karve  0,1(+)  

0820040 Kardemomme  0,01(*)  

0820050 Einebær  0,01(*)  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  0,01(*)  

0820070 Vanilje  0,01(*)  

0820080 Tamarind  0,01(*)  

0820990 Andre  0,01(*)  

0830000 Barkkrydder 0,02(*) 0,01(*)  

0830010 Kanel    

0830990 Andre    
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,02(*) 0,3  

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,3  

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,3  

0840040 Pepperrot (+) (+)  

0840990 Andre 0,02(*) 0,3  

0850000 Krydder i form av knopper 0,02(*) 0,01(*)  

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,02(*) 0,01(*)  

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,02(*) 0,01(*)  

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER   0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,02 0,1(+)  

0900020 Sukkerrør 0,5 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,02 0,1(+)  

0900990 Andre 0,01(*) 0,1(+)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Vev fra    

1011000 a) svin    

1011010 Muskler 0,2 0,5 0,01(*) 

1011020 Fettvev 0,2 0,5 0,05(*) 

1011030 Lever 0,2 3 0,05(*) 

1011040 Nyrer 0,2 0,7 0,05(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7 0,05(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 
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1012000 b) storfe    

1012010 Muskler 0,2 0,5 0,01(*) 

1012020 Fettvev 0,2 0,5 0,05(*) 

1012030 Lever 0,2 3 0,05(*) 

1012040 Nyrer 0,2 0,7 0,05(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7 0,05(*) 

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

1013000 c) sau    

1013010 Muskler 0,2 0,5 0,01(*) 

1013020 Fettvev 0,2 0,5 0,05(*) 

1013030 Lever 0,2 3 0,05(*) 

1013040 Nyrer 0,2 0,7 0,05(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7 0,05(*) 

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

1014000 d) geit    

1014010 Muskler 0,2 0,5 0,01(*) 

1014020 Fettvev 0,2 0,5 0,05(*) 

1014030 Lever 0,2 3 0,05(*) 

1014040 Nyrer 0,2 0,7 0,05(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7 0,05(*) 

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

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler 0,2 0,5 0,01(*) 

1015020 Fettvev 0,2 0,5 0,05(*) 

1015030 Lever 0,2 0,7 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,2 0,7 0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7 0,05(*) 

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

1016000 f) fjørfe 0,01(*)   

1016010 Muskler  0,2 0,01(*) 

1016020 Fettvev  0,2 0,05(*) 
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1016030 Lever  0,7 0,01(*) 

1016040 Nyrer  0,7 0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,7 0,01(*) 

1016990 Andre  0,02(*) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler 0,2 0,5 0,01(*) 

1017020 Fettvev 0,2 0,5 0,05(*) 

1017030 Lever 0,2 0,7 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,2 0,7 0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7 0,05(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,05 0,3 0,004(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,1 0,3 0,02(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett.  
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Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (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 

Fluopyram (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluopyram – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231990 Andre 

0234000 d) sukkermais 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 

0242990 Andre 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre 

0244000 d) kohlrabies 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0252990 Andre 

0254000 d) brønnkarse 

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 

0260050 Linser 

0260990 Andre  
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0270020 Kardon 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 

0270990 Andre 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0401990 Andre 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500990 Andre 

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 

0639000 d) andre deler av planten 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve  
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0810030 Stilkselleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

(+)  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 restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 

0900990 Andre» 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

b)  I del A tilføyes følgende kolonner for cyflumetofen og sedaksan: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

C
y

fl
u

m
et

o
fe

n
 

S
ed

ak
sa

n
 

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

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,3  

0110010 Grapefrukter   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0120000 Nøtter 0,01(*)  

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 Kjernefrukter 0,4  

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 0,6  

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 0,6  
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(1) (2) (3) (4) 

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 0,4  

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 0,4  

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   

0162000 b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   
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(1) (2) (3) (4) 

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   

0211000 a) poteter  0,02 

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   



Nr. 10/492 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

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

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Hagereddiker   

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 0,3  

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   
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0234000 d) sukkermais  0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat   

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

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   

0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

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   
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0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 Sopp, mose og lav   

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer   

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER  0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   
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(1) (2) (3) (4) 

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN  0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD   

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   
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0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE   

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

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   
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0900000 SUKKERPLANTER   

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,01(*)  

1011020 Fettvev 0,01(*)  

1011030 Lever 0,02  

1011040 Nyrer 0,02  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02  

1011990 Andre 0,01(*)  

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,01(*)  

1012020 Fettvev 0,01(*)  

1012030 Lever 0,02  

1012040 Nyrer 0,02  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02  

1012990 Andre 0,01(*)  

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,01(*)  

1013020 Fettvev 0,01(*)  

1013030 Lever 0,02  

1013040 Nyrer 0,02  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02  

1013990 Andre 0,01(*)  

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,01(*)  

1014020 Fettvev 0,01(*)  

1014030 Lever 0,02  
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1014040 Nyrer 0,02  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02  

1014990 Andre 0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,01(*)  

1015020 Fettvev 0,01(*)  

1015030 Lever 0,02  

1015040 Nyrer 0,02  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02  

1015990 Andre 0,01(*)  

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 0,01(*)  

1017020 Fettvev 0,01(*)  

1017030 Lever 0,02  

1017040 Nyrer 0,02  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02  

1017990 Andre 0,01(*)  

1020000 Melk 0,01(*)  

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   
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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.» 

c)  I del B skal kolonnene for ditiokarbamater, myklobutanil og propikonazol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0130040 Mispel 5(+) 0,6 0,05(*) 

0130050 Japansk mispel 5(+) 0,6 0,05(*) 

0154050 Nyper 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,05(*) 0,6 0,05(*) 

0154080 Hyllebær 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,05(*) 0,6 0,05(*) 
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0161070 Jambolan 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163060 Cherimoya 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163070 Guava 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163090 Brødfrukter 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 0,06 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 5(+) 0,05 0,05(*) 

0251070 Sareptasennep 5(+) 0,05 0,05(*) 

0252020 Portulakk 5(+) 0,05 0,05(*) 

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

0256050 Salvie 5(+) 0,05 0,05(*) 

0256060 Rosmarin 5(+) 0,05 0,05(*) 

0256070 Timian 5(+) 0,05 0,05(*) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 5(+) 0,05 0,05(*) 

0256090 Laurbærblad 5(+) 0,05 0,05(*) 

0256100 Estragon 5(+) 0,05 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

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

0401110 Saflorfrø 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402020 Oljepalmefrø 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0620000 Kaffebønner 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0630000 Urtete fra  0,05(*) 0,1(*) 

0631000 a) blomster 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631010 Kamille 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631030 Rose 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631040 Jasmin 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631050 Lind 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632000 b) blader og urter 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632010 Jordbær 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632020 Rooibos 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632030 Maté 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0633000 c) røtter  0,05(*) 0,1(*) 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0633020 Ginseng 1,5(+) 0,05(*) 0,1(*) 

0633990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0639000 d) andre deler av planten 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0640000 Kakaobønner 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0650000 Johannesbrød 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER  0,05(*)  

0810000 Frøkrydder  0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810030 Stilkselleri 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810040 Koriander 0,1(+) 0,05(*) 0,1(*) 

0810050 Spisskummen 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810060 Dill 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810070 Fennikel 0,1(+) 0,05(*) 0,1(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820000 Fruktkrydder  0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820020 Sichuanpepper 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(+) 0,05(*) 0,1(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 0,1(+) 0,05(*) 0,1(*) 

0820070 Vanilje 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  0,05(*)  

0840010 Lakris 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) 0,05(*) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper  0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850020 Kapers 25 0,05(*) 0,1(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0900000 SUKKERPLANTER  0,02(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 2 0,02(*) 0,05(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien 0,05(*) 0,01(*)  

1015010 Muskler 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1015020 Fettvev 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1015030 Lever 0,05(*) 0,01(*) 0,5 

1015040 Nyrer 0,05(*) 0,01(*) 0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,01(*) 0,5 

1015990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,05(*) 0,01(*)  

1017010 Muskler 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1017020 Fettvev 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1017030 Lever 0,05(*) 0,01(*) 0,5 

1017040 Nyrer 0,05(*) 0,01(*) 0,5 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,01(*) 0,5 

1017990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030020 And 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030030 Gås 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030040 Vaktel 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030990 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 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.  
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Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, inkludert maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) 

Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram). 

Grenseverdiene for restmengder uttrykt som CS2, kan utledes fra forskjellige ditiokarbamater, og er derfor ikke tilstrekkelige som parameter for 

god landbrukspraksis. Disse grenseverdiene bør derfor ikke legges til grunn for en vurdering av om prinsippene for god landbrukspraksis er 

oppfylt. 

(+)  (ma, mz, me, pr, t, z) 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+)  (mz, me, t) 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0252020 Portulakk 

(+)  (mz, me) 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

(+)  (mz) 

0633020 Ginseng 

0810040 Koriander 

0810070 Fennikel 

0820040 Kardemomme 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

(+)  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 

Myklobutanil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Myklobutanil – kode 1000000 unntatt 1040000: Alfa-(3-hydroksybutyl) - alfa- (4-klorfenyl) - 1H - 1,2,4 - triazol - -1 –propannitril 

(RH9090) uttrykt som myklobutanil 

Propikonazol 

(+)  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) 2016/805 

av 20. mai 2016 

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

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida oleophila stamme O, FEN 560 (også kalt 

bukkehornkløver eller bukkehornkløver i pulverform), metyldekanoat (CAS-nr. 110-42-9), metyloktanoat 

(CAS-nr. 111-11-5) og terpenoidblanding QRD 460(*) 

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 rådsdirek-

tiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida oleophila stamme O, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver 

eller bukkehornkløverfrø i pulverform) og terpenoidblanding QRD 460 er det ikke fastsatt særlige grenseverdier. 

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. Metyldekanoat (CAS-nr. 110-42-9) og metyloktanoat (CAS-nr. 111-

11-5) tilhører gruppen fettsyrer C7–C20, som er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløver i pulverform), 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 terpenoidblanding QRD 460, konkluderte Myndigheten(3) med at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis)(4), kunne Myndigheten ikke konkludere om risikoen for 

forbrukerne ved inntak, ettersom noen opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. En slik vurdering er gjenspeilet i den sammenfattende rapporten(5), som konkluderte med 

at det er ubetydelig risiko for mennesker ved metabolitter fra dette stoffet. Stoffet bør derfor oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Når det gjelder Candida oleophila stamme O(6), kunne Myndigheten ikke konkludere om risikoen for forbrukerne ved 

inntak, ettersom noen opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. En slik vurdering er gjenspeilet i den sammenfattende rapporten(7), som konkluderte med at det er 

ubetydelig risiko for mennesker ved metabolitter fra dette stoffet. Stoffet bør derfor oppføres i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 21.5.2016, s. 95, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 25. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance fenugreek seed powder (FEN 560). EFSA Journal 2010; 8(3):1448, 50 s. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance terpenoid blend QRD-460. EFSA Journal 2014;12(10):3816, 41 s. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis). EFSA Journal 2013;11(1):3061, 40 s. 

(5) Review report for the active substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis) finalised in the Standing Committee on the 

Food Chain and Animal Health at its meeting on 11 July 2008 in view of the inclusion of Streptomyces K61 (formerly Streptomyces 

griseoviridis) in Annex I of Directive 91/414/EEC. SANCO/1865/08 - rev. 5, 11. juli 2014. 

(6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Candida oleophila strain O. EFSA Journal 2012;10(11):2944, 27 s. 

(7) Review report for the active substance Candida oleophila strain O finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal 

Health at its meeting on 15 March 2013 in view of the approval of Candida oleophila strain O as active substance in accordance with 

Regulation (EC) No 1107/2009. SANCO/10395/2013 rev 1, 15. mars 2014. 

2019/EØS/10/24 
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6) Metyldekanoat (CAS-nr. 110-42-9) ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(1) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(2) og betraktes som godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(3). Det 

er ikke konstatert noen relevante urenheter for stoffet. I tillegg er den naturlige eksponeringen for metyldekanoat 

vesentlig høyere enn eksponering knyttet til bruk av stoffet som plantevernmiddel. Det er derfor hensiktsmessig å 

beholde dette stoffet i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, men atskilt fra gruppen fettsyrer C7–C20 av 

klarhetshensyn. 

7) Metyloktanoat (CAS-nr. 111-11-5) ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ved direktiv 2008/127/EF og 

betraktes som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. Det er ikke konstatert noen relevante urenheter for 

stoffet. I tillegg er den naturlige eksponeringen for metyloktanoat vesentlig høyere enn eksponering knyttet til bruk av 

stoffet som plantevernmiddel. Det er derfor hensiktsmessig å beholde dette stoffet i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 396/2005, men atskilt fra gruppen fettsyrer C7–C20 av klarhetshensyn. 

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

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: «Streptomyces K61 (tidligere  

S. griseoviridis)»,«Candida oleophila stamme O», «FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i 

pulverform)», «Metyldekanoat (CAS-nr. 110-42-9)», «Metyloktanoat (CAS-nr. 111-11-5» og «Terpenoidblanding QRD 460». 

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 20. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002 

av 17. juni 2016 

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

grenseverdier for rester av AMTT, dikvat, dodin, glufosinat og tritosulfuron 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 dikvat er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av dodin, glufosinat og tritosulfuron er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder dikvat, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Myndigheten fastslo en risiko for forbrukerne når det 

gjelder grenseverdiene for bygg, mais og hvete. Disse grenseverdiene bør derfor senkes. Når det gjelder grenseverdier 

for alle andre produkter, 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. 

3) Når det gjelder dodin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Når det gjelder grenseverdier for produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte 

den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for blåbær, tranebær, solbær, hvitrips, rødrips, stikkelsbær og 

stilkselleri, 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 24.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 27. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diquat according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3972. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodine according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3946. 

2019/EØS/10/25 
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4) Når det gjelder glufosinat, 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). Når det gjelder 

grenseverdier for blåbær, stikkelsbær, karse, vårkarse, salatsennep, sareptasennep og spede bladvekster, 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 sukkermais, rosenkål, hodekål, kinakål, grønnkål, knutekål, kardon, stilkselleri, 

fennikel, purre og rabarbra, 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. Med hensyn til tilleggsopplysninger om passende variabilitetsfaktor framlagt av 

Ungarn etter offentliggjøringen av den grunngitte uttalelsen, og ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdien for poteter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å fastsette to ulike definisjoner av restmengde, én for 

tritosulfuron og den andre for dets metabolitt AMTT, med tanke på de ulike toksikologiske egenskapene. Den anbefalte 

å beholde gjeldende grenseverdier for tritosulfuron. Når det gjelder metabolitten AMTT, anbefalte Myndigheten å 

fastsette alle grenseverdier til den relevante bestemmelsesgrensen. Analysemetoder for å oppnå lavest mulig bestemmel-

sesgrense må utvikles for AMTT. Når slike metoder er tilgjengelige, kan grenseverdiene fastsatt ved denne forordning 

vurderes på hvilket som helst tidspunkt. 

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 utviklingen 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 for restmengder 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 over-

gangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der opplys-

ninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes ved 

gjeldende grenseverdier, bør verdiene for dikvat på 0,02 mg/kg for bygg, mais og hvete få anvendelse på alle produkter 

fra denne forordnings anvendelsesdato. 

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) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for glufosinate according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3950. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tritosulfuron according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3964. 
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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 dodin, glufosinat og tritosulfuron og metabolitten AMTT i og på alle produkter, skal 

forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på 

produkter framstilt før 14. januar 2017. 

Når det gjelder det aktive stoffet dikvat i og på alle produkter unntatt bygg, mais og hvete, skal forordning (EF) nr. 396/2005, 

med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før  

14. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 14. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 17. juni 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)  Kolonnen for dikvat skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 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 0,02 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0130000 Kjernefrukter 0,02 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

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  

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

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær 0,05 

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  

0154010 Blåbær 0,01(*) 

0154020 Tranebær 0,01(*) 

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(*) 
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(1) (2) (3) 

0154070 Azarolhagtorn 0,02 

0154080 Hyllebær 0,01(*) 

0154990 Andre 0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 0,01(*) 

0161040 Kumquat 0,02 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,02 

0161070 Jambolan 0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 

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

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,01(*) 

0163020 Bananer 0,02 

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(*) 
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(1) (2) (3) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,1 

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

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,01(*) 

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(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  
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0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

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

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  
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0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

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

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

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

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

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

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

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

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

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  
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0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges (+) 

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

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

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER  

0300010 Bønner 0,2 

0300020 Linser 0,2 

0300030 Erter 0,3 

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,2 (+) 

0300990 Andre 0,2 
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 5 (+) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 

0401030 Valmuefrø 0,1 (+) 

0401040 Sesamfrø 0,1 (+) 

0401050 Solsikkefrø 0,9 

0401060 Rapsfrø 1,5 

0401070 Soyabønner 0,3 

0401080 Sennepsfrø 0,5 (+) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,1 (+) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,5 (+) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,02(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,02(*) 

0500030 Mais 0,02(*) 

0500040 Hirse 0,02(*) 

0500050 Havre 2 

0500060 Ris 0,02(*) 

0500070 Rug 0,02(*) 

0500080 Sorghum 0,02(*) 
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0500090 Hvete 0,02(*) 

0500990 Andre 0,02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner 0,02(*) 

0630000 Urtete fra 0,05(*) 

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 

0700000 HUMLE 0,01(*) (+) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  
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0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

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

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

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

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR (+) 

1010000 Vev fra 0,05(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  
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1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  
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1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,05 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 

(*) 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. 

Dikvat (summen av dikvat og dets salter, uttrykt som dikvat) 

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

bearbeidingsprosesser som tar for seg egenskapene til restinnholdet av dikvat og TOPPS i bearbeidede produkter, mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

24. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0270010 Asparges 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401140 Hampefrø 

0700000 HUMLE 
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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 24. juni 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 

1015010 Muskler  
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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 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 
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b)  Følgende kolonner for dodin og glufosinat tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,05 

0110010 Grapefrukter   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,1 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0130000 Kjernefrukter  0,1 

0130010 Epler 0,9  

0130020 Pærer 0,9  

0130030 Kveder 5  

0130040 Mispel 5  

0130050 Japansk mispel 5  

0130990 Andre 0,9  

0140000 Steinfrukter  0,15 

0140010 Aprikoser 0,1  

0140020 Kirsebær (søte) 3  

0140030 Ferskener 0,1  

0140040 Plommer 0,01(*)  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter 0,01(*)  

0151000 a) druer  0,15 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær  0,3 

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær  0,03(*) 

0153020 Blåbringebær  0,03(*) 

0153030 Bringebær (røde og gule)  0,1 

0153990 Andre  0,03(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær  0,9 (+) 

0154020 Tranebær  0,03(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  1 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,9 (+) 

0154050 Nyper  0,03(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,03(*) 
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0154070 Azarolhagtorn  0,03(*) 

0154080 Hyllebær  0,03(*) 

0154990 Andre  0,03(*) 

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall  0,1 

0161010 Dadler 0,01(*)  

0161020 Fikener 0,01(*)  

0161030 Bordoliven 20  

0161040 Kumquat 0,01(*)  

0161050 Stjernefrukt 0,01(*)  

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

0161070 Jambolan 0,01(*)  

0161990 Andre 0,01(*)  

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

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  0,6 

0162020 Litchi/litchiplommer  0,1 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  0,1 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  0,1 

0162050 Stjerneepler  0,1 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  0,1 

0162990 Andre  0,1 

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,1 

0163020 Bananer 0,5 0,2 

0163030 Mango 0,01(*) 0,1 

0163040 Papaya 0,01(*) 0,1 

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,1 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,1 

0163070 Guava 0,01(*) 0,1 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,1 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,1 
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0163100 Durian 0,01(*) 0,1 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,1 

0163990 Andre 0,01(*) 0,1 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  

0211000 a) poteter  0,3 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,03(*) 

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,1 

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(*)  

0220010 Hvitløk  0,03(*) 

0220020 Kepaløk  0,05 

0220030 Sjalottløk  0,03(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk  0,03(*) 

0220990 Andre  0,03(*) 
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0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater  0,1 

0231020 Grønnsakpaprika  0,03(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter  0,1 

0231040 Okra  0,03(*) 

0231990 Andre  0,03(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,1 

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,03(*) 

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais  0,03(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,03(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,03(*) 

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   
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0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

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

0251010 Vårsalat  0,07 

0251020 Salat  0,4 

0251030 Bredbladet endiv  0,06 

0251040 Karse og andre spirer og skudd  0,06 (+) 

0251050 Vårkarse  0,06 (+) 

0251060 Salatsennep/rucola  0,06 (+) 

0251070 Sareptasennep  0,06 (+) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  0,06 (+) 

0251990 Andre  0,06 (+) 

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

0252010 Spinat  0,06 

0252020 Portulakk  0,03(*) 

0252030 Mangold/bladbete  0,04 

0252990 Andre  0,03(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,03(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,03(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,03(*) 

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

0256010 Kjørvel  0,04 

0256020 Gressløk  0,04 

0256030 Snittselleri  0,04 
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0256040 Persille  0,06 

0256050 Salvie  0,04 

0256060 Rosmarin  0,04 

0256070 Timian  0,04 

0256080 Basilikum og spiselige blomster  0,04 

0256090 Laurbærblad  0,04 

0256100 Estragon  0,04 

0256990 Andre  0,04 

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,1 

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*)  

0270010 Asparges  0,4 

0270020 Kardon  0,03(*) 

0270030 Stilkselleri  0,03(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,03(*) 

0270050 Artisjokker  0,03(*) 

0270060 Purre  0,03(*) 

0270070 Rabarbra  0,03(*) 

0270080 Bambusskudd  0,03(*) 

0270090 Palmehjerter  0,03(*) 

0270990 Andre  0,03(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,03(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,03(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*)  

0300010 Bønner  0,05 

0300020 Linser  0,03(*) 

0300030 Erter  0,03(*) 

0300040 Lupiner/lupinbønner  0,03(*) 

0300990 Andre  0,03(*) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø 0,01(*)  

0401010 Linfrø  0,03(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,03(*) 

0401030 Valmuefrø  0,03(*) 

0401040 Sesamfrø  0,03(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,03(*) 

0401060 Rapsfrø  1,5 

0401070 Soyabønner  2 

0401080 Sennepsfrø  0,03(*) 

0401090 Bomullsfrø  5 

0401100 Gresskarfrø  0,03(*) 

0401110 Saflorfrø  0,03(*) 

0401120 Agurkurtfrø  0,03(*) 

0401130 Oljedodrefrø  0,03(*) 

0401140 Hampefrø  0,03(*) 

0401150 Ricinus  0,03(*) 

0401990 Andre  0,03(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,03(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 20  

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*)  

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*)  

0402040 Kapok 0,01(*)  

0402990 Andre 0,01(*)  
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0500000 KORN 0,01(*)  

0500010 Bygg  0,03(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,03(*) 

0500030 Mais  0,1 

0500040 Hirse  0,03(*) 

0500050 Havre  0,03(*) 

0500060 Ris  0,9 

0500070 Rug  0,03(*) 

0500080 Sorghum  0,03(*) 

0500090 Hvete  0,03(*) 

0500990 Andre  0,03(*) 

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

0610000 Te  0,1(*) 

0620000 Kaffebønner  0,1 

0630000 Urtete fra  0,1(*) 

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   
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0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner  0,1(*) 

0650000 Johannesbrød  0,1(*) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 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 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter  1,5 

0900020 Sukkerrør  0,03(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,03(*) 

0900990 Andre  0,03(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra 0,01(*)  

1011000 a) svin   

1011010 Muskler  0,05 

1011020 Fettvev  0,1 

1011030 Lever  3 

1011040 Nyrer  3 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  3 

1011990 Andre  0,03(*) 
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1012000 b) storfe   

1012010 Muskler (+) 0,05 

1012020 Fettvev (+) 0,1 

1012030 Lever (+) 3 

1012040 Nyrer (+) 3 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  3 

1012990 Andre  0,03(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler (+) 0,05 

1013020 Fettvev (+) 0,1 

1013030 Lever (+) 3 

1013040 Nyrer (+) 3 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  3 

1013990 Andre  0,03(*) 

1014000 d) geit   

1014010 Muskler (+) 0,05 

1014020 Fettvev (+) 0,1 

1014030 Lever (+) 3 

1014040 Nyrer (+) 3 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  3 

1014990 Andre  0,03(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler  0,05 

1015020 Fettvev  0,1 

1015030 Lever  3 

1015040 Nyrer  3 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  3 

1015990 Andre  0,03(*) 

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler  0,05 

1016020 Fettvev  0,05 
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1016030 Lever  0,1 

1016040 Nyrer  0,1 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,1 

1016990 Andre  0,03(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler  0,05 

1017020 Fettvev  0,1 

1017030 Lever  3 

1017040 Nyrer  3 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  3 

1017990 Andre  0,03(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,03(*) 

1020010 Storfe (+)  

1020020 Sau (+)  

1020030 Geit (+)  

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,05 

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(*) 0,05 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,05 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,05 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 
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(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Dodin 

(+)  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 24. juni 2018, 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 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Glufosinat (summen av glufosinatisomerer, dets salter og metabolitter 3-[hydroksy(metyl)fosfinoyl]propionsyre (MPP) og N-acetylg-

lufosinat (NAG, uttrykt som glufosinat) 

(+)  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  

24. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154010 Blåbær 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0251990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A utgår kolonnene for dodin og glufosinat. 

b)  I del B utgår kolonnen for dikvat. 

3)  I vedlegg V tilføyes kolonnene for AMTT og tritosulfuron: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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(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   
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0130000 Kjernefrukter   

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær   

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   
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0154080 Hyllebær   

0154990 Andre   

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   

0162000 b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre   
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,01(*) 

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  

0211000 a) poteter   

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Hagereddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 Løk 0,01(*)  

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien 0,01(*)  

0231010 Tomater   

0231020 Grønnsakpaprika   
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0231030 Auberginer/eggplanter   

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*)  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)  

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0 001(*)  

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

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

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål   
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 0,01(*)  

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre   

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   

0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   
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0260000 Belgfrukter 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*)  

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

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

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  

0300000 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   
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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 0 001(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,01(*) 0,05(*) 

0610000 Te   
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0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,01(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,01(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   
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0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) 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 0,01(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,01(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/551 

 

 

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

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   



Nr. 10/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

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

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 0 001(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

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

1030010 Kylling   
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1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,01(*) 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. 

(F) = Løselig i fett. 

2-amino-4-metoksy-6-(trifluormetyl)-1,3,5-triazin (AMTT) som følger av bruken av tritosulfuron (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 

Tritosulfuron 

(+)  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) 2016/1003 

av 17. juni 2016 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av abamektin, acekinocyl, acetamiprid, 

benzovindiflupyr, bromoksynil, fludioksonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prokvinazid, 

propamokarb, proheksadion og tebukonazol 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 råds-

direktiv 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 rester av abamektin, acetamiprid, bromoksynil, fludioksonil, propamokarb, proheksadion og tebu-

konazol er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for acekinocyl, fluopikolid, fosetyl, 

mepikvat og prokvinazid er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder benzovindiflupyr, er det 

ikke fastsatt særlige grenseverdier, og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standard-

verdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet 

abamektin på kjernefrukter, frukter av gresskarfamilien med spiselig skall, kinakål, «salat og salatplanter» med kode 

0251000, spinat, bønner og erter med belg samt stilkselleri, 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 acekinocyl, er det inngitt en slik søknad for kirsebær og plommer. Når det gjelder acetamiprid, er det 

inngitt en slik søknad for bladkål. Når det gjelder bromoksynil, er det inngitt en slik søknad for gressløk. Når det gjelder 

fluopikolid, er det inngitt en slik søknad for bjørnebær, spinat og portulakk. Når det gjelder fosetyl, er det inngitt en slik 

søknad for bjørnebær, knollselleri og søtfennikel / florentinsk fennikel. Når det gjelder mepikvat, er det inngitt en slik 

søknad for dyrket sopp. Når det gjelder propamokarb, er det inngitt en slik søknad for knollselleri, portulakk, mangold, 

snittselleri og søtfennikel / florentinsk fennikel. Når det gjelder prokvinazid, er det inngitt en slik søknad for kirsebær og 

stikkelsbær. Når det gjelder tebukonazol, er det inngitt en slik søknad for rug og hvete. 

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

ananas og proheksadion på kirsebær. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte stoffer på slike vekster i USA fører 

til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig 

for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 

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

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 24.6.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 27. 

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

2019/EØS/10/26 
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6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurde-

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

uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlems-

statene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder bruk av abamektin på «salat og salatplanter» og spinat, konkluderte Myndigheten i sine grunngitte 

uttalelser med at de framlagte dataene ikke er tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier. De gjeldende grenseverdi-

ene bør derfor forbli uendret. 

8) Når det gjelder fosetyl på bjørnebær, anbefalte Myndigheten å fastsette en grenseverdi på 100 mg/kg. I samsvar med 

gjeldende EU-retningslinjer om ekstrapolering av grenseverdier bør nevnte grenseverdi også gjelde for bringebær. 

9) Når det gjelder mepikvat, viser nye overvåkingsdata at det forekommer restmengder på ubehandlet dyrket sopp på et 

nivå som er høyere enn bestemmelsesgrensen. Dette skyldes krysskontaminering med halm som er lovlig behandlet med 

mepikvat. Myndigheten foreslo tre ulike grenseverdier for disse produktene som må vurderes av de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, og som bygger på metodene som er anbefalt av De forente nasjoners organisasjon for ernæring 

og landbruk (FAO) for henholdsvis fastsettelse av grenseverdier i krydder og for miljøbetingede grenseverdier(2). 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til nivået som tilsvarer den 99. prosentilen i alle prøveresultatene. Denne grenseverdien 

er fastsatt midlertidig til 31. desember 2018. Etter denne datoen vil grenseverdien være 0,02* mg/kg med mindre den 

blir endret ved en forordning på bakgrunn av nye opplysninger som blir framlagt innen 30. april 2018. 

10) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

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

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

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

  

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

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops. EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums. EFSA Journal 

2015;13(10):4259 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas. EFSA Journal 

2015;13(9):4229 [20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives. EFSA Journal 

2015;13(11):4311 [18 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples. EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 s.]. 
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11) Når det gjelder benzovindiflupyr, framla Myndigheten en konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av 

pesticider med det aktive stoffet(1). I den forbindelse anbefalte Myndigheten å fastsette grenseverdier som omfatter både 

representativ bruk i henhold til god landbrukspraksis i EU og anmodninger om importtoleranser fra Brasil. Kommi-

sjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om passende bestemmelsesgrenser. 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjon, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

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

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for 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. 

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

Utferdiget i Brussel 17. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr. EFSA Journal 2015;13(3):4043 

[88 s.]. 
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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 abamektin, acetamiprid, bromoksynil, fludioksonil, proheksadion, propamokarb og tebukonazol skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

A
b

am
ek

ti
n

 (
su

m
m

en
 a

v
 

av
er

m
ek

ti
n

 B
1

a,
 a

v
er

m
ek

ti
n

 B
1
b

 

o
g
 d

el
ta

-8
,9

-i
so

m
er

 a
v
 a

v
er

m
ek

ti
n

 

B
1
a,

 u
tt

ry
k

t 
so

m
 a

v
er

m
ek

ti
n

 B
1

a)
 

(F
) 

(R
) 

A
ce

ta
m

ip
ri

d
 (

R
) 

B
ro

m
o

k
sy

n
il

 o
g
 d

et
s 

sa
lt

er
, 
u

tt
ry

k
t 

so
m

 b
ro

m
o
k

sy
n
il

 

F
lu

d
io

k
so

n
il

 (
F

) 
(R

) 

P
ro

h
ek

sa
d
io

n
 (

p
ro

h
ek

sa
d
io

n
 (

sy
re

) 

o
g
 d

et
s 

sa
lt

er
 u

tt
ry

k
t 

so
m

 

p
ro

h
ek

sa
d

io
n

-k
al

si
u

m
) 

P
ro

p
am

o
k

ar
b

 (
su

m
m

en
 a

v
 

p
ro

p
am

o
k

ar
b

 o
g
 d

et
s 

sa
lt

er
, 
u
tt

ry
k
t 

so
m

 p
ro

p
am

o
k

ar
b

) 
(R

) 

T
eb

u
k

o
n

az
o
l 

(R
) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

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

0110000 Sitrusfrukter 0,0,5(+) 0,9  10 0,01(*)   

0110010 Grapefrukter       5 

0110020 Appelsiner       0,9 

0110030 Sitroner       5 

0110040 Lime       5 

0110050 Mandariner       5 

0110990 Andre       5 

0120000 Nøtter  0,07   0,01(*)  0,05 

0120010 Mandler 0,02(+)   0,01(*)    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0120020 Paranøtter 0,01(*)   0,01(*)    

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)   0,01(*)    

0120040 Kastanjer 0,01(*)   0,01(*)    

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)   0,01(*)    

0120060 Hasselnøtter 0,02(+)   0,01(*)    

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)   0,01(*)    

0120080 Pekannøtter 0,01(*)   0,01(*)    

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)   0,01(*)    

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)   0,2    

0120110 Valnøtter 0,02(+)   0,01(*)    

0120990 Andre 0,01(*)   0,01(*)    

0130000 Kjernefrukter 0,03(+) 0,8  5 0,1   

0130010 Epler       0,3 

0130020 Pærer       0,3 

0130030 Kveder       0,5 

0130040 Mispel     (**)  0,5 

0130050 Japansk mispel     (**)  0,5 

0130990 Andre       0,5 

0140000 Steinfrukter        

0140010 Aprikoser 0,02(+) 0,8  5 0,01(*)  0,6 

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*) 1,5  5 0,4  1(+) 

0140030 Ferskener 0,02(+) 0,8  10 0,01(*)  0,6 

0140040 Plommer 0,01(*) (+) 0,03  5 0,01(*)  1 

0140990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0150000 Bær og små frukter     0,01(*)   

0151000 a) druer 0,01(*) (+) 0,5      

0151010 Borddruer    5   0,5 

0151020 Vindruer    4   1(+) 

0152000 b) jordbær 0,15(+) 0,5  4(+)   0,02(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker  2  5   0,5 

0153010 Bjørnebær 0,08(+)       

0153020 Blåbringebær 0,01(*)      (+) 

0153030 Bringebær (røde og gule) 0,08(+)       

0153990 Andre 0,01(*)      (+) 

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)      1,5 

0154010 Blåbær  2  2    

0154020 Tranebær  2  2    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips (+) 2  2    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) (+) 2  2    

0154050 Nyper  2  0,01(*) (**)   

0154060 Morbær (svart og hvit)  2  0,01(*) (**)   

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

0154080 Hyllebær  2  0,8 (**)   

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

0160000 Forskjellige frukter med     0,01(*)   

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)   0,01(*)    

0161010 Dadler  0,01(*)     0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0161020 Fikener  0,03     0,02(*) 

0161030 Bordoliven  0,01(*)     0,05 

0161040 Kumquat  0,01(*)     0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt  0,01(*)   (**)  0,02(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  0,01(*)   (**)  0,02(*) 

0161070 Jambolan  0,01(*)   (**)  0,02(*) 

0161990 Andre  0,01(*)     0,02(*) 

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

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    15   0,02(*) 

0162020 Litchi/litchiplommer    0,01(*)   0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    0,01(*)   1 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    0,01(*) (**)  0,02(*) 

0162050 Stjerneepler    0,01(*) (**)  0,02(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    0,01(*) (**)  0,02(*) 

0162990 Andre    0,01(*)   0,02(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store        

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,01(*)  0,4   0,02(*) 

0163020 Bananer 0,01(*) 0,4  0,01(*)   0,05 

0163030 Mango 0,01(*) 0,01(*)  2   0,1 

0163040 Papaya 0,03(+) 0,01(*)  0,01(*)   2 

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,01(*)  3   0,02(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**)  0,02(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**)  0,02(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*)  7   0,02(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**)  0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**)  0,02(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**)  0,02(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)   0,02(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE        

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

0211000 a) poteter (+)   5  0,3 0,02(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster      0,01(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava    0,01(*)    

0212020 Søtpoteter    10    

0212030 Jams    10    

0212040 Arrowrot    0,01(*) (**)   

0212990 Andre    0,01(*)    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete        

0213010 Rødbeter    1  0,01(*) 0,02(*) 

0213020 Gulrøtter    1  0,01(*) 0,4 

0213030 Knollselleri    0,2  0,09 0,5 

0213040 Pepperrot    1  0,01(*) 0,4 

0213050 Jordskokk    0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0213060 Pastinakk    1  0,01(*) 0,4 

0213070 Rotpersille    1  0,01(*) 0,4 

0213080 Hagereddiker (+)   0,3  3 0,02(*) 

0213090 Havrerot    1  0,01(*) 0,4(+) 

0213100 Kålrot    0,01(*)  0,01(*) 0,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

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

0213990 Andre    0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0220000 Løk 0,01(*)    0,01(*)   

0220010 Hvitløk (+) 0,02 0,01(*) 0,02  2 0,1 

0220020 Kepaløk (+) 0,02 0,01(*) 0,5  2 0,1 

0220030 Sjalottløk (+) 0,01(*) 0,01(*) 0,02  2 0,05 

0220040 Pipeløk/vårløk (+) 0,01(*) 0,05 5  30 0,6 

0220990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker     0,01(*)   

0231000 a) søtvierfamilien   0,01(*)     

0231010 Tomater 0,09(+) 0,2  3  4 0,9 

0231020 Grønnsakpaprika 0,07(+) 0,3  1  3 0,6 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,09(+) 0,2  0,4  4 0,4(+) 

0231040 Okra 0,01(*) 0,2  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 0,2  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,04 0,3 0,01(*) 0,4  5  

0232010 Slangeagurker       0,6 

0232020 Sylteagurker       0,02(*) 

0232030 Mandelgresskar       0,6 

0232990 Andre       0,02(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,2 0,01(*) 0,3  5  

0233010 Meloner (+)      0,2(+) 

0233020 Kjempegresskar (+)      0,15 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0233030 Vannmeloner (+)      0,15 

0233990 Andre       0,15 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,6 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,2 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

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

0241000 a) blomsterkål 0,01(*) 0,4      

0241010 Brokkoli    0,7  3 0,15 

0241020 Blomkål    0,01(*)  10(+) 0,05 

0241990 Andre    0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0242000 b) hodekål 0,01(*)      0,7 

0242010 Rosenkål  0,05  0,01(*)  2  

0242020 Hodekål  0,7  2  0,7  

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

0243000 c) bladkål  1,5     0,02(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,05   10  20  

0243020 Grønnkål 0,01(*)   0,01(*)  20  

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

0244000 d) knutekål 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,3 0,02(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster        

0251000 a) salat og salatplanter   0,01(*)  0,01(*)  0,5 

0251010 Vårsalat 2(+) 3  15  20(+)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0251020 Salat 0,09(+) 3  40  40  

0251030 Bredbladet endiv 0,1(+) 1,5  15  20(+)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 3  15  20(+)  

0251050 Vårkarse 0,01(*) 3  15 (**) 20(+)  

0251060 Salatsennep/rucola 0,0,5(+) 3  15  30  

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 3  15 (**) 20(+)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 2(+) 3  15  20(+)  

0251990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  15  0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*)  0,02(*) 

0252010 Spinat  5  30  40  

0252020 Portulakk  3  15 (**) 40  

0252030 Mangold/bladbete  3  15  30  

0252990 Andre  0,01(*)  15  0,01(*)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 10 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,01(*) 0,02 0,01(*) 15 0,15 

0256000 f) urter og spiselige blomster  3  15 0,02(*) 30(+)  

0256010 Kjørvel 2(+)  0,02(*)    0,05(*) 

0256020 Gressløk 2(+)  0,08    2 

0256030 Snittselleri 0,09(+)  0,02(*)    0,05(*) 

0256040 Persille 2(+)  0,02(*)    2 

0256050 Salvie 2(+)  0,02(*)  (**)  0,05(*) 

0256060 Rosmarin 2(+)  0,02(*)  (**)  0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0256070 Timian 2(+)  0,02(*)  (**)  0,05(*) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 2(+)  0,02(*)  (**)  0,05(*) 

0256090 Laurbærblad 2(+)  0,02(*)  (**)  0,05(*) 

0256100 Estragon 2(+)  0,02(*)  (**)  0,05(*) 

0256990 Andre 0,02(*)  0,02(*)    0,05(*) 

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

0260010 Bønner (med belg) 0,03 0,15  1  0,1 2(+) 

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*) 0,3  0,4  0,01(*) 2(+) 

0260030 Erter (med belg) 0,03 0,4  1  0,01(*) 2(+) 

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*) 0,3  0,05  0,01(*) 0,02(*) 

0260050 Linser 0,01(*) 0,01(*)  0,05  0,01(*) 0,02(*) 

0260990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker   0,01(*)  0,01(*)   

0270010 Asparges 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0270020 Kardon 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0270030 Stilkselleri 0,05 1,5  1,5  0,01(*) 0,5(+) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*) 0,01(*)  0,05  0,01(*) 0,02(*) 

0270050 Artisjokker 0,01(*) 0,7  0,01(*)  0,01(*) 0,6 

0270060 Purre 0,01(*) (+) 0,01(*)  0,01(*)  20 0,6 

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

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp        

0280020 Viltvoksende sopp        

0280990 Mose og lav        

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*)  0,01(*)  0,02(*) 0,01(*)  

0300010 Bønner  0,07  0,5   0,3 

0300020 Linser  0,01(*)  0,4   0,2 

0300030 Erter  0,07  0,4   0,2 

0300040 Lupiner/lupinbønner  0,01(*)  0,4   0,2 

0300990 Andre  0,01(*)  0,4   0,2 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  

0401000 Oljeholdige frø        

0401010 Linfrø  0,01(*)   0,01(*)  0,6 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,01(*)   0,9  0,15 

0401030 Valmuefrø  0,01(*)   0,01(*)  0,2 

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

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

0401060 Rapsfrø  0,2   0,01(*)  0,5 

0401070 Soyabønner  0,01(*)   0,01(*)  0,15 

0401080 Sennepsfrø  0,01(*)   0,01(*)  0,3 

0401090 Bomullsfrø  0,7   0,01(*)  2 

0401100 Gresskarfrø  0,01(*)   0,01(*)  0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

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

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

0401130 Oljedodrefrø  0,01(*)   (**)  0,3 

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

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

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

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)   0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       0,05 

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

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

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

0402990 Andre       0,02(*) 

0500000 KORN 0,01(*)   0,01(*)  0,01(*)  

0500010 Bygg  0,01(*) 0,05  0,1  2 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,01(*) 0,01(*)  0,02(*)  0,02(*) 

0500030 Mais  0,01(*) 0,1  0,02(*)  0,02(*) 

0500040 Hirse  0,01(*) 0,1  0,02(*)  0,02(*) 

0500050 Havre  0,01(*) 0,05  0,1  2 

0500060 Ris  0,01(*) 0,01(*)  0,02(*)  1(+) 

0500070 Rug  0,01(*) 0,05  0,1  0,3 

0500080 Sorghum  0,01(*) 0,05  0,02(*)  0,02(*) 

0500090 Hvete  0,03 0,05  0,1  0,3 

0500990 Andre  0,01(*) 0,01(*)  0,02(*)  0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

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

0610000 Te    0,05(*)   0,05(*) 

0620000 Kaffebønner    0,05(*) (**)  0,1 

0630000 Urtete fra     (**)  0,05(*) 

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    1 (**)   

0633020 Ginseng    4 (**)   

0633990 Andre    1 (**)   

0639000 d) andre deler av planten    0,05(*) (**)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0640000 Kakaobønner    0,05(*) (**)  0,05(*) 

0650000 Johannesbrød    0,05(*) (**)  0,05(*) 

0700000 HUMLE 0,1 0,05(*) 0,05(*) (+) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 40(+) 

0800000 KRYDDER     (**)   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 1,5(+) 

0810010 Anis/anisfrø     (**)   

0810020 Svartkarve     (**)   

0810030 Hageselleri     (**)   

0810040 Koriander     (**)   

0810050 Spisskummen     (**)   

0810060 Dill     (**)   

0810070 Fennikel     (**)   

0810080 Bukkehornkløver     (**)   

0810090 Muskatnøtt     (**)   

0810990 Andre     (**)   

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*)  

0820010 Allehånde     (**)  0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper     (**)  0,05(*) 

0820030 Karve     (**)  1,5(+) 

0820040 Kardemomme     (**)  0,05(*) 

0820050 Einebær     (**)  0,05(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit     (**)  0,05(*) 

0820070 Vanilje     (**)  0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0820080 Tamarind     (**)  0,05(*) 

0820990 Andre     (**)  0,05(*) 

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 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(*) 1 (**) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 1 (**) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 1 (**) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 1 (**) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0850010 Kryddernellik     (**)   

0850020 Kapers     (**)   

0850990 Andre     (**)   

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

0870010 Muskatblomme     (**)   

0870990 Andre     (**)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter     (**)   

0900020 Sukkerrør     (**)   

0900030 Sikorirøtter     (**)   

0900990 Andre     (**)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  (+)      

1010000 Vev fra     0,01(*)   

1011000 a) svin 0,01(*)       

1011010 Muskler  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(+) 0,1(*) 

1011020 Fettvev  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,01(+) 0,1(*) 

1011030 Lever  0,1(*) 0,1 0,05(*)  0,1(+) 0,2 

1011040 Nyrer  0,1(*) 0,1 0,05(*)  0,02(+) 0,2 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,02(*) 0,1 0,05(*)  0,1 0,2 

1011990 Andre  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,1(*) 

1012000 b) storfe    (+)    

1012010 Muskler 0,01(*) 0,05 0,05(*) 0,04  0,01(+) 0,1(*) 

1012020 Fettvev 0,01(*) 0,05 0,2 0,2  0,01(+) 0,1(*) 

1012030 Lever 0,02 0,1(*) 0,5 0,2  0,2(+) 0,2 

1012040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,3 0,2  0,05(+) 0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 0,5 0,05(*)  0,2 0,2 

1012990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,1(*) 

1013000 c) sau    (+)    

1013010 Muskler 0,02 0,05 0,05(*) 0,04  0,01(+) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1013020 Fettvev 0,05 0,05 0,2 0,2  0,01(+) 0,1(*) 

1013030 Lever 0,0,5 0,1(*) 0,5 0,2  0,2(+) 0,2 

1013040 Nyrer 0,02 0,2 0,3 0,2  0,05(+) 0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 0,02(*) 0,5 0,05(*)  0,2 0,2 

1013990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,1(*) 

1014000 d) geit    (+)    

1014010 Muskler 0,01(*) 0,05 0,05(*) 0,04  0,01(+) 0,1(*) 

1014020 Fettvev 0,01(*) 0,05 0,2 0,2  0,01(+) 0,1(*) 

1014030 Lever 0,02 0,1(*) 0,5 0,2  0,2(+) 0,2 

1014040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,3 0,2  0,05(+) 0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 0,5 0,05(*)  0,2 0,2 

1014990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,1(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien     (**)   

1015010 Muskler 0,01(*) 0,05 0,05(*) 0,01(*) (**) 0,01 0,1(*) 

1015020 Fettvev 0,01(*) 0,05 0,2 0,2 (**) 0,01 0,1(*) 

1015030 Lever 0,02 0,1(*) 0,5 0,2 (**) 0,2 0,2 

1015040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,3 0,2 (**) 0,05 0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 0,5 0,05(*) (**) 0,2 0,2 

1015990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)  0,05(*)    0,1(*) 

1016010 Muskler  0,02(*)  0,01(*)  0,02(+)  

1016020 Fettvev  0,02(*)  0,05(*)  0,01(+)  

1016030 Lever  0,1(*)  0,05(*)  0,05(+)  

1016040 Nyrer  0,1(*)  0,05(*)  0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

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

1016990 Andre  0,02(*)  0,05(*)  0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr     (**)   

1017010 Muskler 0,01(*) 0,05 0,05(*) 0,01(*) (**) 0,01 0,1(*) 

1017020 Fettvev 0,01(*) 0,05 0,2 0,2 (**) 0,01 0,1(*) 

1017030 Lever 0,02 0,1(*) 0,5 0,2 (**) 0,2 0,2 

1017040 Nyrer 0,01(*) 0,2 0,3 0,2 (**) 0,05 0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 0,5 0,05(*) (**) 0,2 0,2 

1017990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,05 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(+) 0,02(*) 

1020010 Storfe        

1020020 Sau        

1020030 Geit        

1020040 Hest        

1020990 Andre        

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(+) 0,1(*) 

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(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) (**) 0,01(*) 0,1(*) 

(*) 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. 

Abamektin (summen av avermektin B1a, avermektin B1b og delta-8,9-isomer av avermektin B1a, uttrykt som avermektin B1a) (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Abamektin – kode 1000000 unntatt 1040000: avermektin B1a 

(+)  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 19. november 2017, 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 analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120060 Hasselnøtter 

0120110 Valnøtter 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder  
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0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0163040 Papaya 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

0213080 Hagereddiker 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater  
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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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251060 Salatsennep/rucola 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0255000 e) sikori/julesalat 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256030 Snittselleri 

(+)  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 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256040 Persille 

0256050 Salvie  
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0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0270060 Purre 

(+)  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 

Acetamiprid (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Acetamiprid – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av acetamiprid og N-desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttrykt som acetamiprid. 

(+)  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 5. februar 2016, 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  
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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  
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1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  
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Bromoksynil og dets salter, uttrykt som bromoksynil 

(+)  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 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 

Fludioksonil (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fludioksonil – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fludioksonil og dets metabolitter oksidert til metabolitten 2,2-difluor-benzo[1,3]dioksol-4 karboksylsyre 

(+)  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 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

(+)  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 en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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  
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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 

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 (inkludert Brassica-arter) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin  
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0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre 

(+)  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 

Tebukonazol (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Tebukonazol – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av tebukonazol, hydroksy-tebukonazol og deres konjugater, uttrykt som tebukonazol 

(+)  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 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0151020 Vindruer  



   

 

 

N
r. 1

0
/5

8
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

7
.2

.2
0
1

9
 

 

0153020 Blåbringebær 

0153990 Andre 

0213090 Havrerot 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233010 Meloner 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0270030 Stilkselleri 

0500060 Ris 

(+)  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 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Hageselleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820030 Karve 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster 

(kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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b)  Følgende kolonne for benzovindiflupyr tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

B
en

zo
v
in

d
if

lu
p
y

r 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 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  
  



Nr. 10/586 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

(1) (2) (3) 

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

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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(1) (2) (3) 

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Hagereddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

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

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

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

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

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

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

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

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

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

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

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  
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(1) (2) (3) 

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

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

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 



Nr. 10/592 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

(1) (2) (3) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,04 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,5 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,04 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,04 

0500990 Andre 0,01(*) 

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

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

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  
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0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 
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0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

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

0860010 Safran  

0860990 Andre  

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

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*) 

0900020 Sukkerrør 0,04 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin 0,01(*) 

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,01(*) 

1012020 Fettvev 0,02 

1012030 Lever 0,03 

1012040 Nyrer 0,01(*) 
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1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,01(*) 

1013020 Fettvev 0,02 

1013030 Lever 0,03 

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 0,02 

1014030 Lever 0,03 

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 0,02 

1015030 Lever 0,03 

1015040 Nyrer 0,01(*) 

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

1015990 Andre 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*) 

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,01(*) 
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1017020 Fettvev 0,02 

1017030 Lever 0,03 

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(*) 

(*) 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. 

Benzovindiflupyr 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 ________________________________________________________________________________________________________________   
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2)  I del A i vedlegg III skal kolonnene for acekinocyl, fluopikolid, fosetyl, mepikvat og prokvinazid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER      

0110000 Sitrusfrukter  0,01(*) 75 0,05(*) 0,02(*) 

0110010 Grapefrukter 0,2     

0110020 Appelsiner 0,4     

0110030 Sitroner 0,2     

0110040 Lime 0,2     

0110050 Mandariner 0,4     

0110990 Andre 0,2     

0120000 Nøtter  0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler 0,02  75(+)   

0120020 Paranøtter 0,01(*)  2(*)   

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)  75(+)   

0120040 Kastanjer 0,01(*)  2(*)   

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)  2(*)   

0120060 Hasselnøtter 0,01(*)  75(+)   

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)  75(+)   

0120080 Pekannøtter 0,01(*)  2(*)   

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)  2(*)   

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)  75(+)   

0120110 Valnøtter 0,01(*)  75(+)   

0120990 Andre 0,01(*)  2(*)   

0130000 Kjernefrukter 0,1 0,01(*) 75 0,05(*) 0,02(*) 

0130010 Epler      

0130020 Pærer      
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0130030 Kveder      

0130040 Mispel      

0130050 Japansk mispel      

0130990 Andre      

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 2(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0140010 Aprikoser 0,01(*)     

0140020 Kirsebær (søte) 0,1     

0140030 Ferskener 0,04     

0140040 Plommer 0,02     

0140990 Andre 0,01(*)     

0150000 Bær og små frukter      

0151000 a) druer 0,3 2 100 0,3 0,5 

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      

0152000 b) jordbær 0,01(*) 0,01(*) 75 0,05(*) 1,5 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0153010 Bjørnebær  3 100   

0153020 Blåbringebær  0,01(*) 2(*)   

0153030 Bringebær (røde og gule)  0,01(*) 100   

0153990 Andre  0,01(*) 2(*)   

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 0,05(*)  

0154010 Blåbær     0,02(*) 

0154020 Tranebær     0,02(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips     1,5 

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

0154050 Nyper     0,02(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit)     0,02(*) 

0154070 Azarolhagtorn     0,02(*) 

0154080 Hyllebær     0,02(*) 

0154990 Andre     0,02(*) 
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0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0161000 a) spiselig skall   2(*)   

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)   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(*)   
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0211000 a) poteter  0,03 30   

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,01 2(*)   

0212010 Kassava      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,15    

0213010 Rødbeter   2(*)   

0213020 Gulrøtter   2(*)   

0213030 Knollselleri   8   

0213040 Pepperrot   2(*)   

0213050 Jordskokk   2(*)   

0213060 Pastinakk   2(*)   

0213070 Rotpersille   2(*)   

0213080 Hagereddiker   25   

0213090 Havrerot   2(*)   

0213100 Kålrot   2(*)   

0213110 Neper   2(*)   

0213990 Andre   2(*)   

0220000 Løk 0,01(*)    0,02(*) 

0220010 Hvitløk  0,3 2(*) 0,1  

0220020 Kepaløk  1 50 0,05(*)  

0220030 Sjalottløk  0,3 2(*) 0,05(*)  

0220040 Pipeløk/vårløk  10 30 0,05(*)  

0220990 Andre  0,01(*) 2(*) 0,05(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker    0,05(*)  

0231000 a) søtvierfamilien  1    

0231010 Tomater 0,2  100  0,15 
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0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*)  130  0,02(*) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,2  100  0,15 

0231040 Okra 0,01(*)  2(*)  0,02(*) 

0231990 Andre 0,01(*)  2(*)  0,02(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,5 75  0,05 

0232010 Slangeagurker 0,08     

0232020 Sylteagurker 0,01(*)     

0232030 Mandelgresskar 0,01(*)     

0232990 Andre 0,01(*)     

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,5 75  0,02(*) 

0233010 Meloner      

0233020 Kjempegresskar      

0233030 Vannmeloner      

0233990 Andre      

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 5  0,02(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 5  0,02(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

0,01(*)  10 0,05(*) 0,02(*) 

0241000 a) blomsterkål  2    

0241010 Brokkoli      

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b) hodekål      

0242010 Rosenkål  0,2    

0242020 Hodekål  0,2    

0242990 Andre  0,01(*)    

0243000 c) bladkål      

0243010 Kinakål/pe-tsai  2    

0243020 Grønnkål  2    

0243990 Andre  0,1    

0244000 d) knutekål  0,03    
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0251000 a) salat og salatplanter   75   

0251010 Vårsalat  9    

0251020 Salat  9    

0251030 Bredbladet endiv  1,5    

0251040 Karse og andre spirer og skudd  9    

0251050 Vårkarse  9    

0251060 Salatsennep/rucola  9    

0251070 Sareptasennep  9    

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  9    

0251990 Andre  9    

0252000 b) spinat og lignende blader      

0252010 Spinat  6 75   

0252020 Portulakk  6 2(*)   

0252030 Mangold/bladbete  4 15   

0252990 Andre  4 2(*)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  0,01(*) 2(*)   

0254000 d) brønnkarse  0,01(*) 2(*)   

0255000 e) sikori/julesalat  0,01(*) 75   

0256000 f) urter og spiselige blomster  9 75   

0256010 Kjørvel      

0256020 Gressløk      

0256030 Snittselleri      

0256040 Persille      

0256050 Salvie      

0256060 Rosmarin      

0256070 Timian      

0256080 Basilikum og spiselige blomster      

0256090 Laurbærblad      

0256100 Estragon      

0256990 Andre      
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0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)      

0260020 Bønner (uten belg)      

0260030 Erter (med belg)      

0260040 Erter (uten belg)      

0260050 Linser      

0260990 Andre      

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0270010 Asparges  0,01(*) 2(*)   

0270020 Kardon  0,01(*) 2(*)   

0270030 Stilkselleri  0,01(*) 2(*)   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,01(*) 2(*)   

0270050 Artisjokker  0,01(*) 50   

0270060 Purre  1,5 30   

0270070 Rabarbra  0,01(*) 2(*)   

0270080 Bambusskudd  0,01(*) 2(*)   

0270090 Palmehjerter  0,01(*) 2(*)   

0270990 Andre  0,01(*) 2(*)   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 2(*)  0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp    0,07(+)  

0280020 Viltvoksende sopp    0,05(*)  

0280990 Mose og lav    0,05(*)  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner      

0300020 Linser      

0300030 Erter      

0300040 Lupiner/lupinbønner      

0300990 Andre      
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 2(*)  0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø    0,05(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter    0,05(*)  

0401030 Valmuefrø    0,05(*)  

0401040 Sesamfrø    0,05(*)  

0401050 Solsikkefrø    10  

0401060 Rapsfrø    3  

0401070 Soyabønner    0,05(*)  

0401080 Sennepsfrø    0,05(*)  

0401090 Bomullsfrø    5  

0401100 Gresskarfrø    0,05(*)  

0401110 Saflorfrø    0,05(*)  

0401120 Agurkurtfrø    0,05(*)  

0401130 Oljedodrefrø    0,05(*)  

0401140 Hampefrø    0,05(*)  

0401150 Ricinus    0,05(*)  

0401990 Andre    0,05(*)  

0402000 Oljeholdige frukter    0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Oljepalmefrø      

0402030 Oljepalmefrukter      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) 2(*)  0,02(*) 

0500010 Bygg    3  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    2  

0500030 Mais    2  

0500040 Hirse    2  

0500050 Havre    2  

0500060 Ris    2  

0500070 Rug    3  

0500080 Sorghum    2  
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0500090 Hvete    3  

0500990 Andre    2  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,02(*)   0,1(*) 0,05(*) 

0610000 Te  0,02(*) 5(*)   

0620000 Kaffebønner  0,02(*) 5(*)   

0630000 Urtete fra   500   

0631000 a) blomster  0,02(*)    

0631010 Kamille      

0631020 Jamaicahibisk/roselle      

0631030 Rose      

0631040 Jasmin      

0631050 Lind      

0631990 Andre      

0632000 b) blader og urter  0,02(*)    

0632010 Jordbær      

0632020 Rooibos      

0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c) røtter      

0633010 Vendelrot  7    

0633020 Ginseng  0,02(*)    

0633990 Andre  0,02(*)    

0639000 d) andre deler av planten  0,02(*)    

0640000 Kakaobønner  0,02(*) 2(*)   

0650000 Johannesbrød  0,02(*) 2(*)   

0700000 HUMLE 15 0,7 1500 0,1(*) 0,05 

0800000 KRYDDER      

0810000 Frøkrydder 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø      
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0810020 Svartkarve      

0810030 Hageselleri      

0810040 Koriander      

0810050 Spisskummen      

0810060 Dill      

0810070 Fennikel      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 Fruktkrydder 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde      

0820020 Sichuanpepper      

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit      

0820070 Vanilje      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 Barkkrydder 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel      

0830990 Andre      

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler      

0840010 Lakris 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      



Nr. 10/608 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0860000 Krydder i form av støvveier 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,02(*) 0,02(*) 400 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  0,15 2(*)   

0900020 Sukkerrør  0,01(*) 2(*)   

0900030 Sikorirøtter  0,01(*) 75   

0900990 Andre  0,01(*) 2(*)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

     

1010000 Vev fra 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*)   

1011000 a) svin      

1011010 Muskler    0,05(*)  

1011020 Fettvev    0,05(*)  

1011030 Lever    0,05(*)  

1011040 Nyrer    0,05(*)  

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

1011990 Andre    0,05(*)  

1012000 b) storfe      

1012010 Muskler    0,08  

1012020 Fettvev    0,05(*)  

1012030 Lever    0,4  

1012040 Nyrer    0,6  

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

1012990 Andre    0,05(*)  

1013000 c) sau      

1013010 Muskler    0,08  

1013020 Fettvev    0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1013030 Lever    0,4  

1013040 Nyrer    0,6  

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

1013990 Andre    0,05(*)  

1014000 d) geit      

1014010 Muskler    0,08  

1014020 Fettvev    0,05(*)  

1014030 Lever    0,4  

1014040 Nyrer    0,6  

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

1014990 Andre    0,05(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien      

1015010 Muskler    0,08  

1015020 Fettvev    0,05(*)  

1015030 Lever    0,4  

1015040 Nyrer    0,6  

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

1015990 Andre    0,05(*)  

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    0,05(*)  

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

1020010 Storfe    0,1  

1020020 Sau    0,05(*)  

1020030 Geit    0,05(*)  

1020040 Hest    0,05(*)  

1020990 Andre    0,05(*)  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*)  

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 0,05(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 0,05(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 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. 

Acekinocyl 

(+)  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 

Fluopikolid 

(+)  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 

Fosetyl-Al (summen av fosetyl, fosfonsyre og deres salter, uttrykt som fosetyl) 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 1. mars 2019, deretter vil grenseverdien være 2(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

0120010 Mandler 

Den nye verdien på 2(*) mg/kg får anvendelse fra 2. mars 2019. 

0120030 Kasjunøtter  
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Den nye verdien på 2(*) mg/kg får anvendelse fra 2. mars 2019. 

0120060 Hasselnøtter 

Den nye verdien på 2(*) mg/kg får anvendelse fra 2. mars 2019. 

0120070 Macadamianøtter 

Den nye verdien på 2(*) mg/kg får anvendelse fra 2. mars 2019. 

0120100 Pistasienøtter 

Den nye verdien på 2(*) mg/kg får anvendelse fra 2. mars 2019. 

0120110 Valnøtter 

Den nye verdien på 2(*) mg/kg får anvendelse fra 2. mars 2019. 

(+)  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 

Mepikvat 

(+)  Midlertidig grenseverdi som er gyldig til 31. desember 2018, ettersom overvåkingsdata viser at det kan forekomme krysskontaminering av 

ubehandlet dyrket sopp med halm som er lovlig behandlet med mepikvat. Denne krysskontamineringen kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. 

Etter denne datoen vil grenseverdien være 0,02(*) mg/kg med mindre den blir endret ved en forordning på bakgrunn av nye opplysninger som 

blir framlagt innen 30. april 2018. 

0280010 Dyrket sopp 

(+)  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 

Prokvinazid 

(+)  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) 2016/1015 

av 17. juni 2016 

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

for rester av 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat og tralkoksydim 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 rådsdirek-

tiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat og tralkoksydim 

er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder 1-naftylacetamid og 1-naftyleddiksyre, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde, og når det gjelder 

grenseverdier for epler, pærer, 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 

appelsiner, sitroner, mandariner, kirsebær, ferskener, plommer, druer, jordbær, bringebær, bordoliven, kiwier, poteter, 

paprika, slangeagurker, mandelgresskar, meloner, vannmeloner, spinat, bønner (friske, med belg), bønner (friske, uten 

belg), erter (friske, med belg), erter (friske, uten belg), asparges, stilkselleri, artisjokker, bønner (tørkede) og sikorirøtter, 

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 bestemmel-

sesgrensen. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 29.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 27. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 1-naphthylacetamide 

and 1-naphthylacetic acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(8):4213. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chloridazon according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(9):4226. 

2019/EØS/10/27 
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senke grenseverdien for sukkerbeterot. For andre produkter anbefalte den å beholde den gjeldende grenseverdien. Når 

det gjelder grenseverdier for vårsalat, salat, bredbladet endiv, karse, vårkarse, salatsennep/rucola, sareptasennep, 

portulakk, asparges, kardon, stilkselleri, fennikel, artisjokker, purre, rabarbra, urtete (tørkede blomster), urtete (tørkede 

blader), krydder (bark), krydder (knopper) og krydder (blomsterarr), konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå 

noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Myndigheten 

påpekte at det forventes en mulig akkumulering av kloridazonrester i visse vekster som dyrkes i vekselbruk, og beregnet 

grenseverdier for de aktuelle produktene som tar hensyn til den mulige akkumuleringen ved ulike gjenbeplantings-

intervaller, og valget av alternativ ble overlatt til de som er ansvarlige for risikohåndteringen. For de aktuelle 

produktene, der det aktive stoffet ikke må brukes, stammer restene fra jord der det aktive stoffet tidligere ble brukt til 

andre vekster. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør det fastsettes grenseverdiene for de aktuelle 

produktene i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til nivået identifisert av Myndigheten. Når det gjelder 

grenseverdier for rødbeter, pepperrot, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, blader og spirer av Brassica spp., spinat, bladbete 

(mangold), urter, svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og 

nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer) og melk (storfe, sau og geit), 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. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for grapefrukter, appelsiner, sitroner, lime, mandariner, mandler, paranøtter, kasjunøtter, kastanjer, 

hasselnøtter, macadamianøtter, pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, epler, pærer, kveder, aprikoser, 

kirsebær, ferskener, plommer, borddruer og vindruer, bær fra halvbusker, andre små frukter og bær, fikener, bordoliven, 

kumquat, kiwier, bananer, ananas, jams, hvitløk, sjalottløk, slangeagurker, sylteagurker, salat og andre salatplanter, 

spinat, portulakk, bladbete, salatsikori, urter, asparges, stilkselleri, fennikel, tørkede erter, solsikkefrø, rapsfrø, 

sennepsfrø, agurkurt, oljedodre, oliven til produksjon av olivenolje og sikorirøtter. For andre produkter anbefalte den å 

heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Den påpekte at det var risiko for forbrukerne når det gjelder grenseverdier 

for tomater, paprika, hodekål og friske bønner uten belg. Disse grenseverdiene bør derfor senkes. Når det gjelder 

grenseverdier for jordbær, gulrøtter, urtete (tørkede blomster, blader og røtter), humle, krydder (frø, frukter, bær røtter 

og jordstengler), svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og 

nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett og lever), melk (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 grenseverdier for pipeløk, purre og bomullsfrø, 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. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den anbefalte å senke grenseverdiene for bygg, havre, rug og hvete. 

6) Når det gjelder mepikvat, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å heve eller 

beholde gjeldende grenseverdier for flere produkter. Når det gjelder grenseverdien for rapsfrø, 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 grenseverdien for nevnte produkt 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. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluazifop-P according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(9):4228. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fuberidazole according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(9):4220. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepiquat according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(8):4214. 
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Når det gjelder grenseverdiene for linfrø og solsikkefrø, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen 

opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Grenseverdiene for 

nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde, og når det gjelder 

grenseverdier for byggkorn og hvetekorn, 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. 

8) 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. 

9) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

10) 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. 

11) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

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

gangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der opplys-

ninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes ved 

gjeldende grenseverdi, bør verdien for fluazifop-P på 0,15 mg/kg for paprika få anvendelse på alle produkter fra denne 

forordnings anvendelsesdato. 

14) 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. 

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 og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tralkoxydim according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(9):4227. 
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Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fuberidazol, mepikvat og tralkoksydim i og 

på alle produkter, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, 

fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 19. januar 2017. 

Når det gjelder det aktive stoffet fluazifop-P i og på alle produkter unntatt paprika, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den 

ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 19. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 19. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 17. juni 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 kolonnene for 1-naftylacetamid og 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat og 

tralkoksydim tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,1(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,06(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0110010 Grapefrukter       

0110020 Appelsiner       

0110030 Sitroner       

0110040 Lime       

0110050 Mandariner       

0110990 Andre       

0120000 Nøtter 0,06(*)  0,01(*)  0,05(*)  

0120010 Mandler       

0120020 Paranøtter       

0120030 Kasjunøtter       

0120040 Kastanjer       

0120050 Kokosnøtter       

0120060 Hasselnøtter       

0120070 Macadamianøtter       

0120080 Pekannøtter       

0120090 Pinjekjerner       

0120100 Pistasienøtter       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0120110 Valnøtter       

0120990 Andre       

0130000 Kjernefrukter   0,01(*)  0,02(*)  

0130010 Epler 0,15(+)      

0130020 Pærer 0,15(+)      

0130030 Kveder 0,06(*)      

0130040 Mispel 0,06(*)      

0130050 Japansk mispel 0,06(*)      

0130990 Andre 0,06(*)      

0140000 Steinfrukter 0,06(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0140010 Aprikoser       

0140020 Kirsebær (søte)       

0140030 Ferskener       

0140040 Plommer       

0140990 Andre       

0150000 Bær og små frukter 0,06(*)    0,02(*)  

0151000 a) druer   0,01(*)    

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer       

0152000 b) jordbær   0,2(+)    

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   0,1    

0154010 Blåbær       

0154020 Tranebær       

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips       

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

      

0154050 Nyper       

0154060 Morbær (svart og hvit)       

0154070 Azarolhagtorn       
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0154080 Hyllebær       

0154990 Andre       

0160000 Forskjellige frukter med 0,06(*)  0,01(*)  0,02(*)  

0161000 a) spiselig skall       

0161010 Dadler       

0161020 Fikener       

0161030 Bordoliven       

0161040 Kumquat       

0161050 Stjernefrukt       

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon       

0161070 Jambolan       

0161990 Andre       

0162000 b) uspiselig skall, små       

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)       

0162020 Litchi/litchiplommer       

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja       

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter       

0162050 Stjerneepler       

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki       

0162990 Andre       

0163000 c) uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer       

0163020 Bananer       

0163030 Mango       

0163040 Papaya       

0163050 Granatepler       

0163060 Cherimoya       

0163070 Guava       

0163080 Ananas       

0163090 Brødfrukter       

0163100 Durian       

0163110 Surannona/guanabana       

0163990 Andre       
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0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

0210000 Rot- og knollvekster 0,06(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0211000 a) poteter  0,1(*) 0,15    

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,1(*)     

0212010 Kassava   0,01(*)    

0212020 Søtpoteter   0,01(*)    

0212030 Jams   0,15    

0212040 Arrowrot   0,01(*)    

0212990 Andre   0,01(*)    

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

      

0213010 Rødbeter  0,5(+) 0,5    

0213020 Gulrøtter  0,1(*) 0,3(+)    

0213030 Knollselleri  0,1(*) 0,5    

0213040 Pepperrot  0,3(+) 0,5    

0213050 Jordskokk  0,1(*) 0,5    

0213060 Pastinakk  0,1(*) 0,5    

0213070 Rotpersille  0,1(*) 0,5    

0213080 Hagereddiker  0,1(*) 0,5    

0213090 Havrerot  0,1(*) 0,5    

0213100 Kålrot  0,1(*) 0,5    

0213110 Neper  0,1(*) 0,5    

0213990 Andre  0,1(*) 0,5    

0220000 Løk 0,06(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  0,3(+) 0,3    

0220020 Kepaløk  0,3(+) 0,3    

0220030 Sjalottløk  0,3(+) 0,3    

0220040 Pipeløk/vårløk  0,1(*) 0,01(*)    

0220990 Andre  0,1(*) 0,01(*)    

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,06(*) 0,1(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien       

0231010 Tomater (+)  0,01(*)    

0231020 Grønnsakpaprika   0,01(*)    
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0231030 Auberginer/eggplanter (+)  1    

0231040 Okra   0,01(*)    

0231990 Andre   0,01(*)    

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall       

0232010 Slangeagurker   0,03    

0232020 Sylteagurker   0,03    

0232030 Mandelgresskar   0,01(*)    

0232990 Andre   0,01(*)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

  0,01(*)    

0233010 Meloner       

0233020 Kjempegresskar       

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre       

0234000 d) sukkermais   0,01(*)    

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

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

0,06(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 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       
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spise-

lige blomster 

      

0251000 a) salat og salatplanter 0,06(*) 5 0,02 0,01(*) 0,02(*) 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 0,06(*) 5 0,02 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat  (+)     

0252020 Portulakk       

0252030 Mangold/bladbete  (+)     

0252990 Andre       

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,06(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,06(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,06(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,1(*) 5(+) 0,02 0,02(*) 0,05(*) 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       
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0260000 Belgfrukter 0,06(*) 0,1(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)   1,5    

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

0260030 Erter (med belg)   1,5    

0260040 Erter (uten belg)   1,5    

0260050 Linser   0,01(*)    

0260990 Andre   0,01(*)    

0270000 Stengelgrønnsaker 0,06(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges  5 0,01(*)    

0270020 Kardon  5 0,3    

0270030 Stilkselleri  5 0,3    

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  5 0,3    

0270050 Artisjokker  5 0,9    

0270060 Purre  5 0,01(*)    

0270070 Rabarbra  5 0,3    

0270080 Bambusskudd  0,1(*) 0,01(*)    

0270090 Palmehjerter  0,1(*) 0,01(*)    

0270990 Andre  0,1(*) 0,01(*)    

0280000 Sopp, mose og lav 0,06(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp     0,09(+)  

0280020 Viltvoksende sopp     0,02(*)  

0280990 Mose og lav     0,02(*)  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,06(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,06(*) 0,1(*) 4 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner       

0300020 Linser       

0300030 Erter       

0300040 Lupiner/lupinbønner       

0300990 Andre       

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,06(*) 0,1(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø   9  0,05(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter   0,01(*)  0,05(*)  

0401030 Valmuefrø   9  0,05(*)  
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0401040 Sesamfrø   0,01(*)  0,05(*)  

0401050 Solsikkefrø   0,1  0,05(*)  

0401060 Rapsfrø   9  4(+)  

0401070 Soyabønner   15  0,05(*)  

0401080 Sennepsfrø   4  0,05(*)  

0401090 Bomullsfrø   0,01(*)  0,05(*)  

0401100 Gresskarfrø   0,01(*)  0,05(*)  

0401110 Saflorfrø   9  0,05(*)  

0401120 Agurkurtfrø   4  0,05(*)  

0401130 Oljedodrefrø   9  0,05(*)  

0401140 Hampefrø   0,01(*)  0,05(*)  

0401150 Ricinus   0,01(*)  0,05(*)  

0401990 Andre   0,01(*)  0,05(*)  

0402000 Oljeholdige frukter   0,01(*)  0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       

0402020 Oljepalmefrø       

0402030 Oljepalmefrukter       

0402040 Kapok       

0402990 Andre       

0500000 KORN 0,06(*) 0,1(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0500010 Bygg    0,05(*) 4 (+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    0,01(*) 0,02(*)  

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

0500040 Hirse    0,01(*) 0,02(*)  

0500050 Havre    0,05(*) 3  

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

0500070 Rug    0,05(*) 3  

0500080 Sorghum    0,01(*) 0,02(*)  

0500090 Hvete    0,05(*) 3 (+) 

0500990 Andre    0,01(*) 0,02(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 
0,1(*)   0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0610000 Te  0,1(*) 0,05(*)    

0620000 Kaffebønner  0,1(*) 0,05(*)    
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0630000 Urtete fra       

0631000 a) blomster  5 0,04(*)(+)    

0631010 Kamille       

0631020 Jamaicahibisk/roselle       

0631030 Rose       

0631040 Jasmin       

0631050 Lind       

0631990 Andre       

0632000 b) blader og urter  5 0,04(*) (+)    

0632010 Jordbær       

0632020 Rooibos       

0632030 Maté       

0632990 Andre       

0633000 c) røtter  0,1(*) 4(+)    

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginseng       

0633990 Andre       

0639000 d) andre deler av planten  0,1(*) 0,05(*)    

0640000 Kakaobønner  0,1(*) 0,05(*)    

0650000 Johannesbrød  0,1(*) 0,05(*)    

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) (+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER       

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,1(*) 0,03(*) (+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Selleri       

0810040 Koriander       

0810050 Spisskummen       

0810060 Dill       

0810070 Fennikel       

0810080 Bukkehornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre       
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0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,1(*) 0,03(*) (+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde       

0820020 Sichuanpepper       

0820030 Karve       

0820040 Kardemomme       

0820050 Einebær       

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit       

0820070 Vanilje       

0820080 Tamarind       

0820990 Andre       

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 5 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel       

0830990 Andre       

0840000 Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

  (+)    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 5 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre       

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 5 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre       

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre       

0900000 SUKKERPLANTER 0,06(*)   0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  0,3 0,5    

0900020 Sukkerrør  0,1(*) 0,01(*)    

0900030 Sikorirøtter  0,1(*) 0,01(*)    

0900990 Andre  0,1(*) 0,01(*)    
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 
0,06(*)      

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

1011000 a) svin     0,05(*)  

1011010 Muskler  0,2(+) 0,02(+)    

1011020 Fettvev  0,2(+) 0,04(+)    

1011030 Lever  0,2(+) 0,03(+)    

1011040 Nyrer  0,3(+) 0,06(+)    

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,3 0,06    

1011990 Andre  0,05(*) 0,01(*)    

1012000 b) storfe       

1012010 Muskler  0,3(+) 0,02(+)  0,09  

1012020 Fettvev  0,3(+) 0,04(+)  0,06  

1012030 Lever  0,3(+) 0,03(+)  0,5  

1012040 Nyrer  0,4(+) 0,07(+)  0,8  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,4 0,07  0,8  

1012990 Andre  0,05(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1013000 c) sau       

1013010 Muskler  0,3(+) 0,02(+)  0,09  

1013020 Fettvev  0,3(+) 0,04(+)  0,06  

1013030 Lever  0,3(+) 0,03(+)  0,5  

1013040 Nyrer  0,4(+) 0,07(+)  0,8  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,4 0,07  0,8  

1013990 Andre  0,05(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1014000 d) geit       

1014010 Muskler  0,3(+) 0,02(+)  0,09  

1014020 Fettvev  0,3(+) 0,04(+)  0,06  

1014030 Lever  0,3(+) 0,03(+)  0,5  

1014040 Nyrer  0,4(+) 0,07(+)  0,8  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,4 0,07  0,8  

1014990 Andre  0,05(*) 0,01(*)  0,05(*)  
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1015000 e) dyr av hestefamilien       

1015010 Muskler  0,3 0,02  0,09  

1015020 Fettvev  0,3 0,04  0,06  

1015030 Lever  0,3 0,03  0,5  

1015040 Nyrer  0,4 0,07  0,8  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,4 0,07  0,8  

1015990 Andre  0,05(*) 0,01(*)  0,05(*)  

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

1016010 Muskler   0,02(+)    

1016020 Fettvev   0,02(+)    

1016030 Lever   0,04(+)    

1016040 Nyrer   0,01(*)    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

  0,04    

1016990 Andre   0,01(*)    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       

1017010 Muskler  0,3 0,02  0,09  

1017020 Fettvev  0,3 0,04  0,06  

1017030 Lever  0,3 0,03  0,5  

1017040 Nyrer  0,4 0,07  0,8  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,4 0,07  0,8  

1017990 Andre  0,05(*) 0,01(*)  0,05(*)  

1020000 Melk  0,3 0,08 0,01(*) 0,06 0,01(*) 

1020010 Storfe  (+) (+)    

1020020 Sau  (+) (+)    

1020030 Geit  (+) (+)    

1020040 Hest       

1020990 Andre       

1030000 Fugleegg  0,05(*) 0,02(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr  0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr  0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 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. 

1-naftylacetamid og 1-naftyleddiksyre (summen av 1-naftylacetamid og 1-naftyleddiksyre og dets salter, uttrykt som 1-naftyleddiksyre) 

(+)  D`en 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. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 

Kloridazon (R) (summen av kloridazon og kloridazon-desfenyl, uttrykt som kloridazon) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Kloridazon – kode 1000000 unntatt 1040000: Kloridazon (kloridazon-desfenyl uttrykt som kloridazon) 

(+)  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. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213040 Pepperrot 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder i rotasjonsvekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0252010 Spinat 

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

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

disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0252030 Mangold/bladbete 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restmengder i rotasjonsvekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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 

(+)  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 fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit  
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Fluazifop-P (summen av alle beslektede isomerer av fluazifop, dets estere og dets konjugater, uttrykt som fluazifop) 

(+)  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. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

0213020 Gulrøtter 

(+)  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 29. juni 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 

0633000 c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0633990 Andre 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve  
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0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

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

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

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 
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1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Fuberidazol 

(+)  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 

Mepikvat (summen av mepikvat og dets salter, uttrykt som mepikvatklorid) 

(+)  Midlertidig grenseverdi gyldig til 31. desember 2018 ettersom overvåkingsdata viser at det kan forekomme krysskontaminering av ubehandlet 

dyrket sopp med halm som er lovlig behandlet med mepikvat. Denne krysskontamineringen kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Etter 

denne datoen vil grenseverdien være 0,02* mg/kg med mindre den blir endret ytterligere ved en forordning pga. nye opplysninger som 

framkommer innen 30. april 2018. 

0280010 Dyrket sopp 

(+)  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. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier 

som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Tralkoksydim (summen av beslektede isomerer av tralkoksydim) 

(+)  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 29. juni 2018, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

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» 

 

2)  I del B i vedlegg III utgår kolonnene for 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvat og 

tralkoksydim. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1016 

av 17. juni 2016 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av etofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin 

og flurtamon 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 rådsdirek-

tiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av etofumesat, etoksazol, fenamidon og flurtamon er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III 

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

(EF) nr. 396/2005. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde, og når det 

gjelder grenseverdier for rødbeter, spinat, salatsikori, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum, bønner med belg, 

erter med belg), erter (tørkede), urtete fra blomster, urtete fra blader, krydder i form av røtter, sukkerbeterøtter, 

sikorirøtter, svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, 

fett, lever og nyrer) og melk (storfe, sau og geit), 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 grenseverdier for nevnte produkter fastsettes til den særskilte bestemmelsesgrensen 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. 

3) Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder etoksazol, 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 heve eller beholde gjeldende grenseverdier for flere 

produkter og å senke grenseverdiene for nøtter, plommer, tomater og auberginer. Når det gjelder grenseverdier for 

bomullsfrø, 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 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. 

5) Når det gjelder fenamidon, 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 heve eller beholde gjeldende grenseverdier for flere 

produkter og å senke grenseverdiene for poteter og salatsikori. Når det gjelder grenseverdier for jordbær, meloner, 

vårsalat, salat, bredbladet endiv og salatsennep/rucola, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 29.6.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 27. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for ethofumesate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(11):2959. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for etoxazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(10):2931. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for fenamidone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(11):2960. 

2019/EØS/10/28 
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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. 

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

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å 

heve eller beholde gjeldende grenseverdier for flere produkter og å senke grenseverdiene for kepaløk, rug og hvete. Når 

det gjelder grenseverdier for bygg, havre og nyrer og fett fra storfe, sau og geit, konkluderte den med at noen opplys-

ninger 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 andre produkter av animalsk opprinnelse enn nyrer og fett 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. 

7) Når det gjelder flurtamon, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den anbefalte å senke grenseverdiene for erter, solsikkefrø, bygg, havre, rug 

og hvete. 

8) 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. 

9) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om analysemetoder. Nevnte 

laboratorier konkluderte med at den tekniske utviklingen for visse kombinasjoner av stoff/produkt gjør det nødvendig å 

fastsette særlige bestemmelsesgrenser, og at definisjoner av restmengder bør oppdateres for å gjenspeile den tekniske 

utviklingen og gjennomførbarhet. 

10) 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. 

11) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

13) 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. 

14) 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. 

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

fôr — 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for iprodione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(12):3012. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for flurtamone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(12):3009. 
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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 19. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 19. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 17. juni 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 etofumesat, etoksazol, fenamidon og flurtamon skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,03(*)   0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter  0,1 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter     

0110020 Appelsiner     

0110030 Sitroner     

0110040 Lime     

0110050 Mandariner     

0110990 Andre     

0120000 Nøtter  0,01(*) 0,01(*)  

0120010 Mandler     

0120020 Paranøtter     

0120030 Kasjunøtter     

0120040 Kastanjer     

0120050 Kokosnøtter     

0120060 Hasselnøtter     

0120070 Macadamianøtter     

0120080 Pekannøtter     

0120090 Pinjekjerner     

0120100 Pistasienøtter     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0120110 Valnøtter     

0120990 Andre     

0130000 Kjernefrukter  0,07 0,01(*)  

0130010 Epler     

0130020 Pærer     

0130030 Kveder     

0130040 Mispel     

0130050 Japansk mispel     

0130990 Andre     

0140000 Steinfrukter   0,01(*)  

0140010 Aprikoser  0,1   

0140020 Kirsebær (søte)  0,3   

0140030 Ferskener  0,1   

0140040 Plommer  0,04   

0140990 Andre  0,01(*)   

0150000 Bær og små frukter     

0151000 a) druer  0,5 0,6  

0151010 Borddruer     

0151020 Vindruer     

0152000 b) jordbær  0,2 0,04 (+)  

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

0153010 Bjørnebær     

0153020 Blåbringebær     

0153030 Bringebær (røde og gule)     

0153990 Andre     

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 0,01(*)  

0154010 Blåbær     

0154020 Tranebær     

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

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  0,01(*)   

0161010 Dadler     

0161020 Fikener     

0161030 Bordoliven     

0161040 Kumquat     

0161050 Stjernefrukt     

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon     

0161070 Jambolan     

0161990 Andre     

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

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)     

0162020 Litchi/litchiplommer     

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja     

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter     

0162050 Stjerneepler     

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki     

0162990 Andre     

0163000 c) uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer  0,01(*)   

0163020 Bananer  0,2   

0163030 Mango  0,01(*)   

0163040 Papaya  0,01(*)   

0163050 Granatepler  0,01(*)   

0163060 Cherimoya  0,01(*)   

0163070 Guava  0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

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

0211000 a) poteter 0,03(*)  0,01(*)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,03(*)  0,01(*)  

0212010 Kassava     

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre     

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

    

0213010 Rødbeter 0,1(*) (+)  0,15  

0213020 Gulrøtter 0,03(*)  0,2  

0213030 Knollselleri 0,03(*)  0,15  

0213040 Pepperrot 0,03(*)  0,15  

0213050 Jordskokk 0,03(*)  0,15  

0213060 Pastinakk 0,03(*)  0,15  

0213070 Rotpersille 0,03(*)  0,15  

0213080 Hagereddiker 0,03(*)  0,15  

0213090 Havrerot 0,03(*)  0,15  

0213100 Kålrot 0,03(*)  0,15  

0213110 Neper 0,03(*)  0,15  

0213990 Andre 0,03(*)  0,15  

0220000 Løk 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0220010 Hvitløk   0,2  

0220020 Kepaløk   0,2  



Nr. 10/640 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

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

0220030 Sjalottløk   0,2  

0220040 Pipeløk/vårløk   3  

0220990 Andre   0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,03(*)   0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien     

0231010 Tomater  0,07 1  

0231020 Grønnsakpaprika  0,01(*) 1  

0231030 Auberginer/eggplanter  0,07 1  

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

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

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   0,01(*)  

0232010 Slangeagurker  0,02   

0232020 Sylteagurker  0,01(*)   

0232030 Mandelgresskar  0,01(*)   

0232990 Andre  0,01(*)   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,05   

0233010 Meloner   0,2 (+)  

0233020 Kjempegresskar   0,01(*)  

0233030 Vannmeloner   0,01(*)  

0233990 Andre   0,01(*)  

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

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

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål     

0241010 Brokkoli   5  

0241020 Blomkål   0,01(*)  

0241990 Andre   0,01(*)  

0242000 b) hodekål     

0242010 Rosenkål   0,01(*)  
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0242020 Hodekål   0,9  

0242990 Andre   0,01(*)  

0243000 c) bladkål     

0243010 Kinakål/pe-tsai   55  

0243020 Grønnkål   0,01(*)  

0243990 Andre   0,01(*)  

0244000 d) knutekål   0,01(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

    

0251000 a) salat og salatplanter 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0251010 Vårsalat   40  

0251020 Salat   30  

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 (inkludert Brassica-arter)   40  

0251990 Andre   0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader  0,01(*) 60 0,01(*) 

0252010 Spinat 0,1(*) (+)    

0252020 Portulakk 0,03(*)    

0252030 Mangold/bladbete 0,03(*)    

0252990 Andre 0,03(*)    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,03(*) (+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster   60 0,02(*) 

0256010 Kjørvel 0,05(*) 0,02(*)   

0256020 Gressløk 0,05(*) 0,02(*)   

0256030 Snittselleri 0,05(*) 0,02(*)   
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0256040 Persille 1,5 (+) 0,02(*)   

0256050 Salvie 1,5 (+) 0,02(*)   

0256060 Rosmarin 1,5 (+) 0,02(*)   

0256070 Timian 1,5 (+) 0,02(*)   

0256080 Basilikum og spiselige blomster 1 (+) 15   

0256090 Laurbærblad 0,05(*) 0,02(*)   

0256100 Estragon 0,05(*) 0,02(*)   

0256990 Andre 0,05(*) 0,02(*)   

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

0260010 Bønner (med belg) 0,1(*) (+)  0,8  

0260020 Bønner (uten belg) 0,03(*)  0,15  

0260030 Erter (med belg) 0,1(*) (+)  0,01(*)  

0260040 Erter (uten belg) 0,03(*)  0,01(*)  

0260050 Linser 0,03(*)  0,01(*)  

0260990 Andre 0,03(*)  0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0270010 Asparges   0,01(*)  

0270020 Kardon   40  

0270030 Stilkselleri   40  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   4  

0270050 Artisjokker   0,01(*)  

0270060 Purre   0,3  

0270070 Rabarbra   4  

0270080 Bambusskudd   0,01(*)  

0270090 Palmehjerter   0,01(*)  

0270990 Andre   0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,03(*) 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(*) 
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0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner 0,03(*)    

0300020 Linser 0,03(*)    

0300030 Erter 0,1(*) (+)    

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,03(*)    

0300990 Andre 0,03(*)    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø     

0401020 Peanøtter/jordnøtter     

0401030 Valmuefrø     

0401040 Sesamfrø     

0401050 Solsikkefrø     

0401060 Rapsfrø     

0401070 Soyabønner     

0401080 Sennepsfrø     

0401090 Bomullsfrø  (+)   

0401100 Gresskarfrø     

0401110 Saflorfrø     

0401120 Agurkurtfrø     

0401130 Oljedodrefrø     

0401140 Hampefrø     

0401150 Ricinus     

0401990 Andre     

0402000 Oljeholdige frukter     

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020 Oljepalmefrø     

0402030 Oljepalmefrukter     

0402040 Kapok     

0402990 Andre     
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0500000 KORN 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg     

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter     

0500030 Mais     

0500040 Hirse     

0500050 Havre     

0500060 Ris     

0500070 Rug     

0500080 Sorghum     

0500090 Hvete     

0500990 Andre     

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

0610000 Te 0,1(*) 15   

0620000 Kaffebønner 0,1(*) 0,05(*)   

0630000 Urtete fra  0,05(*)   

0631000 a) blomster 15 (+)    

0631010 Kamille     

0631020 Jamaicahibisk/roselle     

0631030 Rose     

0631040 Jasmin     

0631050 Lind     

0631990 Andre     

0632000 b) blader og urter 15 (+)    

0632010 Jordbær     

0632020 Rooibos     

0632030 Maté     

0632990 Andre     

0633000 c) røtter 0,1(*)    

0633010 Vendelrot     
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0633020 Ginseng     

0633990 Andre     

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

0640000 Kakaobønner 0,1(*) 0,05(*)   

0650000 Johannesbrød 0,1(*) 0,05(*)   

0700000 HUMLE 0,1(*) 15 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER     

0810000 Frøkrydder 0,6 (+) 0,05(*) 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 0,1(*) 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(*) 

0830010 Kanel     

0830990 Andre     
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 0,1(*)    

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

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

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

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

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

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

0860010 Safran     

0860990 Andre     

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

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

0900010 Sukkerbeterøtter 0,1(*) (+)    

0900020 Sukkerrør 0,03(*)    

0900030 Sikorirøtter 0,1(*) (+)    

0900990 Andre 0,03(*)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
    

1010000 Vev fra 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) svin     

1011010 Muskler (+)    

1011020 Fettvev (+)    

1011030 Lever (+)    

1011040 Nyrer (+)    

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     

1011990 Andre     
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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     
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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 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe (+)    

1020020 Sau (+)    

1020030 Geit (+)    

1020040 Hest     

1020990 Andre     

1030000 Fugleegg 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

vedlegg I. 

Etofumesat (summen av etofumesat, 2-keto-etofumesat, åpen-ring-2-keto-etofumesat og dets konjugat, uttrykt som etofumesat)(°) 

(°) Relevante metabolitter er 2-keto-etofumesat, åpen-ring-2-keto-etofumesat og dets konjugat, uttrykt som etofumesat. 
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, metabolisme, rest-

analyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0252010 Spinat 

0255000 e) sikori/julesalat 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0260010 Bønner (med belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0300030 Erter 

0631000 a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, metabolisme, 

restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 

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

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

dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Etoksazol (F) 

(+)  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 29. juni 2018, og 

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

0401090 Bomullsfrø 

(+)  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 

Fenamidon 

(+)  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. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

0233010 Meloner 
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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 

Flurtamon (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» 

 

b)  Følgende kolonne for fluoksastrobin tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 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  
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(1) (2) (3) 

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  
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0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  
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0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,1 

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

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,01(*) 

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  

0220010 Hvitløk 0,01(*) 

0220020 Kepaløk 0,04 

0220030 Sjalottløk 0,04 
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0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*) 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

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

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  
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0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

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

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

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

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

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

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

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

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

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  
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0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

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

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  
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0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,5 (+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse 0,01(*) 
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0500050 Havre 0,5 (+) 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,03 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,03 

0500990 Andre 0,01(*) 

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

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

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  
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0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 
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0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

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

0860010 Safran  

0860990 Andre  

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

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 0,02(*) 

1011020 Fettvev 0,02(*) 

1011030 Lever 0,05(*) 

1011040 Nyrer 0,05(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1011990 Andre 0,05(*) 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,02(*) 

1012020 Fettvev 0,05 

1012030 Lever 0,05(*) 

1012040 Nyrer 0,1 
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1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1012990 Andre 0,05(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,02(*) 

1013020 Fettvev 0,05 

1013030 Lever 0,05(*) 

1013040 Nyrer 0,1 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1013990 Andre 0,05(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,02(*) 

1014020 Fettvev 0,05 

1014030 Lever 0,05(*) 

1014040 Nyrer 0,1 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1014990 Andre 0,05(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,02(*) 

1015020 Fettvev 0,05 

1015030 Lever 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,1 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1015990 Andre 0,05(*) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 0,02(*) 

1016020 Fettvev 0,02(*) 

1016030 Lever 0,05(*) 

1016040 Nyrer 0,05(*) 

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

1016990 Andre 0,05(*) 
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1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,02(*) 

1017020 Fettvev 0,05 

1017030 Lever 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,1 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 

1017990 Andre 0,05(*) 

1020000 Melk 0,02(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,05(*) 

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. 

Fluoksastrobin (summen av fluoksastrobin og Z-isomer) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluoksastrobin – kode 1000000 unntatt 1040000: «Fluoksastrobin (summen av fluoksastrobin, dets Z-isomer og dets metabolitt 6- 

(2-klorfenoksy)-5-fluor-4-pyrimidinol, uttrykt som fluoksastrobin) (F)»  
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(+)  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. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for etofumesat, etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin og flurtamon. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1355 

av 9. august 2016 

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

hensyn til tiakloprid(*) 

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 råds-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av tiakloprid er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på rapsfrø av et plantevernmiddel som 

inneholder det aktive stoffet tiakloprid, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en 

søknad om endring av den gjeldende grenseverdien. 

3) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt vurdert av den berørte medlemsstaten, 

og vurderingsrapporten er oversendt Kommisjonen. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknaden og vurde-

ringsrapporten og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt 

uttalelse om den foreslåtte grenseverdien(2). Myndigheten oversendte denne uttalelsen til Kommisjonen og medlems-

statene og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

5) Myndigheten konkluderte med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringen av grenseverdien som søkeren 

anmodet om, var akseptabel med hensyn til forbrukersikkerheten, på grunnlag av en vurdering av forbruker-

eksponeringen i 27 særskilte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste opplysningene om 

stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for dette stoffet gjennom konsum av alle næringsmidler 

som kan inneholde det, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av det berørte produktet, viste at det var 

noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

6) Myndigheten foreslo flere grenseverdier for honning som må vurderes av de som er ansvarlig for risikohåndteringen, og 

som var basert på henholdsvis feltforsøk framlagt av søkeren og overvåkingsdata på EU-plan. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for tiakloprid i honning fastsettes til 0,2 mg/kg på grunnlag av 

tilgjengelige restanalyseforsøk. Overvåkingsdataene ligger i samme intervall og bekrefter dette nivået. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

den foreslåtte endringen av grenseverdien å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 10.8.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2017 av  

3. februar 2017 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. 78 av 22.11.2018, s. 29. 

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

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

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey. EFSA Journal 2016;14(3):4418  

[21 s.]. 

2019/EØS/10/29 
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9) For å minimere eventuelle markedsforstyrrelser som kan oppstå som følge av den midlertidige anvendelsen av 

grenseverdien for honning, som ble fastsatt til bestemmelsesgrensen ved kommisjonsforordning (EU) 2015/1200(1), bør 

denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

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. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) 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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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnen for tiakloprid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

T
ia

k
lo

p
ri

d
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

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  

0130010 Epler 0,3 

0130020 Pærer 0,3 

0130030 Kveder 0,7 

0130040 Mispel 0,7 
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(1) (2) (3) 

0130050 Japansk mispel 0,7 

0130990 Andre 0,01(*) 

0140000 Steinfrukter 0,5 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer 0,01(*) 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær 1 

0153000 c) bær fra halvbusker  

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  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,5 
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(1) (2) (3) 

0161030 Bordoliven 4 

0161040 Kumquat 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 

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

0161070 Jambolan 0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små  

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

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,01(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 

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

0162990 Andre 0,01(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,01(*) 

0163020 Bananer 0,01(*) 

0163030 Mango 0,01(*) 

0163040 Papaya 0,5 

0163050 Granatepler 0,01(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,02 

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

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  
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(1) (2) (3) 

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,05 

0213020 Gulrøtter 0,05 

0213030 Knollselleri 0,05 

0213040 Pepperrot 0,05 

0213050 Jordskokk 0,05 

0213060 Pastinakk 0,05 

0213070 Rotpersille 0,05 

0213080 Hagereddiker 0,05 

0213090 Havrerot 0,05 

0213100 Kålrot 0,01(*) 

0213110 Neper 0,01(*) 

0213990 Andre 0,01(*) 

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk 0,01(*) 

0220020 Kepaløk 0,01(*) 

0220030 Sjalottløk 0,01(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 0,15 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater 0,5 

0231020 Grønnsakpaprika 1 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,7 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  
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(1) (2) (3) 

0232030 Mandelgresskar (+) 

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner 0,2 

0233020 Kjempegresskar 0,01(*) 

0233030 Vannmeloner 0,2 

0233990 Andre 0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 

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

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål 0,3(+) 

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål 0,3 

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai 1 

0243020 Grønnkål 0,4 

0243990 Andre 0,01(*) 

0244000 d) knutekål 0,04 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat 8 

0251020 Salat 1 

0251030 Bredbladet endiv 0,15(+) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0251050 Vårkarse 0,7(+) 

0251060 Salatsennep/rucola 2(+) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 2(+) 

0251990 Andre 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat 0,15(+) 

0252020 Portulakk 0,01(*) 

0252030 Mangold/bladbete 0,15(+) 

0252990 Andre 0,01(*) 

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 5 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter  

0260010 Bønner (med belg) 0,4(+) 

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*) 

0260030 Erter (med belg) 0,2 

0260040 Erter (uten belg) 0,2 

0260050 Linser 0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges 0,01(*) 

0270020 Kardon 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 0,7 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,7 

0270050 Artisjokker 0,01(*) 

0270060 Purre 0,1 

0270070 Rabarbra 0,02 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 

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

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 TØRKEDE BELGFRUKTER  

0300010 Bønner 0,08(+) 

0300020 Linser 0,01(*) 

0300030 Erter 0,08(+) 

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,01(*) 

0300990 Andre 0,01(*) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø 0,3 

0401040 Sesamfrø 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,02(*) 

0401060 Rapsfrø 0,6(+) 
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(1) (2) (3) 

0401070 Soyabønner 0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,6(+) 

0401090 Bomullsfrø 0,15 

0401100 Gresskarfrø 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,02(*) 

0401140 Hampefrø 0,02(*) 

0401150 Ricinus 0,02(*) 

0401990 Andre 0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 4 

0402020 Oljepalmefrø 0,02(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,02(*) 

0402040 Kapok 0,02(*) 

0402990 Andre 0,02(*) 

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,9 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01* (+) 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,9 

0500060 Ris 0,02 

0500070 Rug 0,06 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,1 

0500990 Andre 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 10(+) 

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 
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(1) (2) (3) 

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 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,08(+) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  



Nr. 10/676 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

(1) (2) (3) 

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

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

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

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

0860010 Safran  

0860990 Andre  
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0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,02 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05 

0900990 Andre 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler 0,1 

1011020 Fettvev 0,01(*) 

1011030 Lever 0,5 

1011040 Nyrer 0,5 

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

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,1 

1012020 Fettvev 0,04 

1012030 Lever 0,5 

1012040 Nyrer 0,5 

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

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,1 

1013020 Fettvev 0,04 

1013030 Lever 0,5 

1013040 Nyrer 0,5 
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(1) (2) (3) 

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

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,1 

1014020 Fettvev 0,04 

1014030 Lever 0,5 

1014040 Nyrer 0,5 

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

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,1 

1015020 Fettvev 0,04 

1015030 Lever 0,5 

1015040 Nyrer 0,5 

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

1015990 Andre 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler 0,02 

1016020 Fettvev 0,01(*) 

1016030 Lever 0,02 

1016040 Nyrer 0,01(*) 

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

1016990 Andre 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,1 

1017020 Fettvev 0,04 

1017030 Lever 0,5 

1017040 Nyrer 0,5 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5 

1017990 Andre 0,01(*) 
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1020000 Melk 0,05 

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 0,2 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

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

vedlegg I. 

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 (inkludert Brassica-arter) 

0252010 Spinat 

0252030 Mangold/bladbete 

0260010 Bønner (med belg)   
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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 Hageselleri 

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» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1814 

av 13. oktober 2016 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for steviolglykosider (E 960)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

3) Den 13. november 2013 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet steviolglykosider 

(E 960). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I henhold til gjeldende spesifikasjoner skal preparater av steviolglykosider (E 960) inneholde minst 95 % av ti navngitte 

steviolglykosider: steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E og F, steviolbiosid, rubusosid og dulkosid på tørrstoffbasis. I 

henhold til spesifikasjonene skal preparatene/sluttproduktet dessuten hovedsakelig (minst 75 %) bestå av steviosid 

og/eller rebaudiosid A. 

5) Søkeren anmodet om at rebaudiosid M oppføres på listen over tillatte steviolglykosider som ytterligere et glykosid som 

kan inngå i innholdet på minst 95 % (samlet innhold av steviolglykosider). Søkeren anmodet også om at minste-

innholdet på 75 % steviosid og/eller rebaudiosid A slettes, dvs. om at definisjonen av steviolglykosider endres. 

6) Søkeren anmodet videre om at listen over kjemiske betegnelser, molekylvekt og CAS-numre utvides til også å omfatte 

de øvrige ni steviolglykosidene i tillegg til steviosid og rebaudiosid A. Rebaudiosid M bør også oppføres på listen over 

molekylformler. For å ta hensyn til at rebaudiosid M har større søteevne bør beskrivelsen av steviolglykosider endres. 

7) Ettersom steviosid og rebaudiosid A ikke nødvendigvis trenger å være de viktigste steviolglykosidene, bør kriteriet for 

steviosid og rebaudiosid A under «Identifikasjon» fjernes fra spesifikasjonene for steviolglykosider. 

8) I henhold til opplysninger fra søkeren er det utviklet en produksjonsprosess med mulighet for selektiv isolering av 

rebaudiosid M, noe som fører til framstilling av preparater av steviolglykosider spesifikt beriket med rebaudiosid M ved 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 14.10.2016, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 31. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

2019/EØS/10/30 
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forskjellige konsentrasjoner (fra 50 % til nesten 100 %). Ifølge søkeren er det bare blader fra Stevia rebaudiana Bertoni-

planten som inneholder utgangsmaterialet for framstilling av steviolglykosidekstrakter som inneholder minst 50 % 

rebaudiosid M. Framstillingsprosessen ligner på den vanlige metoden for ekstraksjon av steviolglykosider fra bladene 

fra S. rebaudiana, som EFSA gjennomgikk i 2010(1). 

9) I den nye framstillingsprosessen ekstraheres de knuste steviabladene med varmt vann, og ekstraktet som oppnås på 

denne måten, gjennomgår isolering og rensing (ved bruk av ionebytterkromatografi). Etter dette første trinnet følger 

ytterligere rensetrinn, herunder ytterligere og gjentatte omkrystalliserings- og separeringstrinn. Ved å manipulere disse 

rensetrinnene (dvs. et spesifikt antall krystalliseringstrinn, løsemiddelkonsentrasjon samt temperatur under og varighe-

ten av prosessen) kan produsenten selektivt krystallisere et preparat med høyt innhold av rebaudiosid M. Framstillings-

prosessen omfatter også bruk av løsemidler (etanol og metanol) som i dag er godkjent til framstilling av steviolglyko-

sidpreparater. 

10) Nevnte framstillingsprosess fører til et preparat som inneholder 95 % steviolglykosider, der rebaudiosid M utgjør mer enn 

50 % av sluttproduktet, og der resten består av følgende ti beslektede steviolglykosider i enhver kombinasjon og i ethvert 

forhold: steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E, F, dulkosid, steviolbiosid og rubusosid. Mens ekstrakter som kjennetegnes av 

et innhold av rebaudiosid M på ≥ 95 %, til sammen inneholder < 5 % rebaudiosid D, A og B, kan ekstrakter med lavere 

innhold av rebaudiosid M (cirka 50 %) inneholde nesten 40 % rebaudiosid D og 7 % rebaudiosid A. 

11) I sin uttalelse(2) av 8. desember 2015 konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndighe-

ten») med at en utvidelse av de gjeldende spesifikasjonene til å omfatte rebaudiosid D og M som alternativer til 

rebaudiosid A i de mest framtredende bestanddelene av steviolglykosider, ikke vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 

Myndigheten konkluderte også med at forutsatt at den samlede mengden steviolglykosider (steviosid, rebaudiosid A, B, 

C, D, E, F og M, steviolbiosid, rubusosid og dulkosid), som alle omdannes til steviol, er høyere enn 95 %, og forutsatt at 

det ikke foreligger tegn på absorpsjon for intakte glykosider ved realistiske bruksnivåer, vil den spesifikke sammen-

setningen av steviolglykosider (E 960) ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko. Den anså også at det akseptable daglige inntaket 

(ADI) på 4 mg/kg kroppsvekt per dag (uttrykt som steviolekvivalenter) også kan anvendes når steviolglykosidene 

(steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E, F og M, steviolbiosid, rubusosid og dulkosid) i alt utgjør mer enn 95 % av 

materialet. 

12) På bakgrunn av den inngitte søknaden og vurderingen som Myndigheten har utført, bør spesifikasjonene for tilsetnings-

stoffet E 960 endres. 

13) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer (ANS): «Scientific Opinion on the safety of 

steviol glycosides for the proposed uses as a food additive». EFSA Journal 2010;8(4):1537. [85 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1537 

(2) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler, 2015: «Scientific 

opinion on the safety of the proposed amendment of the specifications for steviol glycosides (E 960) as a food additive.» EFSA Journal 

2015;13(12):4316, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4316 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Posten for steviolglykosider i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal lyde: 

«E 960 STEVIOLGLYKOSIDER 

Synonymer  

Definisjon Framstillingsprosessen består av to hovedfaser: Første fase innebærer vannekstraksjon av 

blader fra Stevia rebaudiana Bertoni-planten og en første rensing av ekstraktet ved hjelp av 

ionebytterkromatografi, som gir et grunnekstrakt av steviolglykosid. Andre fase innebærer 

omkrystallisering av steviolglykosidene fra metanol eller vandig etanol, som gir et sluttprodukt 

som inneholder minst 95 % av de elleve beslektede steviolglykosidene som er identifisert 

nedenfor, i enhver kombinasjon og i ethvert forhold. 

Tilsetningsstoffet kan inneholde rester av ionebytterharpikser som er anvendt i framstillings-

prosessen. Flere andre beslektede steviolglykosider som kan dannes som følge av 

framstillingsprosessen, men som ikke forekommer naturlig i planten Stevia rebaudiana, er blitt 

påvist i mindre mengder (0,10 til 0,37 vektprosent). 

Kjemisk betegnelse Steviolbiosid: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre 

Rubusosid: 13-β-D-glukopyranosyloksykaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Dulkosid A: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, 

β-D-glukopyranosylester 

Steviosid: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-

glukopyranosylester 

Rebaudiosid A: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid B: 13-[(2-O-β–D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre 

Rebaudiosid C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glukopyranosyl-β-D-gluko-

pyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid D: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, 2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid E: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, 

2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid F: 13[(2-O-β-D-xylofurananosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid M: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)-

oksy]kaur-16-en-18-syre, 2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-gluko-

pyranosylester 

Molekylformel Trivialnavn Formel Omregningsfaktor 

Steviol C20 H30 O3 1,00 

Steviolbiosid C32 H50 O13 0,50 

Rubusosid C32 H50 O13 0,50 

Dulkosid A C38 H60 O17 0,40 

Steviosid C38 H60 O18 0,40 

Rebaudiosid A C44 H70 O23 0,33 

Rebaudiosid B C38 H60 O18 0,40 

Rebaudiosid C C44 H70 O22 0,34 

Rebaudiosid D C50 H80 O28 0,29 
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 Rebaudiosid E C44 H70 O23 0,33 

Rebaudiosid F C43 H68 O22 0,34 

Rebaudiosid M C56 H90 O33 0,25 

Molekylvekt og CAS-nr. Trivialnavn CAS-nummer Molekylvekt (g/mol) 

Steviol  318,46 

Steviolbiosid 41093-60-1 642,73 

Rubusosid 64849-39-4 642,73 

Dulkosid A 64432-06-0 788,87 

Steviosid 57817-89-7 804,88 

Rebaudiosid A 58543-16-1 967,01 

Rebaudiosid B 58543-17-2 804,88 

Rebaudiosid C 63550-99-2 951,02 

Rebaudiosid D 63279-13-0 1 129,15 

Rebaudiosid E 63279-14-1 967,01 

Rebaudiosid F 438045-89-7 936,99 

Rebaudiosid M 1220616-44-3 1 291,30 

Innhold Ikke under 95 % steviolbiosid, rubusosid, dulkosid A, steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E, F 

og M på tørrstoffbasis, i enhver kombinasjon og i ethvert forhold. 

Beskrivelse Hvitt til lysegult pulver, mellom 200 og 350 ganger søtere enn sukrose (ved 5 % sukrose-

ekvivalens). 

Identifikasjon  

Løselighet Lett til svakt løselig i vann 

pH Mellom 4,5 og 7,0 (1:100-løsning) 

Renhet  

Totalt askeinnhold Ikke over 1 % 

Tap ved tørking Ikke over 6 % (105 °C, 2 timer) 

Løsemiddelrester Ikke over 200 mg/kg metanol 

Ikke over 5 000 mg/kg etanol 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1411 

av 24. august 2016 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som 

viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helse-

påstander. 

5) Etter en søknad fra SmithKline Beecham Limited, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/ 

2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om koffein og økt årvåkenhet (spørsmål nr. EFSA-

Q-2013-00399(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Koffein bidrar til økt årvåkenhet». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. februar 2014 Myndighetens vitenskapelige uttalelse. I uttalelsen minnet 

Myndigheten om at påstanden om koffein og økt årvåkenhet hos den voksne befolkningen når det gjelder produkter som 

inneholder minst 75 mg koffein per porsjon, allerede var blitt vurdert av Myndigheten med positivt resultat(3). I denne 

søknaden hevder søkeren at for at påstanden skal kunne brukes, bør et produkt inneholde en dose koffein på minst  

40 mg per porsjon. Myndigheten anså at den vitenskapelige dokumentasjonen til denne påstanden gjaldt koffeindoser på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 25.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 32. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014 12(2):3574. 

(3) EFSA Journal 2011 9(4):2054. 

2019/EØS/10/31 
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mellom 40 mg per porsjon(1) og 75 mg per porsjon(2), og konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplys-

ningene ikke var påvist noen årsakssammenheng mellom inntak av koffein og økt årvåkenhet ved de bruksvilkårene som 

søkeren hadde foreslått. Myndigheten gjentok dessuten sin tidligere konklusjon at et produkt bør inneholde minst 75 mg 

koffein per porsjon for at påstanden skal kunne brukes. Ettersom påstanden ved de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra BASF SE og Stepan Lipid Nutrition, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om en ekvimolar blanding av to konjugerte 

isomerer av linolsyre (CLA) c9,t11 og t10,c12 (markedsført under handelsnavnene Clarinol® og Tonalin®) og bidrag til 

å redusere kroppens fettmengde (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00580(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende 

ordlyd: «Inntak av Clarinol® eller Tonalin® bidrar til å redusere kroppens fettmengde». 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. januar 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom 

inntak av en ekvimolar blanding av de to CLA-isomerene c9,t11 og t10,c12 (markedsført under handelsnavnene 

Clarinol® og Tonalin®) og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

9) Etter en søknad fra Synbiotec S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om SYNBIO®, en kombinasjon av Lactobacillus rhamnosus 

IMC 501® og Lactobacillus paracasei IMC 502® og opprettholdelse av normal avføring (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-

00567(4)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «SYNBIO® består i tarmkanalen og fremmer den 

naturlige reguleringen, noe som bidrar til å opprettholde og forbedre tarmhelsen hos mennesker». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

SYNBIO® og opprettholdelse av normal avføring. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra WILD-Valencia SAU, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om FRUIT UP®, et karbohydratekstrakt av johannesbrød-

belger (Ceratonia siliqua L.), og redusert glykemisk respons etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00405(5)). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «FRUIT UP® reduserer glykemisk respons etter måltider 

sammenlignet med høyglykemiske karbohydrater». 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av en 

FRUIT UP® og redusert glykemisk respons etter måltider utover den veletablerte virkningen som fruktose(6) har på 

glykemisk respons etter måltider når den erstatter glukose i næringsmidler. Myndigheten fastslo også at det ikke var 

påvist noen virkning når FRUIT UP® ble sammenlignet med sukrose. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13) Etter en søknad fra Nerthus ApS, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om en kombinasjon av pressrester av granateple (standardisert 

ved sitt innhold av punicalaginer) og pulveriserte jordstengler av stor galanga (standardisert ved sitt innhold av 

  

(1) Minste effektive dose som søkeren har foreslått. 

(2) Minste effektive dose foreslått av EFSA. 

(3) EFSA Journal 2015 13(1):3953. 

(4) EFSA Journal 2015 13(5):4095. 

(5) EFSA Journal 2015 13(5):4098. 

(6) EFSA Journal 2011 9(6):2223. En helsepåstand om fruktose ble godkjent ved kommisjonsforordning (EU) nr. 536/2013 av 11. juni 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som 

viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 160 av 12.6.2013, s. 4). 
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acetoksychavicolacetat) og en økning i antallet bevegelige sædceller i sæd (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00566(1)). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «En kombinasjon av et standardisert ekstrakt av pressrester av 

granateple og pulveriserte jordstengler av stor galanga øker antallet bevegelige sædceller i sæd». 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av en 

kombinasjon av ekstrakt av pressrester av granateple (standardisert ved sitt innhold av punicalaginer) og pulveriserte 

jordstengler av stor galanga (standardisert ved sitt innhold av acetoksychavicolacetat) og den påståtte virkningen. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

15) Etter en søknad fra Lallemand Health Solutions, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 og forsvar 

mot sykdomsframkallende stoffer i de øvre luftveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00673(2)). Søkerens foreslåtte 

påstand hadde følgende ordlyd: «Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 øker andelen friske dager ved å opprettholde 

immunforsvarets normalfunksjon hos friske voksne ved hverdagshendelser som moderat stress»- 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av B. 

bifidum CNCM I-3426 og forsvar mot sykdomsframkallende stoffer i de øvre luftveiene. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

17) Etter en søknad fra Tchibo GmbH, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om C21-kaffe, en kaffe standardisert ved sitt innhold av 

klorogensyre, trigonellin og N-metylpyridinium, og færre DNA-skader gjennom færre spontane brudd på DNA-tråder 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00624(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Regelmessig inntak av 

C21-kaffe bidrar til å opprettholde DNA-integriteten i kroppens celler». 

18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

C21-kaffe og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

19) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

20) 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 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 

13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(1) EFSA Journal 2015 13(5):4097. 

(2) EFSA Journal 2015 13(5):4094. 

(3) EFSA Journal 2015 13(5):4099. 
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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 24. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Koffein Koffein bidrar til økt årvåkenhet* 

* For et koffeininntak på mellom 

40 mg per porsjon og 75 mg per 

porsjon. 

Q-2013-00399 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Clarinol® og Tonalin® Inntak av Clarinol® eller Tonalin® 

bidrar til å redusere kroppens fett-

mengde. 

Q-2014-00580 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

SYNBIO® SYNBIO® består i tarmkanalen og 

fremmer den naturlige reguleringen, 

noe som bidrar til å opprettholde og 

forbedre tarmhelsen hos mennesker. 

Q-2014-00567 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

FRUIT UP® FRUIT UP® reduserer glykemisk 

respons etter måltider sammenlignet 

med høyglykemiske karbohydrater. 

Q-2014-00405 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av 

ekstrakt av pressrester 

av granateple og 

pulveriserte jord-

stengler av stor galanga 

En kombinasjon av et standardisert 

ekstrakt av pressrester av granateple og 

pulveriserte jordstengler av stor 

galanga øker antallet bevegelige 

sædceller i sæd. 

Q-2014-00566 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Bifidobacterium 

bifidum CNCM I-3426 

«Bifidobacterium bifidum CNCM  

I-3426 øker andelen friske dager ved å 

opprettholde immunforsvarets normal-

funksjon hos friske voksne ved hverdags-

hendelser som moderat stress. 

Q-2014-00673 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

beviser og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

C21-kaffe (kaffe 

standardisert ved sitt 

innhold av klorogen-

syre, trigonellin og N-

metylpyridinium) 

Regelmessig inntak av C21-kaffe 

bidrar til å opprettholde DNA-

integriteten i kroppens celler. 

Q-2014-00624 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1412 

av 24. august 2016 

om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert 

sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helse-

påstander. 

5) Etter en søknad fra Han-Asiabiotech GmbH, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Symbiosal® og senking av blodtrykket 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00366(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Symbiosal har vist seg å 

senke stigende blodtrykk når det brukes som erstatning for tradisjonelt bordsalt. Stigende blodtrykk er en risikofaktor 

for høyt blodtrykk (hypertensjon)». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 1. juli 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak av 

Symbiosal® istedenfor bordsalt og senking av blodtrykket. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 25.8.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 32. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2015 13(7):4147. 

2019/EØS/10/32 
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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 24. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Avslått helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand 

om redusert sykdomsrisiko 

Symbiosal® Symbiosal har vist seg å senke 

stigende blodtrykk når det brukes 

som erstatning for tradisjonelt 

bordsalt. Stigende blodtrykk er en 

risikofaktor for høyt blodtrykk 

(hypertensjon). 

Q-2014-00366 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1413 

av 24. august 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte 

helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 13 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) nr. 432/2012(2), 

der det opprettes en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdoms-

risiko eller barns utvikling og helse. 

3) Listen over tillatte helsepåstander og vilkårene for bruken av dem er fastsatt i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 432/2012. To påstander om måltidserstatning for vektkontroll er godkjent. For at disse helsepåstandene ifølge bruks-

vilkårene skal kunne brukes, bør næringsmiddelet oppfylle spesifikasjonene i kommisjonsdirektiv 96/8/EF(3). 

4) Disse påstandene var oppført på listen over tillatte helsepåstander i henhold til en positiv uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») av 2010 (spørsmål EFSA-Q-2008-2154, EFSA-Q-

2008-2155(4)), der det ble konstatert at det var påvist en årsakssammenheng mellom inntak av måltidserstatninger 

istedenfor vanlige måltider og opprettholdelse av vekten etter vekttap, og også mellom inntak av måltidserstatninger 

istedenfor vanlige måltider i forbindelse med kalorifattige dietter og vekttap. Det ble fastslått at for at påstanden skal 

kunne brukes, bør et næringsmiddel inneholde høyst 250 kcal per porsjon og oppfylle spesifikasjonene i direktiv 

96/8/EF. 

5) Ved direktiv 96/8/EF fastsettes krav til sammensetning hos næringsmidler som brukes i kalorifattige dietter med sikte på 

vekttap, og som erstatter hele eller deler av den daglige kosten samt obligatoriske opplysninger som skal angis på 

merkingen av disse produktene. I henhold til direktivet skal produkter som presenteres som erstatning for ett eller flere 

måltider i den daglige kosten, selges under navnet «Måltidserstatning for vektkontroll». 

6) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(5) revideres den rettslige rammen for næringsmidler til 

bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. I henhold til nevnte forordning får direktiv 96/8/EF ikke anvendelse fra  

20. juli 2016 for næringsmidler som presenteres som erstatning for ett eller flere måltider i den daglige kosten, som i 

framtiden bør reguleres av forordning (EF) nr. 1924/2006 og oppfylle kravene fastsatt der.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 25.8.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 31. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap (EFT L 55 av 

6.3.1996, s. 22). 

(4) EFSA Journal 2010 8(2):1466. 

(5) 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). 

2019/EØS/10/33 2019/EØS/10/33 
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7) Henvisningene til direktiv 96/8/EF om helsepåstander som kan framsettes om måltidserstatning for vektkontroll, skal 

derfor erstattes ved å fastsette vilkårene for bruk av disse påstandene i vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012. 

8) Ved artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 gis Kommisjonen myndighet til, etter samråd med Myndigheten, å 

vedta endringer i listen over tillatte helsepåstander som bygger på allment anerkjente vitenskapelige beviser. 

9) Ved innføring av de nødvendige tekniske tilpasningene når det gjelder helsepåstander om måltidserstatning for 

vektkontroll, bør det tas hensyn til kravene til innholdet av vitaminer og mineraler i næringsmidler fastsatt i direktiv 

96/8/EF. 

10) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1) fastsettes regler for næringsmiddelopplysninger til 

forbrukerne. I del A i vedlegg XIII fastsettes referanseverdier for næringsinnhold for vitaminer og mineraler på grunnlag 

av den seneste vitenskapelige rådgivning. 

11) Kommisjonen ba derfor Myndigheten om en vitenskapelig uttalelse om hvorvidt en endring av vilkårene for bruk av 

påstander om måltidserstatninger for vektkontroll med hensyn til deres sammensetning av vitaminer og mineraler (30 % 

av referanseverdiene for næringsinnhold for vitaminer og mineraler fastsatt i forordning (EF) nr. 1169/2011 i stedet for 

30 % av verdiene for vitaminer og mineraler fastsatt i direktiv 96/8/EF), vil påvirke konklusjonene i Myndighetens 

uttalelse av 2010 når det gjelder vitenskapelig underbygging av helsepåstander knyttet til måltidserstatning for 

vektkontroll. 

12) Myndigheten vedtok en uttalelse 28. oktober 2015 (spørsmål EFSA-Q-2015-00579(2)), og konkluderte med at de 

forskjellene i sammensetningen av mikronæringsstoffer i måltidserstatninger som en endring av vilkårene for bruk fra 

direktiv 96/8/EF til forordning (EU) nr. 1169/2011 ville medføre, ikke påvirker den vitenskapelig underbyggingen av 

påstander knyttet til måltidserstatninger for vektkontroll og vekttap samt opprettholdelse av vekt og etter vekttap. 

13) Referanseverdiene for næringsinnhold for fluorid, krom, klorid og molybden er fastsatt i vedlegg XIII til forordning 

(EU) nr. 1169/2011. I henhold til direktiv 96/8/EF er det ikke et krav at disse mikronæringsstoffene tilsettes i måltidser-

statninger for vektkontroll. Idet det tas hensyn til at de påståtte virkningene av måltidserstatning for vektkontroll er 

knyttet til det kontrollerte kaloriinnholdet og det relativt høye innholdet av protein og det lave innholdet av fett, er det 

ikke nødvendig å kreve at måltidserstatninger for vektkontroll gir minst 30 % av referanseverdiene for næringsinnhold 

for fluorid, krom, klorid og molybden per måltid som fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

14) I vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsettes ikke noen referanseverdi for næringsinnhold for natrium. 

Men tanke på formålet med måltidserstatningsprodukter for vektkontroll bør imidlertid kravet om at hvert måltid skal gi 

30 % av den mengden natrium som angis i vedlegg I til direktiv 96/8/EF, opprettholdes i vilkårene for bruk av disse 

helsepåstandene. 

15) Referanseverdien for næringsinnhold for kalium er fastsatt til 2 000 mg i del A i vedlegg XIII til forordning (EU)  

nr. 1169/2011. I henhold til direktiv 96/8/EF er det ikke et krav at måltidserstatning for vektkontroll gir 30 % kalium, 

men det er fastsatt en minste mengde på 500 milligram per måltid. Denne verdien bør opprettholdes. 

16) Ettersom myndighetens uttalelse av 2015 bekreftet konklusjonene i uttalelsen av 2010 når det gjelder kaloriinnholdet i 

de berørte produktene, bør det fastsettes at hver porsjon skal inneholde høyst 250 kcal. Kravene med hensyn til fett, 

protein og aminosyrer fastsatt i direktiv 96/8/EF bør opprettholdes. 

17) Når det gjelder obligatoriske opplysninger som bør angis på merkingen av måltidserstatninger for vektkontroll, bør 

kravene til næringsmiddelopplysninger i direktiv 96/8/EF opprettholdes i vilkårene for bruk av de relevante helse-

påstandene. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/ 

EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011 s. 18). 

(2) EFSA Journal 2015 13(11): 4287. 
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18) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg til de nødvendige endringene med hensyn 

til vilkårene for bruk av helsepåstander om måltidserstatning for vektkontroll, særlig med hensyn til kaloriinnhold og 

innholdet av vitaminer og mineraler, bør det fastsettes en overgangsperiode. 

19) Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 skal postene for næringsmiddelkategoriene «Måltidserstatning for vektkontroll» lyde: 

Næringsstoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddel-

kategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår for og/eller begrensninger 

på bruk av næringsmiddelet 

og/eller en tilleggserklæring eller 

advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

Måltidserstatning 

for vektkontroll 

Å erstatte ett av hovedmål-

tidene per dag i en kalori-

redusert diett med en målti-

dserstatning bidrar til å 

opprettholde vekten etter 

vekttap 

For at påstanden skal kunne brukes, må næringsmiddelet være 

i samsvar med følgende krav: 

1. Energiinnhold 

Energiinnholdet skal ikke være lavere enn 200 kcal (840 kJ) 

og ikke overstige 250 kcal (1046 KJ) per måltid(*). 

2. Fettinnhold og sammensetning 

Energien fra fett skal ikke overstige 30 % av det samlede 

energiinnholdet i produktet. 

Linolsyreinnholdet (i form av glyserider) skal ikke være lavere 

enn 1 gram. 

3. Proteininnhold og sammensetning 

Proteininnholdet i næringsmiddelet skal ikke utgjøre mindre 

enn 25 % og høyst 50 % av det samlede energiinnholdet i 

produktet. 

Den kjemiske indeksen for proteinet skal tilsvare det som er 

fastsatt i Verdens helseorganisasjons rapport «Energy and 

protein requirements». Rapport fra et felles WHO/FAO/UNU-

møte. Genève: Verdens helseorganisasjon, 1985 (WHO 

Technical Report Series, 724): 

Oversikt over aminosyrebehov (g/100 g protein) 

For at påstanden skal kunne 

brukes, skal forbrukeren gis 

opplysninger om hvor viktig 

det er å opprettholde et til-

strekkelig daglig væskeinntak 

og om det faktum at 

produktene bare er egnet for 

sitt formål som en del av en 

kalorifattig diett, og at andre 

næringsmidler bør inngå i 

denne dietten. 

For å oppnå den påståtte 

virkningen bør ett hovedmål-

tid daglig erstattes med en 

måltidserstatning. 

2010 8(2): 1466 

2015 13(11): 4287 

1418 

 Cystin + metionin 1,7  

 Histidin 1,6  

 Isoleucin 1,3  
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Leucin 1,9 

Lysin 1,6 

Fenylalanin + tyrosin 1,9 

Treonin 0,9 

Tryptofan 0,5 

Valin 1,3 

Den «kjemiske indeksen» betyr det laveste forholdet mellom 

mengden av hver essensiell aminosyre i testproteinet og 

mengden av hver tilsvarende aminosyre i referanseproteinet. 

Dersom den kjemiske indeksen er lavere enn 100 % av 

referanseproteinet, skal de laveste proteinnivåene økes tilsva-

rende. Under alle omstendigheter skal proteinets kjemiske 

indeks være minst 80 % av referanseproteinets. 

I alle tilfeller er tilsetting av aminosyrer tillatt bare for å 

forbedre næringsverdien til proteinene, og bare i de mengdene 

som er nødvendige for dette formålet. 

4. Vitaminer og mineraler 

Næringsmiddelet skal gi minst 30 % av referanseverdiene for 

næringsinnhold for vitaminer og mineraler per måltid som 

fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 1169/2011. Dette 

kravet gjelder ikke for fluorid, krom, klorid og molybden. Den 

mengden natrium som næringsmiddelet gir per måltid, skal 

være minst 172,5 mg. Mengden kalium som næringsmiddelet 

gir per måltid, skal være minst 500 mg(**). 
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EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

Måltidserstatning 

for vektkontroll 

Å erstatte to av hovedmålti-

dene per dag i en kalorifattig 

diett med måltidserstatninger 

bidrar til vekttap. 

For at påstanden skal kunne brukes, må næringsmiddelet være 

i samsvar med følgende krav: 

1. Energiinnhold 

Energiinnholdet skal ikke være lavere enn 200 kcal (840 kJ) 

og ikke overstige 250 kcal (1046 KJ) per måltid(*). 

2. Fettinnhold og sammensetning 

Energien fra fett skal ikke overstige 30 % av det samlede 

energiinnholdet i produktet. 

Linolsyreinnholdet (i form av glyserider) skal ikke være lavere 

enn 1 gram. 

3. Proteininnhold og sammensetning 

Proteininnholdet i næringsmiddelet skal ikke utgjøre mindre 

enn 25 % og høyst 50 % av det samlede energiinnholdet i 

produktet. 

Den kjemiske indeksen for proteinet skal tilsvare det som er 

fastsatt i Verdens helseorganisasjons rapport «Energy and 

protein requirements». Rapport fra et felles WHO/FAO/UNU-

møte. Genève: Verdens helseorganisasjon, 1985 (WHO 

Technical Report Series, 724): 

Oversikt over aminosyrebehov (g/100 g protein) 

For at påstanden skal kunne 

brukes, skal forbrukeren gis 

opplysninger om hvor viktig 

det er å opprettholde et 

tilstrekkelig daglig væskeinn-

tak og om det faktum at 

produktene bare er egnet for 

sitt formål som en del av en 

kalorifattig diett, og at andre 

næringsmidler bør inngå i 

denne dietten. 

For å oppnå den påståtte 

virkningen bør to av dagens 

hovedmåltider erstattes med 

måltidserstatninger hver dag. 

2010 8(2):1466 

2015 13(11):4287 

1417» 

 Cystin + metionin 1,7  

 Histidin 1,6  

 Isoleucin 1,3  

 Leucin 1,9  

 Lysin 1,6  

 Fenylalanin + tyrosin 1,9  



   

 

 

7
.2

.2
0
1

9
 

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. 1

0
/6

9
9
 

 

Næringsstoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddel-

kategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår for og/eller begrensninger 

på bruk av næringsmiddelet 

og/eller en tilleggserklæring eller 

advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

        

Treonin 0,9 

Tryptofan 0,5 

Valin 1,3 

 

Den «kjemiske indeksen» betyr det laveste forholdet mellom 

mengden av hver essensiell aminosyre i testproteinet og 

mengden av hver tilsvarende aminosyre i referanseproteinet. 

Dersom den kjemiske indeksen er lavere enn 100 % av 

referanseproteinet, skal de laveste proteinnivåene økes 

tilsvarende. Under alle omstendigheter skal proteinets 

kjemiske indeks være minst 80 % av referanseproteinets. 

I alle tilfeller er tilsetting av aminosyrer tillatt bare for å 

forbedre næringsverdien til proteinene, og bare i de mengdene 

som er nødvendige for dette formålet. 

4. Vitaminer og mineraler 

Næringsmiddelet skal gi minst 30 % av referanseverdiene for 

næringsinnhold for vitaminer og mineraler per måltid som 

fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 1169/2011. Dette 

kravet gjelder ikke for fluorid, krom, klorid og molybden. Den 

mengden natrium som næringsmiddelet gir per måltid, skal 

være minst 172,5 mg. Mengden kalium som næringsmiddelet 

gir per måltid, skal være minst 500 mg(**). 

(*) Fra 21. juli 2016 til 14. september 2019 skal energiinnholdet i næringsmiddelet ikke være lavere enn 200 kcal (840 kJ) og ikke overstige 400 kcal (680 kJ). 

(**) Fra 21. juli 2016 til 14. september 2019 skal næringsmiddelet per måltid gi minst 30 % av mengden vitaminer og mineraler som er angitt i tabellen nedenfor: 

 Vitamin A (µg RE) 700 

 Vitamin D (μg) 5 
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 Vitamin E (mg) 10 

 Vitamin C (mg) 45 

 Tiamin (mg) 1,1 

 Riboflavin (mg) 1,6 

 Niacin (mg-NE) 18 

 Vitamin B6 (mg) 1,5 

 Folat (μg) 200 

 Vitamin B12 (μg) 1,4 

 Biotin (μg) 15 

 Pantotensyre (mg) 3 

 Kalsium (mg) 700 

 Fosfor (mg) 550 

 Jern (mg) 16 

 Sink (mg) 9,5 

 Kobber (mg) 1,1 

 Jod (μg) 130 

 Selen (μg) 55 

 Natrium (mg) 575 

 Magnesium (mg) 150 

 Mangan (mg) 1 

 Fra 21. juli 2016 til 14. september 2019 skal den mengden kalium som næringsmiddelet gir per måltid, være minst 500 mg.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1416 

av 24. august 2016 

om endring og retting av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), c), d), e), h), i) og j), artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2) (heretter kalt «forordningen») er det fastsatt særlige regler for plast-

materialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Det er blant annet opprettet en 

EU-liste over stoffer som kan brukes i framstillingen av plastmaterialer og plastgjenstander. 

2) Etter at forordningen ble vedtatt, har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndighe-

ten») offentliggjort flere rapporter om bestemte stoffer som kan brukes i materialer som er i kontakt med næringsmidler, 

og om den tillatte bruken av allerede godkjente stoffer. Det er dessuten funnet enkelte feil og uklarheter i teksten. For å 

sikre at forordningen avspeiler Myndighetens seneste konklusjoner, og for å fjerne enhver tvil med hensyn til korrekt 

anvendelse av den, bør forordningen endres og rettes. 

3) Definisjonen av «fettfritt næringsmiddel» i artikkel 3 nr. 16 i forordningen inneholder en henvisning til næringsmid-

delsimulanter som er fastsatt i et vedlegg til forordningen. Ettersom definisjonen var ment å skulle vise til næringsmid-

delsimulanter oppført i tabell 2 i vedlegg III, bør henvisningen rettes. 

4) I forordning (EU) nr. 10/2011 brukes uttrykket «varmfylling» i forbindelse med fastsettelse av restriksjoner på bruken 

av visse godkjente monomerer i materialer og gjenstander beregnet på å fungere som næringsmiddelbeholdere. For å 

klargjøre omfanget av disse restriksjonene bør det fastsettes en definisjon av termen som angir ved hvilke temperaturer 

restriksjonene gjelder. 

5) I artikkel 6 nr. 3 i forordning (EU) nr. 10/2011 er det fastsatt et unntak for bruk av salter av bestemte metaller fra 

godkjente syrer, fenoler eller alkoholer, selv om disse saltene ikke er oppført på EU-listen over godkjente stoffer. 

Ettersom Myndighetens konklusjon, som unntaket bygger på, ikke var spesifikk for visse kategorier av salter(3), er 

forklaringen i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) om at unntaket også gjelder «dobbeltsalter og syresalter», overflødig. Ettersom 

denne forklaringen vil kunne tolkes som støtte til en motsatt tolkning, nemlig at det kan finnes kategorier av salter som 

ikke omfattes av definisjonen, bør det presiseres at unntaket gjelder alle salter av de oppførte metallene, og forklaringen 

bør utgå. 

6) I artikkel 11 nr. 2 i forordningen er det fastsatt en felles spesifikk migrasjonsgrense for alle stoffer som det ikke er 

oppført noen spesifikk migrasjonsgrense for. At det ikke finnes en foreskrevet grense for bestemte stoffer, viser at en 

slik spesifikasjon ikke var nødvendig for å sikre samsvar med sikkerhetskriteriene i artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 1935/2004. Ettersom det allerede finnes en grense for samlet migrasjon som må overholdes for alle stoffer, er det 

unødvendig med en parallell, felles spesifikk migrasjonsgrense, og det fører til dobbeltarbeid med hensyn til migrasjons-

prøving og utvikling av prøvingsmetoder. For å unngå unødvendig tyngende prøvingsforpliktelser bør bestemmelsen om 

felles spesifikke migrasjonsgrenser utgå.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 25.8.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 31. 

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2009; 7(10):1364. 

2019/EØS/10/34 
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7) I henhold til forordningens artikkel 13 nr. 3 og vedlegg I og II finnes det visse stoffer som ikke skal migrere i påviselige 

mengder. Forbudet begrunnes med at enhver migrasjon av slike stoffer vil kunne utgjøre en helserisiko. Ettersom 

forekomsten av et bestemt stoff bare kan fastslås når det når en påviselig grense, kan også fravær av stoffet bare fastslås 

ved henvisning til denne grensen. Ettersom reglene for fastsettelse og angivelse av påvisningsgrenser gjentas gjennom 

hele forordningen, bør forordningen forenkles ved at gjentakelsene utgår og reglene samles i én bestemmelse i 

forordningen. 

8) Fordi de spesifikke migrasjonsgrensene uttrykkes i mg / kg næringsmiddel, bør samme målenhet også benyttes ved 

samsvarskontroll av lokk og lukkeinnretninger, ettersom eventuelle motstridende resultater kan unngås med en 

konsekvent metode. Muligheten til å uttrykke migrasjon fra lokk og lukkeinnretninger i mg/dm2 bør derfor utgå. 

9) I henhold til artikkel 18 nr. 4 i forordningen skal samsvarskontroll av materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i 

kontakt med næringsmidler, utføres i samsvar med nærmere regler fastsatt i kapittel 3 nr. 3.1 i vedlegg V. Ettersom 

bestemmelsene i nr. 3.2, 3.3 og 3.4 i samme kapittel også kan være relevante for samsvarskontrollen, bør artikkel 18  

nr. 4 endres, slik at det viser til hele kapittel 3. 

10) Tabell 1 i vedlegg I til forordningen inneholder en EU-liste over godkjente stoffer med en henvisning til simulant D. 

Ettersom forordningen skiller mellom næringsmiddelsimulant D1 og D2, bør henvisninger til næringsmiddelsimulant D 

erstattes med mer spesifikke henvisninger til næringsmiddelsimulant D1 eller D2 for alle stoffer. 

11) Stoffet silisiumdioksid, silylert (materiale i kontakt med næringsmidler, («FCM»), stoffnr. 87) er i dag tillatt brukt som 

tilsetningsstoff i alle typer plast. FCM-stoffnr. 87 omfatter også en underkategori av dette stoffet, syntetisk amorf 

silisiumdioksid, silylert, som framstilles ved hjelp av primære partikler i nanoform. I henhold til artikkel 9 nr. 2 i 

forordningen skal stoffer i nanoform bare brukes dersom de uttrykkelig er godkjent og nevnt i spesifikasjonene i 

vedlegg I. På bakgrunn av de tilgjengelige vitenskapelige opplysningene og det faktum at det ikke er migrasjon av 

primære nanopartikler i denne syntetiske formen, har Myndigheten konkludert med at syntetisk amorf silisiumdioksid, 

silylert, framstilt av primære partikler i nanoform, ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko når bare aggregater større enn  

100 nm forekommer i det ferdige materialet(1). EU-listen bør derfor endres ved å tilføye en spesifikasjon av FCM-

stoffnr. 87 som angir i hvilken form det kan benyttes i det ferdige materialet. 

12) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om utvidelse av bruken av perfluormetylperfluorvinyleter (MVE, 

FCM-stoffnr. 391)(2). Det framgår av uttalelsen at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom det brukes som 

monomer for fluor- og perfluorpolymerer til flergangsbruk, når kontaktforholdet er 1 dm2 overflate i kontakt med minst 

150 kg næringsmiddel, for eksempel i forseglinger og pakninger. Denne bruken bør derfor tilføyes i spesifikasjonene for 

FCM-stoffnr. 391. 

13) Godkjenningen av stoffet «blanding av (35–45 vektprosent) 1,6-diamino-2,2,4-trimetylheksan og (55–65 vektprosent) 

1,6-diamino-2,4,4-trimetylheksan» (FCM-stoffnr. 641) viser i kolonne 11 til merknad 10 i tabell 3 i vedlegg I til 

forordningen. Samsvaret kontrolleres derfor på grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med 

næringsmiddelet (QMA), i tilfelle reaksjon med næringsmiddel eller simulant. Samsvarskontroll på grunnlag av QMA 

er bare hensiktsmessig dersom en metode for migrasjonsprøving ikke er tilgjengelig eller ikke lar seg gjennomføre. 

Ettersom det finnes tilfredsstillende metoder for migrasjonsprøving og det er angitt en spesifikk migrasjonsgrense, bør 

muligheten for å kontrollere samsvar ut fra restinnholdet utgå fra posten for dette stoffet i forordningen. 

14) Godkjenningen av stoffet bis(metylbenzyliden)sorbitol (FCM-stoffnr. 752) viser i kolonne 3 til fire CAS-numre. Disse 

CAS-numrene er i trykken blitt separert på feil måte. Derfor bør godkjenningen av dette stoffet rettes ved at CAS-

numrene separeres på riktig måte. 

15) Myndigheten vedtok i 2007 en vitenskapelig uttalelse om FCM-stoffnr. 779(3). Myndigheten bemerket i sin uttalelse at 

det finnes tilgjengelige analysemetoder for kontroll av samsvar med migrasjonsgrensene, og at de er godt beskrevet. 

Den nåværende godkjenningen av dette stoffet inneholder imidlertid en henvisning til merknad 1 i tabell 3 i vedlegg I til 

forordningen, der det er angitt at samsvaret, i påvente av at en analysemetode blir tilgjengelig, skal kontrolleres på 

grunnlag av restinnhold per overflateareal som er i kontakt med næringsmiddelet (QMA). Samsvarskontroll på grunnlag 

  

(1) EFSA Journal 2014; 12(6):3712. 

(2) EFSA Journal 2015; 13(7):4171. 

(3) EFSA Journal 2007, 555-563, 1-31, doi: 10.2903/j.efsa.2007.555. 
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av QMA er hensiktsmessig bare dersom en metode for migrasjonsprøving er utilgjengelig eller upraktisk. Ettersom 

Myndigheten anser at det finnes tilgjengelige analysemetoder som er godt beskrevet, bør henvisningen til merknad  

1 utgå. Videre bemerket Myndigheten i sin uttalelse at det er fare for at migrasjonsnivåene i fete næringsmidler kan 

overskride den gjeldende migrasjonsgrensen, noe som ikke er nevnt i dagens godkjenning. Det bør derfor tilføyes en 

henvisning til merknad 2 i tabell 3 i vedlegg I til forordningen for å sikre at faren anses som en del av samsvars-

kontrollen. 

16) I dag er stoffet med FCM-stoffnr. 974 oppført på EU-listen og kan brukes under forutsetning av at migrasjonen av 

hydrolyseproduktet 2,4-di-tert-amylfenol (CAS-nummer 120-95-6) ikke overskrider 0,05 mg/kg. Migrasjonen av FCM-

stoffnr. 974 er uttrykt som summen av stoffets fosfitt- og fosfatformer og hydrolyseproduktet 4-t-amylfenol. 

Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om at gjeldende migrasjonsgrense for dette hydrolyseproduktet kan 

økes til 1 mg / kg næringsmiddel uten at det medfører helserisiko, forutsatt at migrasjonen fra produktet legges til 

summen av stoffets fosfitt- og fosfatformer og hydrolyseproduktet 4-t-amylfenol, og at summen av disse fire stoffene er 

underlagt den gjeldende spesifikke migrasjonsgrensen på 5 mg/kg for FCM-stoffnr. 974. Spesifikasjonene for FCM-

stoffnr. 974 bør derfor endres. 

17) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(1) om bruk av tilsetningsstoffet dodekansyre, 12-amino-, polymer 

med eten, 2,5-furandion, α-hydro-ω-hydroksypoly (oksy-1,2-etandiyl) og 1-propen, FCM-stoffnr. 871. Når dette stoffet 

brukes som tilsetningsstoff i polyolefiner i konsentrasjoner på opptil 20 vektprosent ved romtemperatur eller lavere i 

kontakt med tørre næringsmidler, som representeres ved næringsmiddelsimulant E, og når migrasjonen av andelen 

oligomerer med lav molekylvekt under 1 000 Da ikke samlet overstiger 50 μg / kg næringsmiddel, utgjør dette 

tilsetningsstoffet ingen fare for menneskers helse. Dette tilsetningsstoffet bør derfor oppføres på EU-listen og tillates 

brukt i samsvar med disse spesifikasjonene. 

18) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(2) om bruk av utgangsstoffet furan-2,5-dikarboksylsyre (FCM-

stoffnr. 1031). Når dette stoffet brukes som monomer i framstillingen av polyetylenfuranoatpolymer (PEF-polymer), 

utgjør det ingen sikkerhetsrisiko for forbrukeren når migrasjonen av selve stoffet ikke overstiger 5 mg / kg næ-

ringsmiddel, og når migrasjonen av oligomerer under 1 000 Da ikke overstiger 50 μg/kg næringsmidler. Dette 

utgangsstoffet bør derfor oppføres på EU-listen og tillates brukt i samsvar med de angitte migrasjonsgrensene. 

19) Myndigheten har påpekt at PEF som inneholder et stoff med FCM-stoffnr. 1031, trygt kan brukes i kontakt med ikke-

alkoholholdige næringsmidler, i samsvar med de angitte migrasjonsgrensene. Når det utføres samsvarskontroll av en slik 

plast med næringsmiddelsimulant D1 i samsvar med anvendelsene av næringsmiddelsimulanter i tabell 2 i vedlegg III, 

er det imidlertid en risiko for interaksjon mellom denne næringsmiddelsimulanten og plasten. Ettersom denne interak-

sjonen ikke vil forekomme i kontakt med ikke-alkoholholdige næringsmidler som er tildelt denne næringsmid-

delsimulanten, vil bruk av næringsmiddelsimulant D1 til samsvarskontroll i slike tilfeller gi urealistiske resultater. 

Derfor, når det kontrolleres om bruken av dette stoffet er i samsvar med denne forordning, bør ifølge Myndigheten 

næringsmiddelsimulant C brukes til ikke-alkoholholdige næringsmidler som i tabell 2 i vedlegg III er angitt med 

næringsmiddelsimulant D1. Det bør derfor tilføyes en merknad om samsvarskontroll av stoffer med FCM-stoffnr. 1031 

for å angi at næringsmiddelsimulant D1 bør erstattes med næringsmiddelsimulant C ved prøving. 

20) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(3) om bruk av utgangsstoffet 1,7-oktadien (FCM-stoffnr. 1034). Når 

det brukes som en kryssbundet komonomer i framstillingen av polyolefiner beregnet på å komme i kontakt med alle 

typer næringsmidler til langtidslagring ved romtemperatur, herunder ved varmfylling, og når migrasjonen av stoffet ikke 

overstiger 0,05 mg / kg næringsmiddel, utgjør dette stoffet ingen fare for menneskers helse. Dette tilsetningsstoffet bør 

derfor oppføres på EU-listen og tillates brukt i samsvar med disse spesifikasjonene. 

21) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(4) om bruk av polymerisasjonshjelpestoffet perfluor{eddiksyre, 2-

[(5-metoksy-1,3-dioksolan-4-yl)oksy]}, ammoniumsalt (FCM-stoffnr. 1045). Når det brukes som polymerisasjons-

hjelpestoff under framstilling av fluorpolymerer ved høy temperatur (minst 370 °C), utgjør dette stoffet ingen fare for 

menneskers helse. Det bør derfor oppføres på EU-listen og tillates brukt i samsvar med disse spesifikasjonene.  

  

(1) EFSA Journal 2014; 12(11):3909. 

(2) EFSA Journal 2014;12(10):3866. 

(3) EFSA Journal 2015;13(1):3979. 

(4) EFSA Journal 2014;12(6):3718. 
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22) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(1) om bruk av tilsetningsstoffet etylenglykoldipalmitat (FCM-stoffnr. 

1048). Myndigheten konkluderte med at når stoffet framstilles ved hjelp av en fettsyreforløper som vanligvis utvinnes 

av matfett eller matoljer, og når migrasjonen av etylenglykol begrenses ved å ta det inn i SMG(T)-gruppen for 

etylenglykol, utgjør bruken av dette tilsetningsstoffet ingen fare for menneskers helse. Dette tilsetningsstoffet bør derfor 

oppføres på EU-listen, forutsatt at det er i samsvar med disse spesifikasjonene. Det bør framfor alt tas inn i gruppen som 

SMG(T) gjelder for, og post 2 i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 bør endres. 

23) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(2) om bruk av tilsetningsstoffet sinkoksid, nanopartikler, ikke 

overtrukket eller belagt (FCM-stoffnr. 1050) og sinkoksid, nanopartikler, overtrukket eller belagt med [3-(meta-

kryloksy) propyl] trimetoksysilan (FCM-stoffnr. 1046). Myndigheten konkluderte med at disse tilsetningsstoffene ikke 

migrerer i nanoform fra polyolefiner. I en senere uttalelse utvidet Myndigheten denne konklusjonen til også å gjelde 

migrasjon av nanopartikler av sinkoksid til ikke mykgjorte polymerer(3). Myndigheten har derfor uttalt at dens 

sikkerhetsevaluering først og fremst gjaldt migrasjon av løselig ionisk sink, som bør overholde den spesifikke 

migrasjonsgrensen for sink som er angitt i vedlegg II til forordningen. For overtrukket eller belagt sinkoksid, 

nanopartikler, bør migrasjonen av [3-(metakryloksy)propyl]trimetoksysilan fortsatt overholde gjeldende spesifikke 

migrasjonsgrenser for dette stoffet, dvs. 0,05 mg/kg. De to tilsetningsstoffene bør derfor føres opp på EU-listen. 

24) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(4) om bruk av tilsetningsstoffet N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-

piperidinyl)isoftalamid (FCM-stoffnr. 1051). Myndigheten konkluderte med at når migrasjonen ikke overstiger 5 mg / 

kg næringsmiddel, utgjør bruken av dette tilsetningsstoffet ingen fare for menneskers helse. Det bør derfor oppføres på 

EU-listen med en migrasjonsgrense på 5 mg / kg næringsmiddel. 

25) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(5) om bruk av utgangsstoffet 2,4,8,10-tetraoksaspiro[5,5]undekan-

3,9-dietanol,β3,β3,β9,β9-tetrametyl-(«SPG», FCM-stoffnr. 1052). Myndigheten konkluderte med at når dette 

tilsetningsstoffet brukes som monomer i framstillingen av polyestere, utgjør det ingen fare for menneskers helse dersom 

migrasjonen ikke overstiger 5 mg / kg næringsmiddel, og dersom migrasjonen av oligomerer på under 1 000 Da ikke 

overstiger 50 μg / kg næringsmiddel (uttrykt som SPG). Det bør derfor oppføres på EU-listen og tillates brukt i samsvar 

med disse spesifikasjonene. 

26) Godkjenning av stoffer med FCM-stoffnr. 871, 1031 og 1052 som fastsatt i denne forordning krever at migrasjonen av 

andelen oligomerer med lav molekylvekt (under 1 000 Da) til sammen ikke overstiger en migrasjonsgrense på 50 μg / 

kg næringsmidel. Analysemetodene for å bestemme migrasjonen av denne andelen oligomerer er komplekse. En 

beskrivelse av disse metodene er ikke nødvendigvis tilgjengelig for vedkommende myndigheter. Uten en beskrivelse er 

det ikke mulig for vedkommende myndighet å kontrollere at migrasjonen av oligomerer fra materialet eller gjenstanden 

overholder migrasjonsgrensen for disse oligomerene. Derfor bør det kreves at driftsansvarlige som bringer i omsetning 

en ferdig gjenstand eller et ferdig materiale som inneholder dette stoffet, framlegger en metodebeskrivelse og en 

kalibreringsprøve dersom metoden krever det. 

27) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(6) om bruk av tilsetningsstoffet fettsyrer, C16–18-mettede, 

heksaestere med dipentaerytritol (FCM-stoffnr. 1053). Ettersom ethvert innhold av lavere estere (f.eks. penta-, tetra-) 

ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko, konkluderte Myndigheten med at bruken av fettsyrer, C16-18-mettede, estere med 

dipentaerytritol, ikke utgjør noen fare for menneskers helse, forutsatt at stoffet er framstilt ved hjelp av en 

fettsyreforløper utvunnet av matfett eller matoljer. Derfor bør tilsetningsstoffet fettsyrer, C16-18-mettede, estere med 

dipentaerytritol, oppføres på EU-listen uten at henvisningen begrenses til heksaestere, med forbehold for kravet om at 

fettsyreforløperen er utvunnet av matfett eller matoljer. 

28) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse(7) om sikkerheten ved aluminium som inntas gjennom kosten, der det 

fastsettes et tolerabelt ukentlig inntak på 1 mg aluminium per kg kroppsvekt per uke. På grunnlag av de allmenne 

eksponeringsantakelsene om materialer som er i kontakt med næringsmidler, må migrasjonsgrensen settes til 8,6 mg / kg 

næringsmiddel. I uttalelsen påpekes det imidlertid at dagens eksponering gjennom kosten sannsynligvis overstiger dette 

nivået for en betydelig del av Unionens befolkning. Det er derfor hensiktsmessig å begrense den andelen av den samlede 

eksponeringen som stammer fra materialer som er i kontakt med næringsmidler, ved å benytte en fordelingsfaktor på  

10 % på den konvensjonelt beregnede migrasjonsgrensen. Derfor anses en migrasjonsgrense for aluminium på 1 mg / kg 

næringsmiddel som passende for materialer som er i kontakt med næringsmidler.  

  

(1) EFSA Journal 2015;13(2):4019. 

(2) EFSA Journal 2015;13(4):4063. 

(3) EFSA Journal 2016;14(3):4408. 

(4) EFSA Journal 2014;12(10):3867. 

(5) EFSA Journal 2014;12(10):3863. 

(6) EFSA Journal 2015;13(2):4021. 

(7) EFSA Journal (2008) 754, 1-34. 
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29) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om referanseverdiene for inntak av sink(1). Den bekrefter uttalelsen 

fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) fra 2002(2), der den øvre grensen for tolerabelt inntak av sink for 

voksne ble satt til 25 mg per dag. I vedlegg II til forordning (EU) nr. 10/2011 er migrasjonsgrensen for sink satt til  

25 mg / kg næringsmiddel. Eksponering gjennom kosten fra andre kilder medvirker i betydelig grad til den samlede 

eksponeringen, og ifølge Myndigheten kan den øvre grensen bli oversteget i kombinasjon med den nåværende 

migrasjonsgrensen. For å begrense den andelen av den samlede eksponeringen for sink som stammer fra materialer som 

er i kontakt med næringsmidler, og tatt i betraktning at den samlede eksponeringen for sink gjennom kosten ligger nær 

den øvre grensen, men som regel under, er det derfor hensiktsmessig å benytte en fordelingsfaktor på 20 % for 

eksponering fra materialer som er i kontakt med næringsmidler. Migrasjonsgrensen i vedlegg II til forordningen bør 

derfor endres til 5 mg / kg næringsmiddel. 

30) Det er tilstrekkelig med én spesifikasjon av mengden stoff som kan forsåpes i vegetabilsk olje som skal brukes for 

næringsmiddelsimulant D2, for å angi denne næringsmiddelsimulanten. Flere spesifikasjoner er derfor unødvendig, og 

merknaden under tabell 1 i vedlegg III til forordningen bør utgå. 

31) Forordningen inneholder ingen bestemmelser om prøving av spesifikk migrasjon av ferske frukter og grønnsaker med 

skall, ettersom det ikke er angitt noen næringsmiddelsimulant for disse produktene. Eventuell helserisiko for 

forbrukerne som skyldes migrerende stoffer, herunder stoffer som overhodet ikke bør forekomme, kan derfor ikke alltid 

påvises. Det bør derfor angis en næringsmiddelsimulant for disse produktene i tabell 2 i vedlegg III til forordning (EU) 

nr. 10/2011. Disse fruktene og grønnsakene har svært forskjellige egenskaper, men de er tørre. Næringsmiddelsimulant 

E er egnet til tørre næringsmidler, men kontaktflaten kan overvurderes, avhengig av fruktenes og grønnsakenes størrelse 

og form. Dessuten kan frukt og grønnsaker skrelles før inntak, slik at en del av de migrerende stoffene fjernes. 

Overvurderingen bør håndteres med en korreksjonsfaktor, og korreksjonsprosedyren bør fastsettes i nr. 3 i vedlegg III til 

forordningen. 

32) Bare næringsmiddelsimulant A er angitt for ferske grønnsaker som er skrelt og/eller snittet. Ettersom slike grønnsaker 

kan inneholde syre, bør også næringsmiddelsimulant B angis for grønnsaker som er skrelt og/eller snittet. Denne 

kategorien bør derfor tilføyes i tabell 2 i vedlegg III til forordningen. 

33) Prøving med flere forskjellige næringsmiddelsimulanter gir ingen merverdi dersom det er vitenskapelig bevist at én 

næringsmiddelsimulant alltid gir de høyeste migrasjonsresultatene for et bestemt stoff eller materiale, og denne 

næringsmiddelsimulant derfor kan anses som den mest krevende for dette stoffet eller materialet. Derfor bør det tilføyes 

et generelt unntak for anvendelse av næringsmiddelsimulanter i vedlegg III til forordningen, slik at det åpnes for prøving 

med bare én næringsmiddelsimulant dersom det er vitenskapelig bevist at den aktuelle næringsmiddelsimulanten er den 

mest krevende. 

34) Nr. 5 i vedlegg IV til forordningen krever en skriftlig bekreftelse på at kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 er 

oppfylt. De fleste bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1935/2004 kan imidlertid ikke anvendes direkte på plastma-

terialer eller plastgjenstander, eller på stoffer som brukes i framstillingen av slike materialer og gjenstander. Derfor bør 

henvisningen til forordning (EF) nr. 1935/2004 gjøres mer spesifikk ved at det vises til de bestemmelser i forordningen 

som krever en bekreftelse på samsvar. 

35) Stoffer funnet i næringsmidler som allerede er i kontakt med et materiale eller en gjenstand som samsvarsprøves, 

stammer ikke nødvendigvis fra dette materialet eller denne gjenstanden, men kan komme fra andre kilder, herunder 

andre materialer eller gjenstander som næringsmiddelet har vært i kontakt med tidligere. Derfor bør den mengden av et 

stoff i næringsmiddelet som ikke stammer fra materialet eller gjenstanden som prøves, ikke tas i betraktning når det skal 

fastslås om forordningen er overholdt. Denne korreksjonen bør også gjelde for alle stoffer der forordningen fastsetter en 

spesifikk migrasjonsgrense, eller der ingen migrasjon er tillatt. Selv om kapittel 1 nr. 1.4 i vedlegg V til forordningen 

allerede inneholder et krav om å ta hensyn til kontaminering fra andre kilder, bør det av hensyn til rettssikkerheten 

presiseres at prøvingsresultatene bør korrigeres for kontaminering fra andre kilder før de sammenlignes med gjeldende 

spesifikke migrasjonsgrense. 

36) Forholdene under migrasjonsprøving bør alltid være minst like krevende som de faktiske bruksforholdene. Derfor bør 

kapittel 2 nr. 2.1.3 annet ledd i vedlegg V til forordningen endres for å presisere at prøvingsforholdene ikke kan tilpasses 

til forhold som er mindre krevende enn de faktiske bruksforholdene.  

  

(1) EFSA Journal 2014;12(10):3844. 

(2) SCF/CS/NUT/UPPLEV/62 Final, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out177_en.pdf 
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37) Driftsansvarlige bruker utstyr til behandling av næringsmidler som med nøyaktighet kan kontrollere hvor lenge og ved 

hvilken temperatur næringsmidlene og utstyret, eller emballasjen, dersom næringsmiddelet allerede er emballert, er i 

kontakt med hverandre, for eksempel ved pasteurisering og sterilisering av næringsmiddelet. Utstyret må alltid brukes i 

samsvar med god framstillingspraksis. Når de eksakte, verst tenkelige bruksforholdene for utstyret benyttes som 

prøvingsforhold under migrasjonsprøvingen, vil prøvingen derfor være representativ for den faktiske migrasjonen, og 

eventuell negativ innvirkning på menneskers helse kan utelukkes. De standardiserte prøvingsforholdene i tabell 1 og 2 i 

vedlegg V kan i betydelig grad gi en overvurdering av migrasjonen, og dermed legge en urimelig byrde på de 

driftsansvarlige. Forordningen bør derfor endres, slik at det blir mulig å benytte utstyrets faktiske bruksforhold som 

prøvingsforhold ved migrasjonsprøving. 

38) I praksis kan det forekomme verst tenkelige bruksforhold der det ikke er teknisk mulig å bruke næringsmiddelsimulant 

D2 til prøving. Det bør angis egnede alternative næringsmiddelsimulanter og regler for samsvarskontroll under slike 

forhold. 

39) Det framgår ikke klart av tabelloverskriften og kolonneoverskriftene i tabell 1 og 2 i kapittel 2 nr. 2.1.3 i vedlegg V til 

forordningen at temperaturen som oppgis for prøvingen, er temperaturen på næringsmiddelsimulanten som brukes under 

prøvingen. Disse tabellene bør derfor endres for å sikre korrekt bruk av de oppgitte prøvingsforholdene. 

40) Den oppgitte temperaturen for prøving over 175 °C er ikke representativ for alle tenkelige forhold som materialer i 

kontakt med næringsmidler kan blir utsatt for. Det bør derfor tilføyes hensiktsmessige regler for prøving over 175 °C i 

tabell 2 i kapittel 2 nr. 2.1.3 i vedlegg V til forordningen. 

41) I nr. 2.1.4 i vedlegg V til forordningen angis prøvingsforholdene for kontaktvarighet på over 30 dager. Disse forholdene 

er basert på en formel og inneholder særlige vilkår, og begge deler kan brukes til å bestemme en prøvingstemperatur ved 

akselerert prøving. Det framgår imidlertid ikke klart at formelen bare bør brukes når de standardiserte prøvings-

forholdene ikke får anvendelse. I dette nummeret er det heller ingen klar angivelse av prøvingsforhold for lagring ved 

frysing, eller når en gjenstand eller et materiale opprinnelig er fylt ved varmfylling. Nummeret bør derfor endres for å 

sikre at formelen bare brukes for andre forhold enn standardforholdene, og for å presisere prøvingsforholdet ved 

varmfylling og frysing. 

42) I nr. 2.1.6 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 10/2011 er det angitt at flergangsmaterialer som prøves, skal samsvare 

med migrasjonsgrensen allerede i den første prøvingen av migrasjon av stoffer som i forordningen er oppført med 

spesifikk migrasjon «ikke påviselig». Dette bør imidlertid omfatte alle stoffer der dette er tilfellet, og derfor også 

stoffene oppført i vedlegg II til forordningen. Den særlige henvisningen i forordningen bør derfor utgå, og det bør 

presiseres at denne regelen får anvendelse på alle stoffer der migrasjonen bør være «ikke påviselig». 

43) Dersom migrasjonsatferden til et materiale eller en gjenstand er godt dokumentert, kan én prøving være tilstrekkelig til å 

undersøke om materialet eller gjenstanden er i samsvar med forordningen. Forutsatt at det er dokumentert at en slik 

erstatning er velbegrunnet ut fra materialets kjente atferd, kan en serie prøvinger som er representative for ulike 

kombinasjoner av varighet og temperatur som et materiale eller en gjenstand kan forventes å bli utsatt for under faktisk 

bruk, erstattes med én prøving. En slik erstatning kan begrense prøvingsbyrden betydelig uten at det går på bekostning 

av det høye nivået for vern av menneskers helse som søkes oppnådd med denne forordning. Det bør derfor åpnes for 

bruk av én screeningprøving når omstendighetene tilsier det. 

44) I tabell 3 i kapittel 3 i vedlegg V til forordningen er det nå angitt at det standardiserte prøvingsforholdet OM6 

representerer de verst tenkelige forholdene for næringsmiddelsimulant A, B og C. Det representerer imidlertid også de 

verst tenkelige forholdene for næringsmiddelsimulant D1, som også kan benyttes i denne prøvingen. Forordningen bør 

derfor rettes, slik at det også henvises til næringsmiddelsimulant D1 i denne sammenhengen. 

45) I henhold til teksten under tabell 3 i nr. 3.1 i vedlegg V til forordningen representerer det standardiserte prøvings-

forholdet OM7 de verst tenkelige forholdene for «fete næringsmiddelsimulanter». Det representerer imidlertid de verst 

tenkelige forholdene bare for næringsmiddelsimulant D2, og forordningen bør presiseres i samsvar med dette.  
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46) Det er ikke alltid teknisk mulig å prøve samlet migrasjon med næringsmiddelsimulant D2. I nr. 3.2 i vedlegg V til 

forordningen er erstatningsprøving bare oppført for det standardiserte prøvingsforholdet OM7. Erstatningsprøvinger for 

forholdene OM1–OM6 bør imidlertid også føres opp, slik at prøving av samlet migrasjon blir mulig når næringsmid-

delsimulant D2 ikke kan brukes under disse standardiserte prøvingsforholdene. Hensiktsmessige erstatningsprøvinger 

bør derfor tilføyes i nevnte nummer. 

47) Det er ikke alltid teknisk mulig å undersøke samlet migrasjon hos flergangsgjenstander i en oljeholdig løsning tre 

ganger med samme prøve. Derfor bør det angis en alternativ prøvingsmetode. 

48) I forordning (EU) nr. 10/2011 er det ikke angitt noen metode for å kontrollere at den samlede migrasjonsgrensen i 

artikkel 12 i forordningen er overholdt. For å kunne fastslå med nøyaktighet om materialer eller gjenstander overholder 

den fastsatte grensen, kreves imidlertid en egnet kontrollmetode. Det bør derfor tilføyes en henvisning til forordning 

(EF) nr. 882/2004(1), der det er fastsatt regler for valg av egnede metoder til samsvarskontroll. 

49) Det framgår ikke klart av forordningen at bruk av fettreduksjonsfaktoren (FRF) ikke bør åpne for at spesifikk migrasjon 

av ett enkelt stoff overstiger grensen for samlet migrasjon. Det bør derfor tilføyes et slikt forbud i kapittel 4 nr. 4.1 i 

vedlegg V til forordningen. 

50) Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

51) For å begrense den administrative byrden og gi driftsansvarlige tilstrekkelig tid til å tilpasse sin praksis for å overholde 

kravene i denne forordning, bør det vedtas overgangstiltak. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 16 skal lyde: 

«16) «fettfritt næringsmiddel» et næringsmiddel som det i tabell 2 i vedlegg III til denne forordning er fastsatt bare 

andre næringsmiddelsimulanter for ved migrasjonsprøving enn næringsmiddelsimulant D1 eller D2,» 

b)  Nr. 18 skal lyde: 

«18) «spesifikasjon» et stoffs sammensetning, et stoffs renhetskriterier, et stoffs fysisk-kjemiske egenskaper, opplys-

ninger om framstillingsprosessen for et stoff eller ytterligere opplysninger om angivelsen av migrasjonsgrenser,» 

c)  Nytt nr. 19 skal lyde: 

«19) «varmfylling» fylling av en gjenstand med et næringsmiddel med temperatur som ikke overstiger 100 °C på 

fyllingstidspunktet, og påfølgende nedkjøling av næringsmiddelet til 50 °C eller lavere innen 60 minutter, eller til 

30 °C eller lavere innen 150 minutter.»  

  

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

delregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 
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2)  I artikkel 6 nr. 3 skal bokstav a) lyde: 

«a)  alle aluminium-, ammonium-, barium-, kalsium-, kobolt-, kobber-, jern-, litium-, magnesium-, mangan-, kalium-, 

natrium- og sinksalter av godkjente syrer, fenoler eller alkoholer,» 

3)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 utgår 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Som unntak fra nr. 1 skal tilsetningsstoffer som også er godkjent som tilsetningsstoffer i næringsmidler ved 

forordning (EF) nr. 1333/2008, eller som aromaer ved forordning (EF) nr. 1334/2008, ikke migrere til næringsmidler i 

mengder som har en teknisk virkning i det ferdige næringsmiddelet, og skal ikke 

a)  overstige restriksjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008, forordning (EF) nr. 1334/2008 eller vedlegg I til 

denne forordning, for næringsmidler der bruken av dem er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler eller 

aromastoffer, eller 

b)  overstige restriksjonene i vedlegg I til denne forordning, for næringsmidler der bruken av dem ikke er godkjent som 

tilsetningsstoff i næringsmidler eller aromastoffer.» 

c)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Når det er angitt at det ikke tillates noen migrasjon av et bestemt stoff, skal samsvar fastslås ved hjelp av egnede 

metoder for migrasjonsprøving som er valgt i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004, og som kan 

bekrefte at det ikke forekommer migrasjon over en bestemt påvisningsgrense. 

 Ved anvendelse av første ledd skal en påvisningsgrense på 0,01 mg/kg gjelde, med mindre det er fastsatt spesifikke 

påvisningsgrenser for bestemte stoffer eller grupper av stoffer.» 

4)  I artikkel 13 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Stoffer omhandlet i nr. 2 bokstav b) skal ikke migrere til næringsmidler eller næringsmiddelsimulanter, i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4. Påvisningsgrensen som er fastsatt i artikkel 11 nr. 4 annet ledd, skal gjelde for grupper av stoffer dersom 

de er strukturelt og toksikologisk forbundet, herunder isomerer eller stoffer med samme relevante funksjonelle gruppe, eller 

for enkeltstoffer som ikke er forbundet, og skal omfatte eventuell avsmitting.» 

5)  I artikkel 17 nr. 3 skal bokstav a) lyde: 

«a)  mg/kg på grunnlag av det faktiske innholdet i beholderen som lukkeinnretningen er beregnet på, på grunnlag av den 

samlede kontaktflaten mellom lukkeinnretningen og den lukkede beholderen dersom den tiltenkte bruken av gjen-

standen er kjent, idet det tas hensyn til bestemmelsene i nr. 2,» 

6)  I artikkel 18 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  For materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, skal samsvarskontroll av den 

samlede migrasjonsgrensen utføres i næringsmiddelsimulanter som fastsatt i vedlegg III, i samsvar med reglene fastsatt 

i kapittel 3 i vedlegg V.» 

b)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Før resultatene av prøving av spesifikk og samlet migrasjon sammenlignes med migrasjonsgrensene, skal 

korreksjonsfaktorene i nr. 3 i vedlegg III og kapittel 4 i vedlegg V anvendes i samsvar med reglene som er fastsatt i 

nevnte kapittel.» 

7)  Vedlegg I, II, III, IV og V endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er i samsvar med forordning (EU) nr. 10/2011 før denne forordning trer i kraft, kan 

bringes i omsetning fram til 14. september 2017 og kan omsettes til lagrene er tomme. 

Artikkel 3 

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

Bestemmelsene om spesifikke migrasjonsgrenser for aluminium og sink i nr. 2 bokstav a) i vedlegget og anvendelsene av 

næringsmiddelsimulanter i nr. 3 bokstav c) i vedlegget får anvendelse fra 14. september 2018. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal avsnittet som viser til kolonne 8 i tabell 1, lyde: 

«Kolonne 8 (SMG [mg/kg]): den spesifikke migrasjonsgrensen som gjelder for stoffet. Den uttrykkes i mg stoff per kg 

næringsmiddel. IP («ikke påviselig») angis dersom det ikke tillates noen migrasjon av stoffet, hvilket skal fastslås i 

samsvar med artikkel 11 nr. 4.» 

b)  I nr. 1 utgår siste avsnitt før tabell 1. 

c)  I kolonne 10 i tabell 1 i nr. 1, i postene for stoffer med FCM-stoffnr. 72, 642, 672, 776, 782, 923 og 974, endres «bør» 

til «skal». 

d)  I tabell 1 i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  I kolonne 10, i postene for stoffer med FCM-stoffnr. 93, 199, 262, 326, 637, 768, 803, 810, 815, 819 og 884, 

endres «simulant D» til «simulant D1 og/eller D2». 

ii)  Postene for stoffer med FCM-stoffnr. 87, 391, 641, 752, 779 og 974 skal lyde: 

«87 86285  silisiumdioksid, 

silylert 

ja nei nei   For syntetisk amorf silisium-

dioksid, silylert: primær-

partikler på 1–100 nm, 

aggregert til en størrelse på 

0,1–1 µm, som kan danne 

agglomerater med en størrel-

sesfordeling på 0,3 µm til 

millimeterstørrelse.» 

 

«391 22932 0001187-93-5 Perfluormetyl-

perfluorvinyleter 

nei ja nei 0,05  Skal bare brukes i 

— anti-klebebelegg, 

— fluor- og perfluor-

polymerer til flergangs-

bruk der kontaktforholdet 

er 1 dm2 overflate i 

kontakt med minst  

150 kg næringsmiddel.» 

 

«641 22331 0025513-64-8 blanding av (35–

45 vektprosent) 

1,6-diamino-2,2,4-

trimetylheksan og 

(55–65 vektpro-

sent)1,6-diamino-

2,4,4-trimetyl-

heksan 

nei ja nei 0,05»    
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«752 39890 0087826-41-3 

0069158-41-4 

0054686-97-4 

0081541-12-0 

bis(metylben-

zyliden)sorbitol 

ja nei nei»     

«779 39815 0182121-12-6 9,9-bis(metoksy-

metyl)fluoren 

ja nei ja 0,05   (2)» 

«974 74050 939402-02-5 fosforsyre, blandet 

2,4-bis(1,1-

dimetylpropyl)-

fenyl og 4-(1,1-

dimetylpropyl)-

fenyltriestere 

ja nei ja 5  SMG uttrykt som summen av 

stoffets fosfitt- og fosfatform, 

4-tert-amylfenol og 2,4-di-

tert-amylfenol. 

Migrasjonen av 2,4-di-tert-

amylfenol skal ikke overstige 

1 mg / kg næringsmiddel.» 

 

iii)  Følgende poster tilføyes i nummerorden etter FCM-stoffnummer: 

«871  0287916-86-3 dodekansyre, 12-

amino-, polymer 

med eten, 2,5-

furandion, α-

hydro-ω-

hydroksypoly 

(oksy-1,2-etandiyl) 

og 1-propen 

ja nei nei   Skal bare brukes i polyolefi-

ner i konsentrasjoner på 

opptil 20 vektprosent. Disse 

polyolefinene skal bare 

brukes i kontakt med næ-

ringsmidler der næringsmid-

delsimulant E er angitt i 

tabell 2 i vedlegg III, ved 

romtemperatur eller lavere, 

og når migrasjonen av den 

samlede andelen oligomerer 

på under 1 000 Da ikke 

overstiger 50 μg / kg næ-

ringsmiddel. 

(23)» 

«1031  3238-40-2 furan-2,5-

dikarboksylsyre 

nei ja nei 5  Skal bare brukes som mono-

mer ved framstilling av 

polyetylenfuranoat. Migra-

sjonen av andelen oligomerer 

på under 1 000 Da skal ikke 

overstige 50 μg / kg næ-

ringsmiddel (uttrykt som 

furan-2,5-dikarboksylsyre). 

(22) 

(23) 

1034  3710-30-3 1,7-oktadien nei ja nei 0,05  Skal bare brukes som kryss-

bundet komonomer i 

framstilling av polyolefiner 

beregnet på å komme i 

kontakt med alle typer næ-

ringsmidler beregnet på 

langtidslagring ved romtem-

peratur, herunder emballering 

ved varmfylling.» 
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«1045  1190931-27-1 perfluor{eddiksyre, 

2-[(5-metoksy-1,3-

dioksolan-4-

yl)oksy]}, 

ammoniumsalt 

ja nei nei   Skal bare brukes som poly-

merisasjonshjelpestoff under 

framstilling av fluorpoly-

merer ved høy temperatur 

(minst 370 °C). 

 

1046   sinkoksid, 

nanopartikler, 

overtrukket eller 

belagt med [3-

(metakryloksy)-

propyl] 

trimetoksysilan 

(FCM-stoffnr. 788) 

ja nei nei   Skal bare brukes i ikke 

mykgjorte polymerer. 

Restriksjonene og spesifi-

kasjonene for FCM-stoffnr. 

788 skal overholdes. 

 

1048  624-03-3 Etylenglykoldi-

palmitat 

ja nei nei  (2) Skal bare brukes når det 

framstilles av en fett-

syreforløper som er utvunnet 

av matfett eller matoljer. 

 

1050   sinkoksid, 

nanopartikler, ikke 

overtrukket eller 

belagt 

ja nei nei   Skal bare brukes i ikke 

mykgjorte polymerer. 

 

1051  42774-15-2 N,N'-bis(2,2,6,6-

tetrametyl-4-

piperidinyl)-

isoftalamid 

ja nei nei 5    

1052  1455-42-1 2,4,8,10-

tetraoksaspiro[5,5]

undekan-3,9-

dietanol,β3,β3,β9,β

9-tetrametyl-

(«SPG») 

nei ja nei 5  Skal bare brukes som mono-

mer ved framstilling av poly-

estere. Migrasjonen av olig-

omerer på under 1 000 Da 

skal ikke overstige 50 μg / kg 

næringsmiddel (uttrykt som 

SPG). 

(22) 

(23) 

1053   fettsyrer, C16–18-

mettede, estere 

med dipenta-

erytritol 

ja nei nei   Skal bare brukes når det 

framstilles av en fett-

syreforløper som er utvunnet 

av matfett eller matoljer.» 

 

e)  I tabell 2 i nr. 2 skal posten for grupperestriksjon nr. 2 lyde: 

«2 89 

227 

263 

1048 

30 uttrykt som etylenglykol» 
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f)  I kolonne 2 i tabell 3 i nr. 3, når det gjelder postene for merknad 4 og 5, endres «bør» til «skal». 

g)  I tabell 3 i nr. 3 tilføyes følgende poster: 

«(22) Når stoffet brukes i kontakt med ikke-alkoholholdige næringsmidler der næringsmiddelsimulant D1 er angitt i 

tabell 2 i vedlegg III, skal næringsmiddelsimulant C benyttes til samsvarskontroll i stedet for næringsmid-

delsimulant D1. 

(23) Når et ferdig materiale eller en ferdig gjenstand som inneholder dette stoffet, bringes i omsetning, skal en 

godt beskrevet metode for å bestemme om migrasjonen av oligomerer er i samsvar med restriksjonene i 

kolonne 10 i tabell 1, inngå i dokumentasjonen nevnt i artikkel 16. Denne metoden skal kunne benyttes av 

vedkommende myndighet til å kontrollere samsvar. Dersom en tilfredsstillende metode er allment 

tilgjengelig, skal det vises til denne metoden. Dersom metoden krever en kalibreringsprøve, skal en 

tilstrekkelig stor prøve på anmodning leveres til vedkommende myndighet.» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Plastmaterialer og plastgjenstander skal ikke avgi følgende stoffer i mengder som overstiger de spesifikke 

migrasjonsgrensene angitt nedenfor: 

 Aluminium = 1 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Barium = 1 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Kobolt = 0,05 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Kobber = 5 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Jern = 48 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Litium = 0,6 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Mangan = 0,6 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant. 

 Sink = 5 mg / kg næringsmiddel eller næringsmiddelsimulant.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Primære aromatiske aminer som ikke er oppført i tabell 1 i vedlegg I, skal ikke migrere eller på annen måte avgis 

fra plastmaterialer og plastgjenstander til næringsmidler eller næringsmiddelsimulanter, i samsvar med artikkel 11 

nr. 4. Påvisningsgrensen nevnt i artikkel 11 nr. 4 annet ledd gjelder summen av avgitte primære aromatiske 

aminer.» 

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Tabell 1, «Liste over næringsmiddelsimulanter», skal lyde: 

«Tabell 1 

Liste over næringsmiddelsimulanter 

Næringsmiddelsimulant Forkortelse 

Etanol, 10 % (v/v) Næringsmiddelsimulant A 

Eddiksyre, 3 % (w/v) Næringsmiddelsimulant B 



Nr. 10/714 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

Næringsmiddelsimulant Forkortelse 

Etanol, 20 % (v/v) Næringsmiddelsimulant C 

Etanol, 50 % (v/v) Næringsmiddelsimulant D1 

Enhver vegetabilsk olje som inneholder mindre enn 1 % 

stoff som ikke kan forsåpes 

Næringsmiddelsimulant D2 

poly(2,6-difenyl-p-fenylenoksid), partikkelstørrelse  

60–80 mesh, porestørrelse 200 nm 

Næringsmiddelsimulant E» 

b)  Nr. 3, unntatt tabell 2, skal lyde: 

«3. Særlig anvendelse av næringsmiddelsimulanter for næringsmidler med hensyn til migrasjonsprøving av 

materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler 

Til prøving av migrasjon fra materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, skal 

næringsmiddelsimulantene som tilsvarer en bestemt næringsmiddelkategori, velges i samsvar med tabell 2 

nedenfor. 

For prøving av migrasjon fra materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler som 

ikke er oppført i tabell 2 nedenfor, eller en kombinasjon av næringsmidler, gjelder den generelle anvendelsen av 

næringsmiddelsimulanter i nr. 2 for prøving av spesifikk migrasjon, og for prøving av samlet migrasjon gjelder 

anvendelsen av næringsmiddelsimulanter i nr. 4. 

Tabell 2 inneholder følgende opplysninger: 

— Kolonne 1 (Referansenummer): inneholder referansenummeret for næringsmiddelkategorien. 

— Kolonne 2 (Beskrivelse av næringsmiddel): inneholder en beskrivelse av de næringsmidlene som omfattes av 

næringsmiddelkategorien. 

— Kolonne 3 (Næringsmiddelsimulanter): inneholder underkolonner for hver av næringsmiddelsimulantene. 

De næringsmiddelsimulantene det står et kryss ved i den respektive underkolonnen i kolonne 3, skal brukes ved 

prøving av migrasjon for materialer og gjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler. 

For næringsmiddelkategorier der det i underkolonne D2 eller E står et kryss fulgt av en skråstrek og et tall, skal 

resultatet fra migrasjonsprøvingen korrigeres ved å dividere resultatet med dette tallet. De korrigerte prøvings-

resultatene skal deretter sammenlignes med migrasjonsgrensen for å fastslå samsvar. Prøvingsresultater for stoffer 

som ikke skal migrere i påviselige mengder, skal ikke korrigeres på denne måten. 

For næringsmiddelkategori 01.04 skal næringsmiddelsimulant D2 erstattes med 95 % etanol. 

For næringsmiddelkategorier der det i underkolonne B står et kryss fulgt av(*), kan prøving i næringsmid-

delsimulant B utelates dersom næringsmiddelet har en pH på mer enn 4,5. 

For næringsmiddelkategorier der det i underkolonne D2 står et kryss fulgt av(**), kan prøving i næringsmid-

delsimulant D2 utelates dersom det ved hjelp av en egnet prøving kan dokumenteres at fett ikke har kommet i 

kontakt med plastmaterialet.»  
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c)  I tabell 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Postene med referansenummer 04.01 og 04.04 skal lyde: 

«04.01 Frukt, fersk eller kjølt:       

A.  Verken skrelt eller snittet      X/10» 

B.  Skrelt og/eller snittet X X(*)     

«04.04 Grønnsaker, ferske eller kjølte:       

A.  Verken skrelte eller snittede      X/10» 

B.  Skrelte og/eller snittede X X(*)     

ii)  Posten med referansenummer 04.05 skal lyde: 

«04.05 Bearbeidede grønnsaker: 

A.  Tørkede eller dehydrerte grønnsaker, hele eller 

i skiver, som mel eller pulver 

     X» 

B.  (foreldet)       

C. Grønnsaker i form av puré, konserver, mos eller 

i egen saft (herunder nedlagt i eddik eller i 

saltlake) 

 X(*) X    

D.  Grønnsakskonserve:       

I.  I oljeholdig løsning X    X  

II.  I alkoholholdig løsning    X   

d)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5. Generelt unntak fra anvendelsen av næringsmiddelsimulanter 

 Som unntak fra anvendelsen av næringsmiddelsimulanter i nr. 2–4 i dette vedlegg skal det, når det kreves prøving 

med flere næringsmiddelsimulanter, være tilstrekkelig med én næringsmiddelsimulant dersom denne 

næringsmiddelsimulanten på grunnlag av bevis innhentet ved hjelp av allment anerkjente vitenskapelige metoder 

viser seg å være den mest krevende næringsmiddelsimulanten for det bestemte materialet eller den bestemte 

gjenstanden som prøves under gjeldende vilkår for varighet og temperatur, valgt i samsvar med kapittel 2 og 3 i 

vedlegg V. 

 Det vitenskapelige grunnlaget for dette unntaket skal i slike tilfeller inngå som en del av dokumentasjonen som 

kreves i henhold til artikkel 16 i denne forordning.» 

4)  I vedlegg IV skal nr. 5 lyde: 

«5) bekreftelse på at plastmaterialene eller plastgjenstandene, produktene fra de mellomliggende trinnene av fram-

stillingen eller stoffene oppfyller de relevante kravene fastsatt i denne forordning og i artikkel 3, artikkel 11 nr. 5, 

artikkel 15 og artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1935/2004,»  
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5)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel 1 skal nr. 1.4 lyde: 

«1.4. Kartlegging av stoffer som stammer fra andre kilder 

 Dersom det framgår av næringsmiddelprøven at et stoff helt eller delvis stammer fra en annen kilde / andre 

kilder enn materialet eller gjenstanden som prøves, skal prøvingsresultatene korrigeres for den mengden av 

stoffet som stammer fra den andre kilden / de andre kildene, før prøvingsresultatene sammenlignes med 

gjeldende spesifikke migrasjonsgrense.» 

b)  I kapittel 2 nr. 2.1.3 skal teksten før tabell 1 lyde: 

 «Prøven skal bringes i kontakt med næringsmiddelsimulanten på en måte som representerer de verst tenkelige 

bruksforholdene med hensyn til kontaktvarighet i tabell 1 og kontakttemperatur i tabell 2. 

 Som unntak fra vilkårene i tabell 1 og 2 får følgende regler anvendelse: 

i)  Dersom det viser seg at prøving under den kombinasjonen av kontaktvilkår som er angitt i tabell 1 og 2, gir 

prøveeksemplaret fysiske eller andre endringer som ikke forekommer under de verst tenkelige bruksforholdene for 

materialet eller gjenstanden som undersøkes, skal migrasjonsprøvingene utføres under de verst tenkelige 

bruksforholdene der slike fysiske eller andre endringer ikke forekommer. 

ii)  Dersom materialet eller gjenstanden ved tiltenkt bruk bare utsettes for tids- og temperaturforhold som er nøye 

kontrollert i utstyret til behandling av næringsmidler, enten som en del av næringsmiddelets emballasje eller som 

en del av selve utstyret, kan prøvingen utføres under de verst tenkelige kontaktforhold som kan forekomme ved 

bearbeiding av næringsmidler i et slikt utstyr. 

iii)  Dersom materialet eller gjenstanden utelukkende er beregnet på bruk med varmfylling, skal det bare utføres en 2-

timers prøving ved 70 °C. Dersom materialet eller gjenstanden også er beregnet på bruk med langtidslagring ved 

romtemperatur eller lavere, kommer imidlertid prøvingsforholdene i tabell 1 og 2 i dette nummer eller i nr. 2.1.4 i 

dette kapittel til anvendelse, alt etter lagringens varighet. 

 Dersom de prøvingsforholdene som er representative for de verst tenkelige forholdene for tiltenkt bruk av materialet 

eller gjenstanden, ikke er teknisk gjennomførbare i næringsmiddelsimulant D2, skal migrasjonsprøvingen utføres med 

etanol 95 % og isooktan. Dessuten skal det utføres en migrasjonsprøving med næringsmiddelsimulant E dersom 

temperaturen under de verst tenkelige forholdene for tiltenkt bruk overstiger 100 °C. Den prøvingen som gir høyest 

spesifikk migrasjon, skal benyttes til å fastslå samsvar med denne forordning.» 

c)  I tabell 1 skal overskriften lyde: 

«Valg av prøvingsvarighet» 

d)  I tabell 1 skal overskriften i kolonne 2 lyde: 

 «Varighet som skal velges til prøving» 

e)  Tabell 2 skal lyde: 

«Tabell 2 

Valg av prøvingstemperatur 

Verst tenkelige kontakttemperatur Kontakttemperatur som skal velges til prøving 

T ≤ 5 °C 5 °C 

5 °C < T ≤ 20 °C 20 °C 
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Verst tenkelige kontakttemperatur Kontakttemperatur som skal velges til prøving 

20 °C < T ≤ 40 °C 40 °C 

40 °C < T ≤ 70 °C 70 °C 

70 °C < T ≤ 100 °C 100 °C eller reflukstemperatur 

100 °C < T ≤ 121 °C 121 °C(*) 

121 °C < T ≤ 130 °C 130 °C(*) 

130 °C < T ≤ 150 °C 150 °C(*) 

150 °C < T < 175 °C 175 °C(*) 

175 °C < T ≤ 200 °C 200 °C(*) 

T > 200 °C 225 °C(*) 

(*) Denne temperaturen skal brukes bare for næringsmiddelsimulant D2 og E. For bruk ved oppvarming under trykk kan 

migrasjonsprøving gjennomføres under trykk ved relevant temperatur. For næringsmiddelsimulant A, B, C eller D1 kan prøvingen 

erstattes med en prøving ved 100 ºC eller ved reflukstemperatur med en varighet på fire ganger den varigheten som er valgt i 

samsvar med vilkårene i tabell 1.» 

f)  I kapittel 2 skal nr. 2.1.4 lyde: 

«2.1.4. Særlige vilkår for kontaktvarighet på mer enn 30 dager ved romtemperatur og lavere 

 For kontaktvarighet på mer enn 30 dager (langtidslagring) ved romtemperatur og lavere skal prøven analyseres med en 

akselerert prøving ved forhøyet temperatur i høyst 10 dager ved 60 °C(*). 

a)  Prøving i 10 dager ved 20 °C dekker enhver lagringsvarighet ved frysing. Denne prøvingen kan omfatte frysing og 

opptining dersom merkingen eller andre instrukser sikrer at temperaturen ikke overstiger 20 °C og total tid over  

–15 °C ikke overstiger én dag totalt under forventet tiltenkt bruk av materialet eller gjenstanden. 

b)  Prøving i 10 dager ved 40 °C dekker enhver lagringsvarighet ved kjøling/frysing, herunder varmfylling og/eller 

oppvarming til 70 °C ≤ T ≤ 100 °C i høyst t = 120/2^((T-70)/10) minutter. 

c)  Prøving i 10 dager ved 50 °C dekker enhver lagringsvarighet på inntil 6 måneder ved romtemperatur, herunder 

varmfylling og/eller oppvarming til 70 °C ≤ T ≤ 100 °C i høyst t = 120/2^((T-70)/10) minutter. 

d)  Prøving i 10 dager ved 60 °C dekker enhver lagring over 6 måneder ved romtemperatur og lavere, herunder 

varmfylling og/eller oppvarming til 70 °C ≤ T ≤ 100 °C i høyst t = 120/2^((T-70)/10) minutter. 

e)  Ved lagring ved romtemperatur kan prøvingsforholdene reduseres til 10 dager ved 40 °C dersom er vitenskapelig 

bevist at det er oppnådd likevekt for migrasjonen av stoffet i polymeren under disse prøvingsforholdene.  
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f)  For de verst tenkelige forholdene for tiltenkt bruk som ikke omfattes av prøvingsforholdene i bokstav a–-e), skal 

prøvingsvarigheten og temperaturforholdene baseres på følgende formel: 

 t2 = t1 * Exp (9627 * (1/T2 – 1/T1)) 

 t1 er kontaktvarighet 

 t2 er prøvingsvarighet 

 T1 er kontakttemperatur i Kelvin. For lagring ved romtemperatur er den satt til 298K (25 °C). For kjøling er den satt 

til 278K (5 °C). For frysing er den satt til 258 K (– 15 °C). 

 T2 er prøvingstemperatur i Kelvin. 

 ____________  

(*) Ved prøving under disse akselererte prøvingsforholdene skal prøven ikke undergå fysiske eller andre endringer i forhold til de 

faktiske bruksforholdene, herunder en tilstandsendring av materialet.» 

g)  I kapittel 2 nr. 2.1.5 skal første ledd lyde: 

 «Dersom et materiale eller en gjenstand er beregnet på anvendelser som omfatter forskjellige kombinasjoner av 

kontaktvarighet og kontakttemperatur, skal prøvingen begrenses til de prøvingsforhold som på grunnlag av 

vitenskapelige bevis anses som de mest krevende.» 

h)  I kapittel 2 nr. 2.1.6 skal tredje ledd lyde: 

 «Når det gjelder stoffer som i henhold til artikkel 11 nr. 4 ikke skal migrere eller avgis i påviselige mengder, skal 

materialet eller gjenstanden overholde den spesifikke migrasjonsgrensen allerede i den første prøvingen.» 

i)  I kapittel 2 nr. 2.2 skal første ledd lyde: 

 «Til undersøkelse av om et materiale eller en gjenstand overholder migrasjonsgrensene, kan en hvilken som helst av 

følgende metoder anvendes dersom den anses å være minst like krevende som kontrollmetoden beskrevet i nr. 2.1.» 

j)  I kapittel 2 skal nr. 2.2.3 lyde: 

«2.2.3. Modellberegning av migrasjon 

 Til undersøkelse av spesifikk migrasjon kan migrasjonspotensialet beregnes på grunnlag av restinnholdet av stoffet i 

materialet eller gjenstanden, idet det anvendes allment anerkjente diffusjonsmodeller basert på vitenskapelige bevis som 

er utformet på en slik måte at de faktiske migrasjonsnivåene aldri kan undervurderes.» 

k)  I kapittel 2 skal nr. 2.2.4 lyde: 

«2.2.4. Erstatninger for næringsmiddelsimulanter 

 Til undersøkelse av spesifikk migrasjon kan næringsmiddelsimulanter erstattes av næringsmiddelsimulanterstatninger 

dersom det er vitenskapelig bevist at næringsmiddelsimulanterstatningene gir en migrasjon som er minst like stor som 

den migrasjon som ville framkommet med næringsmiddelsimulantene angitt i nr. 2.1.2.» 

l)  I kapittel 2 nr. 2.2 skal nytt nr. 2.2.5 lyde: 

«2.2.5. Én prøve for suksessive kombinasjoner av varighet og temperatur 

 Dersom materialet eller gjenstanden er beregnet på bruk i kontakt med næringsmidler der materialet eller gjenstanden 

suksessivt utsettes for to eller flere kombinasjoner av varighet og temperatur, kan én kontaktvarighet for migrasjons-

prøving defineres på grunnlag av den høyeste kontakttemperaturen for prøving fra nr. 2.1.3 og/eller nr. 2.1.4, ved hjelp 

av formelen i nr. 2.1.4 bokstav f). Begrunnelsen for at denne ene prøvingen anses minst like krevende som 

kombinasjonene av varighet og temperatur, skal inngå i underlagsdokumentasjonen fastsatt i artikkel 16.»  
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m)  I kapittel 3 skal tabell 3 lyde: 

«Tabell 3 

Standardiserte forhold for prøving av samlet migrasjon 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 

Prøvings-

nummer 

Kontaktvarighet ved prøving i 

dager [d] eller timer [t] ved 

kontakttemperatur [°C] 

Beregnede forhold for kontakt med næringsmidler. 

OM1 10 d ved 20 °C All kontakt med næringsmidler i fryst eller kjølt tilstand. 

OM2 10 d ved 40 °C All langtidslagring ved romtemperatur eller lavere, herunder ved 

emballering under varmfylling og/eller oppvarming til temperatur  

T når 70 °C ≤ T ≤ 100 °C i høyst t = 120/2^((T-70)/10 minutter. 

OM3 2 t ved 70 °C Alle forhold for kontakt med næringsmidler som omfatter 

varmfylling og/eller oppvarming til temperatur T når 70 °C ≤ T  

≤ 100 °C i høyst t = 120/2^((T-70)/10 minutter, som ikke følges av 

langtidslagring ved romtemperatur eller kjølt tilstand. 

OM4 1 t ved 100 °C Anvendelser ved høy temperatur for alle typer næringsmidler ved en 

temperatur på høyst 100 °C. 

OM5 2 t ved 100 °C eller ved 

reflukstemperatur, eller 1 t ved 

121 °C 

Anvendelser ved høy temperatur ved høyst 121 °C. 

OM6 4 t ved 100 °C eller ved 

reflukstemperatur 

Alle forhold for kontakt med næringsmidler der temperaturen 

overstiger 40 °C, og der det er kontakt med næringsmidler som i 

vedlegg III nr. 4 er oppført med næringsmiddelsimulant A, B, C eller 

D1. 

OM7 2 t ved 175 °C Anvendelser ved høy temperatur med fete næringsmidler under mer 

krevende forhold enn OM5.» 

n)  I kapittel 3 nr. 3.1 skal leddene under tabell 3 lyde: 

 «Prøving OM7 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1, OM2, OM3, OM4 og OM5. 

Den representerer de verst tenkelige forholdene for næringsmiddelsimulant D2 som er i kontakt med andre polymerer 

enn polyolefiner. Dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre OM7 med næringsmiddelsimulant D2, kan 

prøvingen erstattes som fastsatt i nr. 3.2. 

 Prøving OM6 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1, OM2, OM3, OM4 og OM5. 

Den representerer de verst tenkelige forholdene for næringsmiddelsimulant A, B, C og D1 som er i kontakt med andre 

polymerer enn polyolefiner. 

 Prøving OM5 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1, OM2, OM3 og OM4. Den 

representerer de verst tenkelige forholdene for alle næringsmiddelsimulanter som er i kontakt med polyolefiner. 

 Prøving OM2 omfatter også forhold for kontakt med næringsmidler beskrevet for OM1 og OM3.»  
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o)  I kapittel 3 skal nr. 3.2 lyde: 

«3.2. Erstatningsprøving for samlet migrasjon med næringsmiddelsimulant D2 

Dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre en eller flere av prøvingene OM1–OM6 med næringsmid-

delsimulant D2, skal migrasjonsprøvingene gjennomføres med etanol 95 % og isooktan. Dessuten skal det 

utføres en prøving med næringsmiddelsimulant E dersom de verst tenkelige bruksforholdene overstiger 100 °C. 

Den prøving som gir høyest spesifikk migrasjon, skal benyttes til å fastslå samsvar med denne forordning. 

Dersom det ikke er teknisk mulig å gjennomføre OM7 med næringsmiddelsimulant D2, kan prøvingen erstattes 

av prøving OM8 eller OM9, avhengig av beregnet eller forventet bruk. Begge prøver innebærer prøving under to 

prøvingsforhold, og skal gjennomføres med et nytt prøveeksemplar. Det prøvingsforhold som gir høyest samlet 

migrasjon, skal benyttes til å fastslå samsvar med denne forordning. 

Prøvings-

nummer 
Prøvingsforhold 

Beregnede forhold for kontakt med 

næringsmidler 

Omfatter de beregnede forholdene 

for kontakt med næringsmidler som 

er beskrevet i 

OM8 Næringsmiddelsimulant E i 2 

timer ved 175 °C og nærings-

middelsimulant D2 i 2 timer ved 

100 °C 

Bare anvendelser ved høy 

temperatur 

OM1, OM3, OM4, OM5 og 

OM6 

OM9 Næringsmiddelsimulant E i 2 

timer ved 175 °C og nærings-

middelsimulant D2 i 10 dager 

ved 40 °C 

Anvendelser ved høy 

temperatur, herunder langtids-

lagring ved romtemperatur 

OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 

og OM6» 

p)  I kapittel 3 skal nr. 3.3 lyde: 

«3.3. Samsvarskontroll 

3.3.1. Gjenstander og materialer til engangsbruk 

 Etter utløpet av den foreskrevne kontaktvarigheten kontrolleres samsvar ved å analysere samlet migrasjon i 

næringsmiddelsimulanten ved hjelp av en analysemetode som er i samsvar med kravene i artikkel 11 i 

forordning (EF) nr. 882/2004. 

3.3.2. Gjenstander og materialer til flergangsbruk 

 Relevant prøving av samlet migrasjon skal utføres tre ganger på én prøve, hver gang med en annen del av 

næringsmiddelsimulanten. Migrasjonen skal bestemmes ved hjelp av en analysemetode som er i samsvar med 

kravene i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004. Samlet migrasjon i den andre prøvingen skal være lavere 

enn i den første prøvingen, og samlet migrasjon i den tredje prøvingen skal være lavere enn i den andre 

prøvingen. Overholdelse av den samlede migrasjonsgrensen skal kontrolleres på grunnlag av samlet migrasjon 

påvist ved den tredje prøvingen. 

 Dersom det ikke er teknisk mulig å undersøke den samme prøven tre ganger, for eksempel ved prøving i olje, 

kan prøvingen av samlet migrasjon utføres ved å undersøke forskjellige prøver fra tre forskjellige tidsrom med 

varighet på én, to og tre ganger gjeldende kontaktvarighet for prøvingen. Differansen mellom det tredje og det 

andre prøvingsresultatet skal anses å representere samlet migrasjon. Samsvar skal kontrolleres på grunnlag av 

denne differansen, som ikke skal overstige den samlede migrasjonsgrensen. I tillegg skal den ikke være høyere 

enn det første resultatet og differansen mellom det andre og det første prøvingsresultatet. 

 Som unntak fra første ledd skal den første prøvingen alene være tilstrekkelig dersom det på grunnlag av 

vitenskapelige bevis er fastslått at samlet migrasjon for materialet eller gjenstanden som prøves, ikke øker ved 

den andre og tredje prøvingen, og dersom den samlede migrasjonsgrensen ikke overstiges ved den første 

prøvingen.»  
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q)  I kapittel 3 nr. 3.4 skal første ledd lyde: «Til undersøkelse av om et materiale eller en gjenstand overholder migrasjons-

grensene, kan en hvilken som helst av følgende metoder anvendes dersom den anses å være minst like krevende som 

kontrollmetoden beskrevet i nr. 3.1 og 3.2.» 

r)  I kapittel 3 skal nr. 3.4.2 lyde: 

«3.4.2. Erstatninger for næringsmiddelsimulanter 

Til undersøkelse av samlet migrasjon kan næringsmiddelsimulanter erstattes av næringsmiddelsimu-

lanterstatninger dersom det er vitenskapelig bevist at næringsmiddelsimulanterstatninger gir en migrasjon som 

er minst like stor som den migrasjon som ville framkommet med næringsmiddelsimulantene angitt i  

vedlegg III.» 

s)  I kapittel 4 nr. 4.1 skal femte ledd lyde: 

 «Den spesifikke migrasjonen til et næringsmiddel eller en næringsmiddelsimulant skal ikke overstige 60 mg / kg 

næringsmiddel før anvendelse av FRF.» 

t)  I kapittel 4 nr. 4.1 skal nytt ledd lyde: 

 «Når prøvingen gjennomføres i næringsmiddelsimulant D2 eller E og resultatene korrigeres ved hjelp av korrek-

sjonsfaktoren i tabell 2 i vedlegg III, kan denne korreksjonen benyttes i kombinasjon med FRF ved å multiplisere begge 

faktorer. Den kombinerte korreksjonsfaktoren skal ikke overstige 5, med mindre korreksjonsfaktoren i tabell 2 i vedlegg 

III overstiger 5.» 

u)  I kapittel 4 utgår nr. 4.2 og 4.3. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/576 

av 14. april 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet rafoxanid(*) 

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) Rafoxanid for tiden oppført i tabellen som et tillatt stoff i muskler, fett, lever, nyrer og melk fra storfe og sau. De 

midlertidige grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff i melk fra storfe og sau utløp 31. desember 2015. 

4) En søknad om forlengelse av gyldighetstiden for den midlertidige grenseverdien for rafoxanid i melk fra storfe og sau er 

inngitt til Det europeiske legemiddelkontor ( «EMA» – European Medicines Agency). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater vurdert at en forlengelse av gyldighetstiden for 

den eksisterende midlertidige grenseverdien for rafoxanid i melk fra storfe og sau vil gjøre det mulig å avslutte 

pågående vitenskapelige undersøkelser, og har derfor anbefalt at gyldighetstiden for den midlertidige grenseverdien 

forlenges til 31. desember 2017. 

6) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 15.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 34. 

(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). 

2019/EØS/10/35 0000/XXX/00/00 0000/XXX/00/00 2019/EØS/10/35 
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7) Ettersom den midlertidige grenseverdien for rafoxanid i melk fra storfe og sau utløp 31. desember 2015, og for å 

beskytte markedsdeltakernes rettmessige forventninger til bruken av stoffet, bør forlengelsen av gyldighetstiden for den 

midlertidige grenseverdien tre i kraft så snart som mulig, og få anvendelse fra 1. januar 2016. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres 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 14. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet rafoxanid lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Rafoxanid Rafoxanid Storfe 30 μg/kg 

30 μg/kg 

10 μg/kg 

40 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot 

endoparasitter» 

Sau 100 μg/kg 

250 μg/kg 

150 μg/kg 

150 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Storfe, sau 10 μg/kg Melk Midlertidig grenseverdi skal utløpe 

31. desember 2017. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/710 

av 12. mai 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet kobberkarbonat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 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) Kobberkarbonat er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for kobberkarbonat i alle dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon er inngitt 

til Det europeiske legemiddelkontor («EMA» – European Medicines Agency). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt at det med hensyn til vern av 

menneskers helse ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for kobberkarbonat i alle arter bestemt til næringsmiddel-

produksjon. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA 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) På grunnlag av EMAs uttalelse om at det ikke bør fastsettes grenseverdier for kobberkarbonat for alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, får artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 ikke anvendelse. 

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 125 av 13.5.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 35. 

(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). 

2019/EØS/10/36 2019/EØS/10/36 
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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 12. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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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 Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Kobberkarbonat IKKE RELEVANT Alle arter bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT INGEN ANGIVELSE Fordøyelseskanal og stoffskifte / 

mineraltilskudd» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/885 

av 3. juni 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet eprinomektin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 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) Eprinomektin er allerede oppført i tabellen som et tillatt stoff i muskler, fett, lever, nyrer og melk fra storfe, sau og geit. 

De midlertidige grenseverdiene for dette stoffet i muskler, fett, lever, nyrer og melk fra sau og geit utløp 30. juni 2016. 

4) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert av Komiteen for veterinærpreparater, som har anbefalt at de midlertidige 

grenseverdiene for eprinomektin i storfe og geit bør fastsettes som endelige. 

5) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor («EMA» – European 

Medicines Agency) 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 en eller flere arter, på andre arter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 148 av 4.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 35. 

(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). 

2019/EØS/10/37 2019/EØS/10/37 
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6) EMA har vurdert det som hensiktsmessig at opplysningene i posten for eprinomektin ekstrapoleres til alle drøvtyggere. 

7) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet eprinomektin lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Eprinomektin Eprinomektin B1a Alle drøvtyggere 50 μg/kg 

250 μg/kg 

1 500 μg/kg 

300 μg/kg 

20 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot endo- og 

ektoparasitter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1444 

av 31. august 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet hydrokortisonaceponat(*) 

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) Hydrokortisonaceponat er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for hydrokortisonaceponat i storfe er inngitt til Det europeiske legemid-

delkontor («EMA» – European Medicines Agency). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

hydrokortisonaceponat i vev og melk fra storfe, og begrense bruken til innføring i juret. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA 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) EMA har vurdert at grenseverdien for hydrokortisonaceponat i melk fra storfe bør ekstrapoleres til melk fra alle 

drøvtyggere og dyr av hestefamilien, men at det for vern av menneskers helse ikke er nødvendig å fastsette en 

grenseverdi for hydrokortisonaceponat i alt annet vev fra alle drøvtyggere og dyr av hestefamilien. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 1.9.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 36. 

(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. 

Den får anvendelse fra 31. oktober 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 31. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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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 Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i 

samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Hydrokortisonaceponat Summen av hydrokortison og dets estere 

etter alkalisk hydrolyse uttrykt som 

hydrokortison 

Alle drøvtyggere, dyr av 

hestefamilien 

10 μg/kg Melk Bare til innføring i 

juret 

Kortikosteroider» 

IKKE RELEVANT Alle drøvtyggere, dyr av 

hestefamilien 

Grenseverdi bare 

påkrevd for melk 

IKKE RELEVANT 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1214 

av 25. juli 2016 

om endring av direktiv 2005/62/EF med hensyn til standarder og spesifikasjoner for 

kvalitetssystemer for blodbanker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder for 

kvaliteten og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling, oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra 

mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF(1), særlig artikkel 29 annet ledd bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2005/62/EF(2) skal medlemsstatene sikre at kvalitetssystemet i alle 

blodbanker overholder standardene og spesifikasjonene fastsatt i direktivets vedlegg. 

2) I henhold til artikkel 2 i direktiv 2005/62/EF skal Kommisjonen utarbeide retningslinjer for god praksis for tolkning av 

standardene og spesifikasjonene nevnt i artikkelen. 

3) Retningslinjene for god praksis er utarbeidet i fellesskap mellom Kommisjonen og Det europeiske direktorat for 

legemiddelkvalitet og helse under Europarådet og offentliggjort av Europarådet(3). 

4) Retningslinjene er utarbeidet og oppdatert, og det er tatt hensyn til vitenskapelig og teknisk sakkunnskap. Retnings-

linjene gjenspeiler fullt ut de detaljerte prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis i artikkel 47 i direktiv 

2001/83/EF(4) som er relevante for blodbanker og deres kvalitetssystemer, og som allerede er benyttet med godt resultat 

i blodbanker i Unionen. Det bør derfor tas hensyn til retningslinjene ved gjennomføringen av standardene og spesifi-

kasjonene i vedlegget til direktiv 2005/62/EF. Nr. 2 i artikkel 2 i nevnte direktiv bør derfor endres. 

5) Kommisjonen, som deltar aktivt i prosessen som fører til endringer i retningslinjene sammen med sakkyndige fra med-

lemsstatene, bør underrette vedkommende myndigheter utpekt av medlemsstatene om eventuelle vesentlige endringer i 

retningslinjene som også bør tas i betraktning. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2002/98/EF — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 26.7.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 37. 

(1) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2005/62/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn 

til fellesskapsstandarder og -spesifikasjoner i forbindelse med et kvalitetssystem for blodbanker (EUT L 256 av 1.10.2005, s. 41). 

(3) Good Practice Guidelines, included in the Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, Appendix to 

Recommendation No. R (95) 15 of the Committee of Minsters on the preparation, use and quality assurance of blood components adopted 

on 12 October 1995. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2005/62/EF skal artikkel 2 nr. 2 lyde: 

«2.  For å gjennomføre de standardene og spesifikasjonene som er fastsatt i vedlegget til denne forordning, skal 

medlemsstatene sikre at retningslinjer for god praksis er tilgjengelige for og brukes av alle blodbanker i deres 

kvalitetssystem, retningslinjer for god praksis som, der det er relevant, fullt ut tar hensyn til de detaljerte prinsippene og 

retningslinjene for god framstillingspraksis som er omhandlet i artikkel 47 første ledd i direktiv 2001/83/EF. I den 

forbindelse skal medlemsstatene ta hensyn til retningslinjene for god praksis som i fellesskap er utarbeidet av Kommisjonen 

og Det europeiske direktorat for legemiddelkvalitet og helse under Europarådet og offentliggjort av Europarådet(*). 

 ____________  

(*) Good Practice Guidelines, included in the Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 

Appendix to Recommendation No. R (95) 15 of the Committee of Minsters on the preparation, use and quality 

assurance of blood components adopted on 12 October 1995.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 15. februar 2018 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1618 

av 8. september 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å 

tilpasse vedlegg I og IV(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 

artikkel 31 nr. 1 og 3 og artikkel 29 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er inngitt søknader i henhold til artikkel 31 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2003/2003 om oppføring av en rekke gjødsler 

i vedlegg I til nevnte forordning. 

2) [S,S]-etylendiamindiravsyre (heretter kalt «[S,S]-EDDS») er en organisk kelatdanner for mikronæringsstoffer. Jern 

kelatert med [S,S]-EDDS brukes til å avhjelpe jernmangel og motvirke jernklorose hos prydplanter og prydplener. Det 

brytes raskt ned og medfører dermed svært liten risiko for utvasking fra det øverste jordlaget til grunnvannet, og det er 

fullstendig mineralisert og viser ingen tegn til giftighet for pattedyr eller vannmiljøet. 

3) Heptaglukonsyre (heretter kalt «HGA») er en organisk kompleksdanner for gjødsel som inneholder mikronærings-

stoffer. HGA er effektivt, biologisk nedbrytbart, viser god stabilitet over et bredt spekter av pH-verdier og har høy 

vannløselighet. HGA har vært godkjent i Spania i mange år uten at det er rapportert om skade på miljøet eller på 

menneskers helse. 

4) Produsenter av [S,S]-EDDS og HGA har inngitt anmodninger til Kommisjonen, gjennom myndighetene i Tyskland og 

Spania, til å føre opp disse stoffene på listen over tillatte organiske kelat- og kompleksdannere i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 2003/2003, for å gjøre [S,S]-EDDS og HGA tilgjengelige for gårdbrukere i hele Unionen. [S,S]-EDDS og 

HGA, som angitt i vedlegg I til denne forordning, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 14 i forordning (EF)  

nr. 2003/2003. De bør derfor oppføres i listen over tillatte organiske kelat- og kompleksdannere i vedlegg I til nevnte 

forordning. 

5) Ettersom det finnes analysemetoder for bestemmelse av [S,S]-EDDS og HGA, bør de metodene angis i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 2003/2003 for å lette den kontrollen medlemsstatene utøver i samsvar med artikkel 29 i nevnte 

forordning. Undertittelen til metode 11 bør gjenspeile at HGA er en kompleksdanner. 

6) Reaksjonsblandingen av N-butyltiofosforsyretriamid og N-propyltiofosfortriamid ble oppført i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 2003/2003 ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1257/2014(2). Ny forskning har vist at det verken ved bruk av 

reaksjonsblandingen eller ved bruk av en ren blanding av de to stoffene kan forventes at ammoniakkutslippene reduseres 

vesentlig. Derfor bør posten endres slik at produsentene av slike blandinger kan velge en av disse produksjonsmetodene. 

7) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres. 

8) Det bør gis en rimelig frist for å sikre at Den europeiske standardiseringsorganisasjon har offentliggjort analysemetoden 

for [S,S]-EDDS, som for øyeblikket valideres, før oppføringen av [S,S]-EDDS i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 2003/2003, og før den nye analysemetoden for denne gjødseltypen oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får 

anvendelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 242 av 9.9.2016, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 38. 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1257/2014 av 24. november 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 

om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV (EUT L 337 av 25.11.2014, s. 53). 
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9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning (EF) 

nr. 2003/2003 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer 

I forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Vedlegg I nr. 1 og vedlegg II nr. 2 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 8. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen i avsnitt E.3.1 skal ny post lyde: 

«12 [S,S]-etylendiamindiravsyre [S,S]-EDDS C10H16O8N2 20846-91-7» 

2)  I tabellen i avsnitt E.3.2 skal ny post lyde: 

«2 Heptaglukonsyre HGA C7H14O8 23351-51-1» 

3)  I tabellen i avsnitt F.2 skal post 3 lyde: 

«3 Blanding av N-butyltiofosfortriamid (NBPT) 

og N-propyl-tiofosfortriamid (NPPT) 

(forhold 3:1(1)) 

Reaksjonsblanding: 

EF-nr. 700-457-2 

Blanding av NBPT/NPPT: 

NBPT: ELINCS-nr. 435-740-7 

NPPT: CAS-nr. 916809-14-8 

Minst: 0,02 

Høyst: 0,3 

  

(1) Toleranse for andelen av NPPT: 20 %.»  
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt B under «Metode 11» endres undertittelen «Kelatdannere» til «Kelat- og kompleksdannere». 

2)  I avsnitt B skal ny metode 11.9 lyde: 

«Bestemmelse av [S,S]-EDDS 

EN 13368-3 del 3: Gjødsel – Bestemmelse av kelaterende stoffer i gjødsel ved bruk av kromatografi: Bestemmelse av [S,S]-

EDDS ved bruk av ioneparkromatografi 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.» 

3)  I avsnitt B skal ny metode 11.10 lyde: 

«Bestemmelse av HGA 

EN 16847: Gjødsel – Bestemmelse av kompleksdannende stoffer i gjødsel – Identifikasjon av heptaglukonsyre ved 

kromatografi 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for ringforsøk.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2235 

av 12. desember 2016 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til bisfenol A(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68  

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 6. mai 2014 framla Frankrike dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til artikkel 69 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-dokumentasjonen»(2)) for å innlede framgangsmåten for 

begrensning fastsatt i forordningens artikkel 69–73. Vedlegg XV-dokumentasjonen viste en risiko for arbeidstakere 

(først og fremst kassamedarbeidere) og forbrukere som eksponeres for bisfenol A (BPA) ved håndtering av kvitteringer 

av termopapir, og foreslo en begrensning i omsetningen av BPA i termopapir i konsentrasjoner på 0,02 vektprosent eller 

høyere. Risikopopulasjonen er nærmere bestemt ufødte barn av gravide arbeidstakere og forbrukere som eksponeres for 

BPA i det termopapiret de håndterer. 

2) Termopapir består av råpapir belagt med minst ett lag som kan inneholde BPA. Belegget endrer farge når det utsettes for 

varme, noe som gjør at de trykte tegnene blir synlige. 

3) Frankrike bygget sin farevurdering av BPA på de virkningene stoffet har på en rekke helserelaterte endepunkter (det 

kvinnelige forplantningssystem, hjerne og atferd, brystkjertel, stoffskifte og fedme). Virkningene på brystkjertelen ble 

ansett for å være det mest kritiske av alle endepunktene. De ble brukt til å beregne det avledede nivået uten virkning 

(DNEL). 

4) Mens Byrået arbeidet med sin uttalelse, offentliggjorde Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) 

en ny vitenskapelig uttalelse om BPA(3). Byråets komité for risikovurdering (RAC) drøftet vurderingen av BPA med 

EFSA for å sikre konsekvens i den vitenskapelige vurderingen og for å sikre at den bygger på den nyeste og mest 

oppdaterte vitenskapelige litteraturen. RACs farevurdering, slik den ble framlagt i RACs uttalelse, er i samsvar med den 

tilnærmingsmåten som brukes av EFSA. 

5) RAC fant at de kritiske undersøkelsene som Frankrike hadde valgt for å beregne DNEL, ikke gjorde det mulig å 

mengdebestemme forholdet mellom dosering og respons samt at de inneholdt usikkerheter. For å beregne oralt DNEL 

valgte RAC derfor virkningene på nyrer, og ettersom det framgikk av tilgjengelige opplysninger at disse ikke er de mest 

kritiske virkningene av BPA, ble det anvendt en ytterligere vurderingsfaktor på 6 for å ta hensyn til virkningene på det 

kvinnelige forplantningssystem, hjerne og atferd, brystkjertel, stoffskifte og fedme samt immunsystem i den 

overordnede farevurderingen. Ettersom den foreslåtte begrensningen gjelder eksponering via huden som følge av 

håndtering av termopapir, ble det også beregnet et DNEL for dermal eksponering for arbeidere og befolkningen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.12.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 39. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76 

(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978 

2019/EØS/10/41 
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generelt. Når det gjelder eksponering, finjusterte RAC vurderingen og kompletterte den med nye bioovervåkings-

opplysninger om kassamedarbeideres eksponering for BPA. Ved bruk av denne metoden fastslo RAC at risikoen for 

forbrukere er under tilstrekkelig kontroll, men bekreftet risikoen for arbeidstakere. 

6) Den 5. juni 2015 vedtok RAC sin uttalelse og fastslo at den foreslåtte begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket 

på EU-plan for effektivt å redusere de identifiserte risikoene. 

7) I henhold til RACs konklusjon om at de tilgjengelige opplysningene ikke gjorde det mulig å mengdebestemme forholdet 

mellom dosering og respons med hensyn til helsevirkningene av BPA, kunne Byråets komité for sosioøkonomisk 

analyse («SEAC») ikke bruke de beregnede fordelene angitt i den franske dokumentasjonen og utførte derfor en 

nullpunktanalyse, og fastslo på grunnlag av denne at de beregnede kostnadene ved den foreslåtte begrensningen totalt 

sett er høyere enn de potensielle helsefordelene. SEAC bemerket imidlertid at kostnaden knyttet til begrensningen utgjør 

en svært liten del av de samlede personalkostnader eller brutto driftsresultat i de berørte sektorene i Unionen og bare vil 

føre til en svært liten prisøkning dersom den overføres til forbrukere gjennom høyere priser for forbruksvarer. SEAC 

bemerket videre at begrensningen kunne føre til en mer rettferdig fordeling av konsekvensene, med tanke på at 

kassamedarbeidere er den befolkningsgruppen som potensielt er utsatt for risiko, og i uforholdsmessig høy grad er 

berørt av de helseskadelige virkningene, mens de økonomiske virkningene vil kunne fordeles jevnt mellom Unionens 

befolkning som helhet. 

8) Den 4. desember 2015 vedtok SEAC sin uttalelse og fastslo at den foreslåtte begrensningen trolig ikke vil være 

forholdsmessig dersom de sosioøkonomiske fordelene sammenlignes med de sosioøkonomiske kostnadene, men 

framhevet mulige gunstige virkninger med hensyn til fordeling og prisoverkommelighet. SEAC bekreftet videre at et 

tiltak på EU-plan er berettiget, og fastslo at den foreslåtte begrensningen er et egnet tiltak for å redusere helserisikoene 

for arbeidstakere. 

9) RAC og SEAC fastslo også at den foreslåtte begrensningen er gjennomførbar, og at den kan håndheves, forvaltes og 

overvåkes. 

10) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring ble rådspurt, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

11) Den 29. januar 2016 framla Byrået uttalelsene fra RAC og SEAC(1) for Kommisjonen. På grunnlag av nevnte uttalelser 

fastslo Kommisjonen at det foreligger en uakseptabel helserisiko for arbeidstakere som håndterer termopapir som 

inneholder BPA i konsentrasjoner på 0,02 vektprosent eller høyere. Idet det tas hensyn til SEACs vurderinger av 

virkninger med hensyn til prisoverkommelighet og fordeling, anser Kommisjonen at den foreslåtte begrensningen vil 

kunne redusere de identifiserte risikoene uten at det fører til en vesentlig byrde for industrien, forsyningskjeden eller 

forbrukerne. Kommisjonen fastslo derfor at begrensningen foreslått av Frankrike er et egnet tiltak på EU-plan for å 

håndtere de identifiserte helserisikoene for arbeidstakere som håndterer termopapir som inneholder BPA. Ved å regulere 

omsetningen vil den foreslåtte begrensningen også gi forbrukerne et større grad av vern. 

12) Ettersom det i dag finnes prøvingsmetoder for å måle konsentrasjonen av BPA i termopapir, kan begrensningen 

håndheves. Som bekreftet av SEAC bør anvendelsen av begrensningen utsettes for å gi industrien mulighet til å 

overholde den. En periode på 36 måneder virker rimelig og tilstrekkelig for nevnte formål. 

13) RAC bemerket i sin uttalelse at bisfenol S (BPS), som ifølge Frankrike er det mest sannsynlige erstatningsstoffet, kan ha 

en toksikologisk profil som ligner den BPA har, og kan forårsake lignende helseskadelige virkninger. For å unngå at 

skadevirkningene av BPA erstattes av skadevirkningene av BPS bør en eventuell tendens til å erstatte BPA med BPS 

derfor vies spesiell oppmerksomhet. Byrået bør derfor overvåke bruken av BPS i termopapir. Byrået bør oversende 

eventuelle ytterligere opplysninger til Kommisjonen, slik at Kommisjonen kan vurdere om det er nødvendig med et 

forslag om begrensning av BPS i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, ettersom helserisikoene forbundet med BPS 

i termopapir, i motsetning til BPA, ennå ikke er blitt vurdert. 

14) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

  

(1) http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 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 12. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«66. Bisfenol A 

CAS-nr. 80-05-7 

EF-nr. 201-245-8 

Skal ikke bringes i omsetning i termopapir i en konsentrasjon som er lik eller 

høyere enn 0,02 vektprosent etter 2. januar 2020.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1802 

av 11. oktober 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 om fastsettelse av en 

framgangsmåte for godkjenning av like biocidprodukter i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 17 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013(2) er det nødvendig å presisere at et enkelt produkt som 

omfattes av en godkjenning for en biocidproduktfamilie, også kan oppnå status som et tilsvarende referanseprodukt med 

henblikk på å oppnå en godkjenning for et likt produkt. 

2) Henvisninger til søknader om registrering er nå foreldet, ettersom denne framgangsmåten ikke lenger får anvendelse 

etter opphevingen av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3), og bør derfor utgå. 

3) For å kunne oppfylle markedsdeltakernes behov, særlig behovene til små og mellomstore bedrifter, bør det i artikkel 3 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 fastsettes en mulighet til å søke om nasjonal godkjenning av like 

produkter når det tilsvarende referanseproduktet allerede har fått EU-godkjenning eller er gjenstand for en søknad om 

slik godkjenning. 

4) Det er nødvendig å tydelig identifisere og ytterligere presisere framgangsmåten for inngivelse av søknader om 

godkjenning av et likt produkt, og for å godta nevnte søknader når det tilsvarende referanseproduktet er blitt godkjent i 

henhold til den forenklede framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 26 i forordning (EU) nr. 528/2012, eller er 

gjenstand for en søknad om slik godkjenning. 

5) For å oppnå større forutsigbarhet bør Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») utarbeide retningslinjer for behandling 

av søknader som omfattes av gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013, samt ajourføre disse regelmessig på 

grunnlag av erfaringer og den vitenskapelige eller tekniske utvikling. 

6) For å gjøre teksten tydeligere og utvetydig bør ordlyden i artikkel 5 og 6 endres. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 40. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 av 6. mai 2013 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning av like 

biocidprodukter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 125 av 7.5.2013, s. 4). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/42 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål 

 Denne forordning fastsetter framgangsmåten som får anvendelse når det søkes om godkjenning av et produkt (heretter kalt 

et «likt produkt») som er identisk med et annet enkelt biocidprodukt, en annen biocidproduktfamilie eller et annet enkelt 

produkt i en biocidproduktfamilie som er godkjent eller registrert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF(*) eller forordning (EU) nr. 528/2012, eller som det er inngitt en søknad om slik godkjenning for (heretter kalt et 

«tilsvarende referanseprodukt»), med hensyn til alle de nyeste opplysningene som framlegges i forbindelse med 

godkjenningen eller registreringen, unntatt opplysninger som kan bli gjenstand for en administrativ endring i samsvar med 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 (**).» 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 

24.4.1998, s. 1). 

(**) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 av 18. april 2013 om endringer av biocidprodukter som 

er godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4).» 

2)  I artikkel 3 skal nytt nr. 1a lyde: 

«1a.  Dersom det tilsvarende referanseproduktet har oppnådd EU-godkjenning eller er gjenstand for en søknad om slik 

godkjenning, skal søknader om nasjonal godkjenning av et likt produkt inngis i samsvar med artikkel 29 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 til vedkommende myndighet i medlemsstaten der det anmodes om nasjonal godkjenning.» 

3)  Nye artikler 4a og 4b skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Inngivelse og godtakelse av søknader etter den forenklede framgangsmåten 

1.  Dersom det tilsvarende referanseproduktet er blitt godkjent i samsvar med artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 eller er gjenstand for en søknad om slik godkjenning, skal søknader om godkjenning av et likt produkt inngis i 

samsvar med artikkel 26 nr. 1 i nevnte forordning til vedkommende myndighet som har innvilget eller er blitt anmodet om å 

innvilge godkjenningen av det tilsvarende referanseproduktet. 

2.  Vedkommende myndighet skal godta søknaden i samsvar med artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 4b 

Retningslinjer for behandling av søknader om godkjenning av like produkter 

1.  Etter å ha rådført seg med medlemsstatene, Kommisjonen og berørte parter skal Byrået utarbeide retningslinjer for 

behandling av søknader som omfattes av denne forordning. 

2.  Når det er nødvendig, skal nevnte retningslinjer ajourføres, idet det tas hensyn til bidrag fra medlemsstater og berørte 

parter om gjennomføringen av dem samt den vitenskapelige og tekniske utvikling.» 
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4)  Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Vurdering av og beslutning med hensyn til søknader om nasjonal godkjenning 

Som unntak fra artikkel 30 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal mottakende vedkommende myndighet beslutte hvorvidt 

godkjenning skal innvilges eller ikke for et likt produkt i samsvar med artikkel 19 i nevnte forordning innen 60 dager etter 

validering av søknaden i samsvar med artikkel 3 i denne forordning eller, dersom det er relevant, fra den senere datoen for 

vedtakelsen av beslutningen med hensyn til det tilsvarende referanseproduktet.» 

5)  I artikkel 6 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Dersom Byrået anbefaler å godkjenne det like produktet, skal uttalelsen minst inneholde begge følgende elementer: 

a)  en erklæring om hvorvidt vilkårene fastsatt i artikkel 19 i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt, og et utkast til 

sammendrag av biocidproduktenes egenskaper, som nevnt i artikkel 22 nr. 2 i nevnte forordning, 

b)  dersom det er relevant, en nærmere beskrivelse av vilkårene som bør fastsettes for tilgjengeliggjøring på markedet og 

bruk av det like produktet.» 

6)  Ny artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Vurdering av og beslutning med hensyn til søknader etter den forenklede framgangsmåten 

1.  Som unntak fra artikkel 26 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal mottakende vedkommende myndighet 

beslutte hvorvidt godkjenning skal innvilges eller ikke for et likt produkt i samsvar med artikkel 25 i nevnte forordning 

innen 60 dager etter godtakelse av søknaden i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i denne forordning eller, dersom det er relevant, 

fra den senere datoen for vedtakelsen av beslutningen med hensyn til det tilsvarende referanseproduktet. 

2.  Vurderingen skal omfatte en kontroll av at opplysningene angitt i artikkel 2 er blitt inngitt, og at de foreslåtte 

forskjellene mellom det like produktet og det tilsvarende referanseproduktet bare gjelder opplysninger som kan bli 

gjenstand for en administrativ endring i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013. 

3.  Dersom produktet som godkjennes etter denne framgangsmåten, skal gjøres tilgjengelig på markedet i andre medlems-

stater, får artikkel 27 i forordning (EU) nr. 528/2012 anvendelse.» 

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 11. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1929 

av 4. november 2016 

om godkjenning av Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, serotype 3a3b, stamme ABTS-351 som 

aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Frankrike 30. januar 2013 en 

søknad om oppføring av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, serotype 3a3b, stamme ABTS-351 i  

direktivets vedlegg I til bruk i produkter av produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av 

andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 18 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Frankrike framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 29. mai 2015 i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 16. februar 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, 

serotype 3a3b, stamme ABTS-351, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

5) Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, serotype 3a3b, stamme ABTS-351 bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter 

av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, serotype 3a3b, stamme ABTS-351 godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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 299 av 5.11.2016, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/43 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/747 

 

 

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Bacillus thuringiensis ssp. 

kurstaki, serotype 3a3b, 

stamme ABTS-351 

Ikke relevant Ingen relevante urenheter 1. mars 2017 28. februar 2027 18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning 

i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn 

til 

(a) yrkesbrukere, 

(b) den generelle befolkningen som eksponeres for avdrift 

fra sprøyting, 

(c) jordmiljøet når produktet benyttes før regn. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/749 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1930 

av 4. november 2016 

om godkjenning av klorkresol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

1, 2, 3, 6 og 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter klorkresol. 

2) Klorkresol er vurdert til bruk i produkter av produkttype 1, hygiene for mennesker, produkttype 2, desinfeksjonsmidler 

og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, produkttype 3, veterinærhygiene, 

produkttype 6, konserveringsmidler for produkter under lagring, og produkttype 9, konserveringsmidler for fibrer, lær, 

gummi og polymeriserte materialer, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 8. oktober 2013, 15. november 2013 og 18. desember 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 13. april 

2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 1, 2, 3, 6 og 9 som inneholder klorkresol, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Klorkresol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 6 og 9, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Klorkresol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 6 og 9, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2019/EØS/10/44 



Nr. 10/750 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Klorkresol IUPAC-betegnelse: 

4-klor-3-metylfenol 

EF-nr.: 200-431-6 

CAS-nr.: 59-50-7 

99,8 vektprosent 1. mai 2018 30. april 2028 1 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt 

i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) barn når produktene brukes i privat sammenheng og på institusjoner. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt 

i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) jordmiljøet. 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet 

for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

     6 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt 

i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere under utformingen av produktet som skal konserveres, og ved 

bruk av det konserverte produktet i papirproduksjon, 

b) spedbarn som krabber på et underlag som er rengjort med det konserverte 

produktet. 

9 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt 

i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/753 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1931 

av 4. november 2016 

om godkjenning av klorkresol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 13(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter klorkresol. 

2) Klorkresol er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter 

av produkttype 13, konserveringsmidler til væsker til metallbearbeiding, som beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv, 

som tilsvarer produkttype 13 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Frankrike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 24. juli 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 13. april 

2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 13 som inneholder klorkresol, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Klorkresol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 13, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Klorkresol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 13, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/45 



Nr. 10/754 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Klorkresol IUPAC-betegnelse: 

4-klor-3-metylfenol 

EF-nr.: 200-431-6 

CAS-nr.: 59-50-7 

99,8 vektprosent 1. mai 2018 30. april 2028 13 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke 

er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruks-

områdene som er vurdert, skal produktvurderingen ta 

særlig hensyn til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 10/756 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1932 

av 4. november 2016 

om godkjenning av kalsiummagnesiumoksid (brent dolomittkalk) som eksisterende aktivt stoff 

til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kalsiummagne-

siumoksid (brent dolomittkalk). 

2) Kalsiummagnesiumoksid (brent dolomittkalk) er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter av produkttype 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på 

bruk direkte på mennesker eller dyr, og produkttype 3, veterinærhygiene, som beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv, 

som tilsvarer produkttype 2 og 3 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det forente kongerike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med 

sine anbefalinger 19. september 2011. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 14. april 

2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2 og 3 som inneholder kalsiummagnesiumoksid (brent 

dolomittkalk), forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Kalsiummagnesiumoksid (brent dolomittkalk) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3, forutsatt 

at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kalsiummagnesiumoksid (brent dolomittkalk) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/46 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/757 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Kalsiummagnesium-

oksid (brent dolomitt-

kalk) 

IUPAC-betegnelse: 

Kalsiummagnesiumoksid 

EF-nr.: 253-425-0 

CAS-nr.: 37247-91-9 

800 g/kg 

(Verdien angir innholdet 

av Ca og Mg uttrykt som 

summen av CaO og 

MgO. Minsteverdien for 

MgO i brent dolomittkalk 

er 30 % basert på 

magnesium uttrykt som 

innhold av magnesium-

oksid.) 

1. mai 2018 30. april 2028 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning 

i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn 

til industrielle brukere og yrkesbrukere. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning 

i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn 

til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som 
bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/759 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1933 

av 4. november 2016 

om godkjenning av kalsiummagnesiumtetrahydroksid (hydratisert dolomittkalk) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kalsiummagnesium-

tetrahydroksid (hydratisert dolomittkalk). 

2) Kalsiummagnesiumtetrahydroksid (hydratisert dolomittkalk) er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter av produkttype 2, desinfeksjonsmidler og algemidler 

som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, og produkttype 3, veterinærhygiene, som beskrevet i 

vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 2 og 3 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

3) Det forente kongerike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med 

sine anbefalinger 19. september 2011. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 14. april 

2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2 og 3 som inneholder kalsiummagnesiumtetrahydroksid 

(hydratisert dolomittkalk), forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Kalsiummagnesiumtetrahydroksid (hydratisert dolomittkalk) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2 

og 3, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kalsiummagnesiumtetrahydroksid (hydratisert dolomittkalk) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 

3, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/47 



Nr. 10/760 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Kalsiummagnesium-

tetrahydroksid (hydratisert 

dolomittkalk) 

IUPAC-betegnelse: 

Kalsiummagnesium-

tetrahydroksid 

EF-nr.: 254-454-1 

CAS-nr.: 39445-23-3 

800 g/kg 

(Verdien angir innholdet av 

Ca og Mg uttrykt som 

Ca(OH)2 og Mg(OH)2. 

Typiske verdier for 

Mg(OH)2 i hydratisert 

dolomittkalk er i området 

15–40 %.) 

1. mai 2018 30. april 2028 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal produktvurderingen 

ta særlig hensyn til industrielle brukere og yrkesbrukere. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal produktvurderingen 

ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 10/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1934 

av 4. november 2016 

om godkjenning av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som eksisterende 

aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 

kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC). 

2) Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter av produkttype 8, treimpregneringsmidler, som beskrevet i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 8 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 20. november 2007 og 10. juni 2010. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 14. april 

2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 8 som inneholder kokosalkyltrimetylammoniumklorid 

(ATMAC/TMAC), forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 8, 

forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/48 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/763 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Kokosalkyltrimetyl-

ammoniumklorid 

(ATMAC/TMAC) 

IUPAC-betegnelse: 

Kokosalkyltrimetyl-

ammoniumklorid 

EF-nr.: 263-038-9 

CAS-nr.: 61789-18-2 

96,6 vektprosent 1. mai 2018 30. april 2028 8 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) jord og grunnvann når det benyttes behandlet treverk 

som hyppig vil bli utsatt for værpåvirkning. 

3) På bakgrunn av risikoene som er påvist for jord, overflate- 

og grunnvann, skal det framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at industriell 

eller yrkesmessig bruk skal finne sted innenfor et lukket 

område eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag med 

spillbeskyttelse, og at nybehandlet tre etter behandlingen 

skal lagres under tak eller på et ugjennomtrengelig, hardt 

underlag for å hindre spill direkte til jord eller vann, og at 

eventuelt spill fra bruk av produktet skal samles opp for 

ombruk eller sluttbehandling. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/765 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1935 

av 4. november 2016 

om godkjenning av kalsiumdihydroksid (hydratkalk) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2 og 3(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kalsiumdihydroksid 

(hydratkalk). 

2) Kalsiumdihydroksid (hydratkalk) er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF(3) til bruk i produkter av produkttype 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte 

på mennesker eller dyr, og produkttype 3, veterinærhygiene, som beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer 

produkttype 2 og 3 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det forente kongerike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med 

sine anbefalinger 19. september 2011. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 14. april 2016 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklu-

sjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2 og 3 som inneholder kalsiumdihydroksid (hydratkalk), 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt. 

6) Kalsiumdihydroksid (hydratkalk) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kalsiumdihydroksid (hydratkalk) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/49 



Nr. 10/766 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Kalsiumdihydroksid 

(hydratkalk) 

IUPAC-betegnelse: 

Kalsiumdihydroksid 

EF-nr.: 215-137-3 

CAS-nr.: 1305-62-0 

800 g/kg 

(Verdien angir innholdet 

av Ca uttrykt som 

Ca(OH)2.) 

1. mai 2018 30. april 2028 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

industrielle brukere og yrkesbrukere. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 10/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1937 

av 4. november 2016 

om godkjenning av cyflutrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter cyflutrin. 

2) Cyflutrin er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter 

av produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 18 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 23. desember 2010. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

16. februar 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse med henblikk på bruk i produkter av type 18, der det var tatt 

hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder cyflutrin, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Cyflutrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Cyflutrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/10/50 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Cyflutrin IUPAC-betegnelse: 

(RS)-α-cyano-4-fluor-3-

fenoksybenzyl-

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-

(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropan-

karboksylat 

EF-nr.: 269-855-7 

CAS-nr.: 68359-37-5 

955 g/kg (95,5 % vekt-

prosent) 

1. mars 2018 28. februar 2028 18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) overflatevann og sediment for produkter som brukes i 

boliger og husdyrlokaler med utslipp til et renseanlegg, 

b) overflatevann og sediment for produkter som brukes i 

husdyrlokaler med direkte utslipp til overflatevann, 

c) overflatevann og sediment etter bruk av husdyrgjødsel 

på landbruksjord for produkter som brukes i husdyr-

lokaler. 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller endre eksis-

terende grenseverdier i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak 

for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1938 

av 4. november 2016 

om godkjenning av sitronsyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 2(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter sitronsyre. 

2) Sitronsyre er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i produkter 

av produkttype 1, biocidprodukter beregnet på hygieneformål for mennesker, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv, som tilsvarer produkttype 1 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Vurderingen omfattet imidlertid et antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre beregnet på å bli brakt i 

omsetning med påstanden «dreper 99,9 % av forkjølelses- og influensavirus i lommetørkleet». I samsvar med artikkel 1 

i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1985(4) skal et slikt antiviralt papirlommetørkle anses som et 

biocidprodukt av type 2 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. Denne godkjenningen av sitronsyre 

som eksisterende aktivt stoff, bør derfor bare omfatte bruken av stoffet i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler 

og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr. 

4) Belgia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 23. august 2013. 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 16. februar 2016 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse med henblikk på bruk i produkter av type 2, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

6) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 2 som inneholder sitronsyre, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

7) Sitronsyre bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1985 av 4. november 2015 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til et antiviralt papirlommetørkle impregnert med sitronsyre (EUT L 289 av 5.11.2015, 

s. 26). 

2019/EØS/10/51 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Sitronsyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Sitronsyre IUPAC-betegnelse: 

2-hydroksy-1,2,3-
propantrikarboksylsyre 

EF-nr.: 201-069-1 

CAS-nr.: 77-92-9 

995 g/kg 1. mars 2018 28. februar 2028 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 
vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 
risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 
om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 
risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1943 

av 4. november 2016 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om bruk 

av parafinolje til påføring på egg for å kontrollere bestanden av rugende fugler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 3. mars 2016 anmodet Det forente kongerike Kommisjonen om å treffe beslutning, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 528/2012, om hvorvidt parafinolje som brukes til påføring på egg av rugende fugler, f.eks. gjess og 

måker, for å kontrollere bestanden av disse og begrense risikoen for kollisjon mellom fugler og luftfartøyer på og rundt 

landingsplasser og lufthavner, er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. 

2) Ifølge opplysningene fra Det forente kongerike fører oljing av egg til at porene i eggeskallet tettes fysisk, slik at 

oksygentilførselen til embryoet under utvikling stopper, noe som fører til at fugleembryoet kveles. 

3) Det er viktig først å undersøke om parafinolje som brukes til oljing av egg, oppfyller definisjonen av et biocidprodukt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Parafinolje oppfyller vilkåret i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning for å være et «stoff» eller en «stoff-

blanding» som definert i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 1907/2006(2). 

5) Hensikten med parafinolje er å kontrollere bestanden av rugende fugler, f.eks. gjess og måker, som omfattes av 

definisjonen av en skadelig organisme i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom de kan være 

skadelige for dyr eller mennesker. 

6) Ifølge de framlagte opplysningene brukes parafinolje til oljing av egg med det formål å ødelegge, avskrekke, uska-

deliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer. 

7) Ettersom parafinolje bare utgjør en fysisk barriere som blokkerer oksygentilførselen til målorganismen, og ikke på noe 

tidspunkt har en kjemisk eller biologisk virkning, kan parafinolje ikke anses for å virke kjemisk på nevnte organisme. 

8) Ettersom parafinolje bekjemper skadelige organismer gjennom en rent fysisk eller mekanisk påvirkning, oppfyller 

parafinolje ikke definisjonen av et biocidprodukt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Parafinolje som brukes til påføring på egg for å kontrollere bestanden av rugende fugler, er ikke et biocidprodukt i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 90, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/10/52 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1950 

av 4. november 2016 

om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II del 2 til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) inneholder en liste over kombinasjoner av 

aktivt stoff og produkttype som ikke var støttet 4. august 2014, og som, i henhold til artikkel 14 nr. 3 i nevnte 

forordning, enhver person kan melde interesse for med tanke på å overta rollen som deltaker for en eller flere av disse 

kombinasjonene av stoff og produkttype innen 12 måneder fra ikrafttredelsesdatoen for nevnte forordning. 

2) For visse kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype er det ikke uttrykt interesse, eller i de tilfeller der det er uttrykt 

interesse, er meldingen blitt avvist i henhold til artikkel 17 nr. 4 eller 5 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014. 

3) I samsvar med artikkel 20 i nevnte forordning bør disse kombinasjonene av stoff og produkttype ikke godkjennes til 

bruk i biocidprodukter. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De aktive stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, er ikke godkjent for produkttypene som er angitt der. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 8.11.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 41. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

2019/EØS/10/53 
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VEDLEGG 

Kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som ikke er godkjent: 

— kombinasjonene av stoff og produkttype angitt i tabellen nedenfor, også i nanoform, 

— alle nanoformer av alle kombinasjoner av stoff og produkttype oppført i tabellen i vedlegg II del 1 i delegert forordning 
(EU) nr. 1062/2014, unntatt de som er angitt i nevnte tabell, og 

— alle nanoformer av alle kombinasjoner av stoff og produkttype som er godkjent 4. august 2014, unntatt de som er 
uttrykkelig godkjent. 

Post i vedlegg II til 

delegert forordning 

(EU) nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

1021 1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin (omdefinert i 
henhold til post 152) 

NL 204-258-7 118-52-5 11 

166 Cetalkoniumklorid (se post 948) IT 204-526-3 122-18-9 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

167 Benzyldimetyl(oktadekyl)ammoniumklorid  
(se post 948) 

IT 204-527-9 122-19-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

213 Benzododeciniumklorid (se post 948) IT 205-351-5 139-07-1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

214 Miristalkoniumklorid (se post 948) IT 205-352-0 139-08-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

331 Didecyldimetylammoniumbromid (se post 949) IT 219-234-1 2390-68-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

384 Dimetyldioktylammoniumklorid (se post 949) IT 226-901-0 5538-94-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

399 Benzyldodecyldimetylammoniumbromid  
(se post 948) 

IT 230-698-4 7281-04-1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

418 Silisiumdioksid, amorft FR 231-545-4 7631-86-9 18 

449 Kobbersulfat FR 231-847-6 7758-98-7 2 

554 p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen UK 243-468-3 20018-09-1 2 

587 Decyldimetyloktylammoniumklorid  
(se post 949) 

IT 251-035-5 32426-11-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

601 Benzyldimetyloleylammoniumklorid  
(se post 948) 

IT 253-363-4 37139-99-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

615 3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-
diklorvinyl)-2,2-
dimetylsyklopropankarboksylat (permetrin) 

IE 258-067-9 52645-53-1 9 
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Post i vedlegg II til 

delegert forordning 

(EU) nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

637 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
kokosalkyldimetyl, klorider (se post 948) 

IT 263-080-8 61789-71-7 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

638 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-kokosal-
kyldimetyl, klorider (se post 949) 

IT 263-087-6 61789-77-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

639 Kvaternære ammoniumforbindelser, bis-
(hydrogenert talgalkyl)dimetyl, klorider  
(se post 949) 

IT 263-090-2 61789-80-8 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

647 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948) 

IT 264-151-6 63449-41-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

668 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-12-
alkyldimetyl, klorider (se post 949) 

IT 269-925-7 68391-06-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

670 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948) 

IT 270-324-7 68424-84-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

689 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948) 

IT 273-544-1 68989-00-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

692 Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider PT 274-687-2 70592-80-2 2 

697 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-18-
alkyldimetyl, klorider (se post 949) 

IT 277-453-8 73398-64-8 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

1000 Dihydrogenbis[monoperoksyftalato(2-) 
-O1,OO1]magnesat(2-) heksahydrat 

PL 279-013-0 14915-85-4 2 

998 Annet margosaekstrakt enn fra kjerner av 
Azadirachta indica, utvunnet med vann og 
videre bearbeidet med organiske løsemidler, og 
annet margosaekstrakt enn fra kaldpresset olje 
av kjerner av Azadirachta indica, utvunnet med 
superkritisk karbondioksid 

DE 283-644-7 84696-25-3 18 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/779 

 

 

Post i vedlegg II til 

delegert forordning 

(EU) nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

741 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948) 

IT 293-522-5 91080-29-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

1020 1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion 
(omdefinert i henhold til post 777) 

NL 401-570-7 89415-87-2 11 

778 1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1 
-ylmetyl)pentan-3-ol (tebukonazol) 

DK 403-640-2 107534-96-3 9 

805 Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetyl-
glutarat, dimetylsuksinat med hydrogenper-
oksid (perestan) 

HU 432-790-1 Ikke relevant 2 

923 Alkyl-benzyl-dimetylammoniumklorid / benzal-
koniumklorid (se post 948) 

IT Stoffblanding 8001-54-5 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

949 Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyl-
dimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, 
og talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, 
bromider eller metylsulfater) (DDAC) 

IT Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer 

Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

950 Kvaternære ammoniumforbindelser (alkyltri-
metyl (alkyl fra C8-C18, mettet og umettet, og 
talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, 
bromider eller metylsulfater) (TMAC) 

IT Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer 

Ikke relevant 8 

948 Kvaternære ammoniumforbindelser (benzyl-
alkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og 
umettet, talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) 
klorider, bromider eller hydroksider) (BKC) 

IT Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer 

Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12 

849 3-fenoksybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-
(2-metylprop-1-enyl)syklopropankarboksylat 
(d-fenotrin) 

IE Ikke relevant 188023-86-1 18 

1001 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C12-16-alkyldimetyl, klorider (andre enn 
stoffet som omfattes av post 671) 

IT Ikke relevant Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12, 22 
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Post i vedlegg II til 

delegert forordning 

(EU) nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

1002 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C12-18-alkyldimetyl, klorider (andre enn 
stoffet som omfattes av post 667) 

IT Ikke relevant Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 10, 11, 
12, 22 

1003 Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-
alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider (andre 
enn stoffet som omfattes av post 725) 

IT Ikke relevant Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 10, 11, 
12, 22 

1005 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-
C12-14-alkyldimetyl, klorider (andre enn 
stoffet som omfattes av post 724) 

IT Ikke relevant Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 10, 11, 
12, 22 

1006 Sølv-sink-aluminium-borfosfatglass / 
glassoksid, sølv- og sinkholdig 

SE Ikke relevant 398477-47-9 2, 7, 9 

1009 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-
alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet som 
omfattes av post 673) 

IT Ikke relevant Ikke relevant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 11, 12 

1011 Kvaternære ammoniumforbindelser, kokosal-
kyltrimetyl, klorider (andre enn stoffet som 
omfattes av post 635) 

IT Ikke relevant Ikke relevant 8 

1012 Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink-kompleks / 
sølvsinkzeolitt 

SE Ikke relevant 130328-20-0 2, 7, 9 

598 (±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)-
imidazol (teknisk imazalil) 

DE Plantevernmid-
del 

73790-28-0 3 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1056 

av 29. juni 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat utløper 30. juni 2016. Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av 

nevnte stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1141/2010(4). 

3) Som følge av at vurderingen av stoffet og beslutningen om fornyet godkjenning er blitt forsinket av årsaker som ligger 

utenfor søkerens kontroll, er det sannsynlig at godkjenningene av det aktive stoffet vil utløpe før det treffes en 

beslutning om fornyelse. 

4) Som følge av funnene til Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC) med hensyn til glyfosats kreftframkallende 

potensial ga Kommisjonen 29. april 2015 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») mandat til å gjennomgå opplysningene som ligger til grunn for funnene, og inkludere disse funnene i 

dens konklusjon. I forbindelse med en framgangsmåten for vurdering i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 

konkluderte Myndigheten med at glyfosat sannsynligvis ikke vil utgjøre noen kreftframkallende risiko for mennesker, 

og at tilgjengelige data ikke støtter harmonisert klassifisering av glyfosat i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008(5) 

med hensyn til kreftframkallende potensial. I den forbindelse minnet Myndigheten imidlertid om at dens forslag til 

klassifisering i forbindelse med framgangsmåten for vurdering i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke er 

formelle forslag til harmonisert klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

5) Den 22. juli 2015(6) meddelte den rapporterende medlemsstaten at den har til hensikt å framlegge dokumentasjon når 

det gjelder harmonisert klassifisering av glyfosat, herunder i fareklassen for kreftframkallende egenskaper, i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Den 17. mars 2016 framla den rapporterende medlemsstaten nevnte 

dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå, som skal avgi uttalelse i samsvar med artikkel 37 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1272/2008.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 30.6.2016, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(6) ECHA Registry of Intentions. Tilgjengelig på internett: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions. 

2019/EØS/10/54 
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6) Det er avvik mellom funnene til Det internasjonale senter for kreftforskning og Myndighetens forslag til klassifisering 

med hensyn til glyfosats kreftframkallende potensial. Dessuten var framgangsmåten for harmonisert klassifisering av 

glyfosat allerede iverksatt. Diskusjonene 18. og 19. mai 2016 i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

viste at flere medlemsstater på grunn av glyfosats særlige situasjon, og ettersom de er ansvarlige for risikohåndteringen, 

fant det hensiktsmessig å anmode Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå om en uttalelse om 

den harmoniserte klassifiseringen med hensyn til glyfosats kreftframkallende potensial før den treffer en beslutning om 

fornyelse av godkjenningen, ettersom en slik uttalelse kan være relevant for godkjenning på grunnlag av kriteriene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7) Med tanke på den tiden det tar å vurdere dokumentasjonen om harmonisert klassifisering, bør godkjenningsperioden for 

det aktive stoffet forlenges i seks måneder fra datoen for Kommisjonens mottak av uttalelsen fra Komiteen for risiko-

vurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå, men likevel ikke lenger enn til 31. desember 2017. Når Kommisjonen 

mottar uttalelsen fra Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå, vil Kommisjonen meddele datoen 

for mottak i Den europeiske unions tidende. 

8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen dersom den etter 

mottak av uttalelsen fra Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå vedtar en forordning som 

fastsetter at godkjenningen av glyfosat ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen 

for godkjenningsperioden til ikrafttredelsesdatoen for forordningen, forutsatt at godkjenningen for glyfosat ikke 

forlenges, selv om dette er tidligere enn utløpsdatoen for godkjenningen. 

9) På grunn av forlengelsen av godkjenningsperioden for glyfosat beskrevet i foregående betraktninger og de beten-

keligheter som Myndigheten har reist når det gjelder bruk av formuleringsstoffet POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-

2) i plantevernmidler som inneholder glyfosat, vil Kommisjonen innlede en gjennomgåelse av godkjenningen av 

glyfosat i henhold til artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1107/2009 så snart som mulig. 

10) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Ettersom den nåværende godkjenningen av glyfosat utløper 30. juni 2016, bør denne forordning tre i kraft så snart som 

mulig. 

12) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I sjette kolonne («Godkjenningen utløper») i post 25 for glyfosat i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, erstattes ordene «30. juni 2016» med «seks måneder fra datoen for Kommisjonens mottak av uttalelsen fra 

Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå eller 31. desember 2017, avhengig av hvilken dato som 

inntreffer først». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 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 29. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1313 

av 1. august 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet glyfosat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig første alternativ i artikkel 21 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2001/99/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat, som fastsatt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, 

utløper seks måneder etter datoen for Kommisjonens mottak av uttalelsen fra Komiteen for risikovurdering ved Det 

europeiske kjemikaliebyrå eller 31. desember 2017, avhengig av hvilken dato som inntreffer først. 

4) Den 30. oktober 2015(5) oversendte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndighe-

ten») sin erklæring om den toksikologiske vurderingen av POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2), som ofte brukes 

som formuleringsstoff i plantevernmidler som inneholder glyfosat. Myndigheten konkluderte med at det sammenlignet 

med glyfosat kunne konstateres en betydelig toksisitet av POE-tallowamine på alle undersøkte endepunkter. Det ble 

framhevet ytterligere problemer med hensyn til POE-tallowamines potensial for å ha negativ innvirkning på menneskers 

helse når det brukes i plantevernmidler som inneholder glyfosat. Myndigheten mente også at en sannsynlig forklaring på 

de medisinske dataene hos mennesker for plantevernmidler som inneholder glyfosat, er at toksisiteten hovedsakelig 

skyldes POE-tallowamine-bestanddelen i preparatet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 2.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2001/99/EF av 20. november 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av glyfosat og tifensulfuron-metyl som aktive stoffer (EFT L 304 av 

21.11.2001, s. 14). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) EFSA Journal 2015;13(11): 4303. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/10/55 
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5) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF(1), sammenholdt med artikkel 55 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, bør medlemsstatene oppfordre til utvikling og gjennomføring av integrert bekjempelse av skadegjørere 

og alternative metoder eller teknikker for å redusere avhengigheten av pesticider. Ettersom plantevernmidler som 

inneholder glyfosat, brukes i stor grad utenfor landbruket, bør medlemsstatene sikre at bruken av plantevernmidler som 

inneholder glyfosat, reduseres til et minimum eller forbys i områder som f.eks. offentlige parker og hager, idretts- og 

rekreasjonsanlegg, skolegårder og lekeplasser og i nærheten av helseinstitusjoner. 

6) Plantevernmidler som inneholder glyfosat, brukes også før innhøsting. I visse situasjoner er bruk før innhøsting for å 

kontrollere eller hindre uønsket ugress i tråd med god landbrukspraksis. Imidlertid viser det seg at plantevernmidler som 

inneholder glyfosat, også brukes til å styre tidspunktet for innhøsting eller optimalisere tresking, selv om slik bruk ikke 

anses som god landbrukspraksis. Derfor er ikke slik bruk nødvendigvis i samsvar med bestemmelsene i artikkel 55 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Medlemsstatene bør være særlig oppmerksomme på at bruk før innhøsting skjer i 

samsvar med god landbrukspraksis når de godkjenner plantevernmidler. 

7) Kommisjonen oppfordret melderne til å framlegge kommentarer. 

8) På grunnlag av den foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskapen bør vilkårene for bruk av det aktive stoffet 

endres, særlig ved å utelukke formuleringsstoffet POE-tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2) fra bruk i plantevernmidler 

som inneholder glyfosat. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

10) I samsvar med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det utarbeides en liste over formuleringsstoffer som 

ikke er godkjent for bruk i plantevernmidler. Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene har startet arbeidet med å 

utarbeide en slik liste. I dette arbeidet vil Kommisjonen rette særlig oppmerksomhet mot potensielt skadelige 

formuleringsstoffer som brukes i plantevernmidler som inneholder glyfosat. Listen over uakseptable formuleringsstoffer 

skal fastsettes i en egen rettsakt i samsvar med kravene til framgangsmåter fastsatt i artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

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 

I sjuende kolonne («Særlige bestemmelser») i post 25 om glyfosat i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 skal teksten lyde: 

«Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om glyfosat, særlig tillegg I og II til denne, som endret av Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 27. juni 2016. Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

— rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet i sårbare områder, særlig med hensyn til andre bruksområder 

enn landbruk, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå 

bærekraftig bruk av pesticider (EFT L 309 av 24.11.2009, s. 71). 
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— rette særlig oppmerksomhet mot risikoene forbundet med bruk i bestemte områder nevnt i artikkel 12 bokstav a) i 

direktiv 2009/128/EF, 

— rette særlig oppmerksomhet mot at bruk før innhøsting skjer i samsvar med god landbrukspraksis. 

Medlemsstatene skal sikre at plantevernmidler som inneholder glyfosat, ikke inneholder formuleringsstoffet POE-

tallowamine (CAS-nr. 61791-26-2).» 

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. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1414 

av 24. august 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet cyantraniliprol i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Det forente kongerike 29. juni 2011 en søknad fra 

DuPont Crop Protection og Syngenta Crop Protection om godkjenning av det aktive stoffet cyantraniliprol. I samsvar 

med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Det forente kongerike, som rapporterende medlemsstat, søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») 10. august 2011 om at søknaden kunne godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 31. mai 2013 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport 12. juni 2014. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 18. august 2014 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet cyantraniliprol kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. En revidert utgave av denne 

konklusjonen ble offentliggjort 11. november 2014 og 28. mai 2015(3). 

5) Kommisjonen framla 13. juli 2015 den sammenfattende rapporten om cyantraniliprol for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av cyantraniliprol. 

6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Cyantraniliprol bør derfor godkjennes. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 25.8.2016, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(9):3814. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

(3) EFSA Journal 2014;12(9):3814. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/10/56 2019/EØS/10/56 



Nr. 10/788 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) 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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet cyantraniliprol, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Cyantraniliprol 

CAS-nr.: 

736994-63-1 

CIPAC-nr.: Ikke tildelt 

3-brom-1-(3-klor-2-

pyridyl)-4'-cyano-2'-

metyl-6'-

(metylkarbamyl)pyrazol-

5-karboksanilid 

≥ 940 g/kg 

IN-Q6S09: høyst 1 mg/kg 

IN-RYA13: høyst 20 mg/kg 

Metansulfonsyre: høyst 2 g/kg 

Acetonitril: høyst 2 g/kg 

Heptan: høyst 7 g/kg 

3-pikolin: høyst 3 g/kg. 

14. september 

2016 

14. september 

2026 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i  

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om cyantrani-

liprol, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot følgende: 

a)  risikoen for brukere, 

b)  risikoen for vannorganismer, bier og andre leddyr utenfor 

målgruppen, 

c)  risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning når 

stoffet anvendes i veksthus, 

d)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om virkningen av vann-

behandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet skal benyttes til 

drikkevann, innen to år etter vedtakelsen av et veilednings-

dokument om vurdering av virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«99 Cyantraniliprol 

CAS-nr.: 

736994-63-1 

CIPAC-nr.: Ikke tildelt 

3-brom-1-(3-klor-2-

pyridyl)-4'-cyano-2'-

metyl-6'-(metyl-

karbamyl)pyrazol-5-

karboksanilid 

≥ 940 g/kg 

IN-Q6S09: høyst 1 mg/kg 

IN-RYA13: høyst 20 mg/kg 

Metansulfonsyre: høyst 2 g/kg 

Acetonitril: høyst 2 g/kg 

Heptan: høyst 7 g/kg 

3-pikolin: høyst 3 g/kg. 

14. september 

2016 

14. september 

2026 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om cyantraniliprol, særlig tillegg I 

og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

a)  risikoen for brukere, 

b)  risikoen for vannorganismer, bier og andre leddyr 

utenfor målgruppen, 

c)  risikoen for bier og humler som er sluppet ut for 

bestøvning når stoffet anvendes i veksthus, 

d)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten bekreftende opplysninger om 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann når over-

flatevannet eller grunnvannet skal benyttes til 

drikkevann, innen to år etter vedtakelsen av et veiled-

ningsdokument om virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1423 

av 25. august 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pikolinafen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet pikolinafen, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2017. 

2) Det er inngitt en søknad om fornyet oppføring av pikolinafen i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommi-

sjonen 14. mai 2014. 

5) Myndigheten formidlet rapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og oversendte mottatte kommentarer 

til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 22. oktober 2015 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt pikolinafen kan forventes å opp-

fylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om pikolinafen for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 29. januar 2016. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 26.8.2016, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015; 13(11):4279. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/10/57 2019/EØS/10/57 
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8) Godkjenningen av pikolinafen bør derfor fornyes. 

9) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av pikolinafen er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

pikolinafen, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

10) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. 

11) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

12) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549(1) ble godkjenningsperioden for pikolinafen forlenget til 

30. juni 2017 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en beslutning 

om fornyelse er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra  

1. november 2016. 

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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet pikolinafen, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2016. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/549 av 8. april 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) No 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, flumioksazin, 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol og tifensulfuron-metyl (EUT L 95 

av 9.4.2016, s. 4). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pikolinafen 

CAS-nr. 137641-05-5 

CIPAC-nr. 639 

4′-fluor-6-(α,α,α-trifluor-

m-tolyloksy)pyridin-2-

karboksanilid 

≥ 980 g/kg 1. november 2016 30. juni 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om pikolinafen, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot følgende: 

— urenhetene i det tekniske aktive stoffet, 

— vern av pattedyr, særlig store planteetende pattedyr, 

— vern av landplanter utenfor målgruppen, 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av vannorganismer, særlig alger. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 38 for pikolinafen. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«103 Pikolinafen 

CAS-nr. 137641-05-5 

CIPAC-nr. 639 

4′-fluor-6-(α,α,α-trifluor-

m-tolyloksy)pyridin-2-

karboksanilid 

≥ 980 g/kg 1. november 2016 30. juni 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om pikolinafen, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— urenhetene i det tekniske aktive stoffet, 

— vern av pattedyr, særlig store planteetende pattedyr, 

— vern av landplanter utenfor målgruppen, 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder 

med sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av vannorganismer, særlig alger. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1425 

av 25. august 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet isofetamid i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Belgia 22. januar 2013 en søknad fra ISK 

Biosciences Europe NV om godkjenning av det aktive stoffet isofetamid. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Belgia, som rapporterende medlemsstat, søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

3. april 2013 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 3. oktober 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i forord-

ning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form av 

et ajourført utkast til vurderingsrapport 31. august 2015. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 28. oktober 2015 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet isofetamid kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

6) Kommisjonen framla 8. mars 2016 den sammenfattende rapporten om isofetamid for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av isofetamid. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 26.8.2016, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015;13(10):4265. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/10/58 2019/EØS/10/58 
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10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet isofetamid, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Isofetamid 

CAS-nr.: 875915-78-9 

CIPAC-nr.: 972 

N-[1,1-dimetyl-2-(4-

isopropoksy-o-tolyl)-2-

oksoetyl]-3-metyltiofen-2-

karboksamid 

≥ 950 g/kg 15. september 2016 15. september 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om isofetamid, særlig tillegg I 

og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for brukere, arbeidstakere og vannor-

ganismer, særlig fisk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til: 

1)  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert 

(basert på produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevan-

sen av urenheter, 

2)  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifika-

sjonen når det gjelder toksisitet og økotoksisitet, 

3)  virkningen av klorering fra vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder, herunder muligheten for dannelse av klorerte 

restmengder som kan dannes av restmengder i overflatevann, når 

overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1) og 2), 

innen 15. mars 2017 og opplysningene som kreves i punkt 3), innen to 

år etter vedtakelsen av et veiledningsdokument om vurdering av 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«100 Isofetamid 

CAS-nr.: 875915-78-9 

CIPAC-nr.: 972 

N-[1,1-dimetyl-2-(4-

isopropoksy-o-tolyl)-2-

oksoetyl]-3-metyltiofen-

2-karboksamid 

≥ 950 g/kg 15. september 2016 15. september 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

isofetamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot risikoen for brukere, arbeidstakere 

og vannorganismer, særlig fisk. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til: 

1)  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er 

produsert (basert på produksjon i kommersiell målestokk), 

herunder relevansen av urenheter, 

2)  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske 

spesifikasjonen når det gjelder toksisitet og økotoksisitet, 

3)  virkningen av klorering fra vannbehandlingsprosesser på 

arten av restmengder, herunder muligheten for dannelse av 

klorerte restmengder som kan dannes av restmengder i 

overflatevann, når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1) 

og 2), innen 15. mars 2017 og opplysningene som kreves i 

punkt 3), innen to år etter vedtakelsen av et veilednings-

dokument om vurdering av virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1426 

av 25. august 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etofumesat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet etofumesat, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. juli 2017. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av etofumesat i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommi-

sjonen 28. januar 2015. 

5) Myndigheten formidlet rapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og oversendte mottatte kommentarer 

til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 18. desember 2015 Kommisjonen sin konklusjon(4) om hvorvidt etofumesat kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om etofumesat for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 8. mars 2016. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

9) Godkjenningen av etofumesat bør derfor fornyes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 26.8.2016, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) EFSA Journal 2016;14(1):4374, 141 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4374. 

2019/EØS/10/59 2019/EØS/10/59 
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10) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av etofumesat er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

etofumesat, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

11) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Det er særlig nødvendig å fastsette grenser for toksikologisk relevante urenheter i det aktive stoffet slik det produseres. 

12) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

13) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950(1) ble godkjenningsperioden for etofumesat forlenget for 

å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er 

blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra 1. november 2016. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet etofumesat, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2016. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans, stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin (EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Etofumesat 

CAS-nr. 26225-79-6 

CIPAC-nr. 233 

(RS)-2-etoksy-2,3-

dihydro-3,3-

dimetylbenzofuran-5-yl 

metansulfonat 

≥ 970 g/kg 

Følgende urenheter er potensielt 

skadelige i toksikologisk sammen-

heng og må ikke overstige følgende 

nivå i det tekniske materialet: 

— EMS, etylmetansulfonat: høyst 

0,1 mg/kg 

— IBMS, isobutylmetansulfonat: 

høyst 0,1 mg/kg 

1. november 2016 31. oktober 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

etofumesat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 29 for etofumesat. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

Num-

mer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«102 Etofumesat 

CAS-nr. 26225-79-6 

CIPAC-nr. 233 

(RS)-2-etoksy-2,3-

dihydro-3,3-

dimetylbenzofuran-5-yl 

metansulfonat 

≥ 970 g/kg 

Følgende urenheter er potensielt 

skadelige i toksikologisk sammen-

heng og må ikke overstige 

følgende nivå i det tekniske 

materialet: 

— EMS, etylmetansulfonat: 

høyst 0,1 mg/kg 

— IBMS, isobutylmetansulfonat: 

høyst 0,1 mg/kg 

1. november 2016 31. oktober 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om etofumesat, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1361 

av 9. august 2016 

om anerkjennelse av «International Sustainability and Carbon Certification system» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–c) i 

direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 

nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, kan en medlemsstat ikke 

kreve at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4)   Anmodningen om å anerkjenne at «International Sustainability and Carbon Certification system», Hohenzollernring 72, 

50762 Köln, Tyskland, dokumenterer at partier av biodrivstoffer oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 

98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 23. juni 2016. Ordningen omfatter et bredt spekter av 

råstoffer, herunder avfall og restprodukter, og hele sporbarhetskjeden. Dokumentene knyttet til den anerkjente 

ordningen bør gjøres tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av «International Sustainability and Carbon Certification system» viste at den på en egnet måte oppfyller 

bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene 

i artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av «International Sustainability and Carbon Certification system» viste at den overholder egnede 

standarder for pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 

98/70/EF og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 10.8.2016, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 47. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

«International Sustainability and Carbon Certification system» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen 

for anerkjennelse 23. juni 2016, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar 

med standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 23. juni 2016, endres på en måte som kan påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan beslutte å oppheve denne beslutning, blant annet under følgende omstendigheter: 

a)  dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, 

b)  dersom ordningen ikke klarer å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF, 

c)  dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt i 

tredje ledd i artikkel 7c nr. 5 i direktiv 98/70/EF og i tredje ledd i artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer 

av andre elementer i ordningen som anses for å være av avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 9. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1362 

av 9. august 2016 

om anerkjennelse av «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–c) i 

direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 

nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, kan en medlemsstat ikke 

kreve at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED», 7-9 Chemin de Balexert 1219 

Chatelaine, Sveits, dokumenterer at partier av biodrivstoffer oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF 

og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 27. juni 2016. Ordningen omfatter et bredt spekter av råstoffer, 

herunder avfall og restprodukter, og hele sporbarhetskjeden. Dokumentene knyttet til den anerkjente ordningen bør 

gjøres tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» viste at den på en egnet måte oppfyller bære-

kraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i 

artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» viste at den overholder egnede standarder for 

pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og 

vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 10.8.2016, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 47. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

«Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 27. juni 2016, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med 

standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 27. juni 2016, endres på en måte som kan påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan beslutte å oppheve denne beslutning, blant annet under følgende omstendigheter: 

a)  dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, 

b)  dersom ordningen ikke klarer å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF, 

c)  dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt i 

tredje ledd i artikkel 7c nr. 5 i direktiv 98/70/EF og i tredje ledd i artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer 

av andre elementer i ordningen som anses for å være av avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 9. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1433 

av 26. august 2016 

om anerkjennelse av «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å dokumentere 

samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og 

om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(2), særlig artikkel 18 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7b og 7c i og vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og artikkel 17 og 18 i og vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 

fastsettes lignende bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel samt lignende framgangsmåter for å 

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

2) Dersom biodrivstoffer og flytende biobrensler skal medregnes for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–c) i 

direktiv 2009/28/EF, skal medlemsstatene kreve at markedsdeltakerne dokumenterer at bærekraftskriteriene i artikkel 17 

nr. 2–5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. 

3) Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon av 

biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og/eller viser at 

partier med biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5 og/eller at 

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

Dersom en markedsdeltaker framlegger bevis eller data som er innhentet i samsvar med en frivillig ordning som er 

anerkjent av Kommisjonen, i det omfang som er fastsatt i beslutningen om anerkjennelse, kan en medlemsstat ikke 

kreve at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», 11, rue de Monceau, 75008 

Paris, Frankrike, dokumenterer at partier av biodrivstoffer oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 

direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 25. juli 2016. Ordningen omfatter et bredt spekter av råstoffer, 

herunder avfall og restprodukter, og hele sporbarhetskjeden. Dokumentene knyttet til den anerkjente ordningen bør 

gjøres tilgjengelige på den åpenhetsplattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) Vurderingen av «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» viste at den på en egnet måte oppfyller bære-

kraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at det brukes en massebalansemetode i samsvar med kravene i 

artikkel 7c nr. 1 i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF. 

6) Evalueringen av «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» viste at den overholder egnede standarder for 

pålitelighet, åpenhet og uavhengig revisjon, og at den oppfyller metodekravene i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og 

vedlegg V til direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 27.8.2016, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 49. 

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers 

bærekraft — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

«Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 25. juli 2016, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med 

standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler i ordningen, oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i 

artikkel 7b nr. 3–5 i direktiv 98/70/EF og artikkel 17 nr. 3–5 i direktiv 2009/28/EF. 

Ordningen inneholder også nøyaktige data for formålene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7b nr. 2 i direktiv 

98/70/EF. 

Artikkel 2 

Beslutningen gjelder i fem år fra den dato den trer i kraft. Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 25. juli 2016, endres på en måte som kan påvirke grunnlaget for denne beslutning, skal endringene snarest 

meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte 

oppfyller de bærekraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan beslutte å oppheve denne beslutning, blant annet under følgende omstendigheter: 

a) dersom det er klart påvist at ordningen ikke har gjennomført elementer som anses å være avgjørende for denne beslutning, 

eller dersom det er skjedd alvorlige og strukturelle brudd på disse elementene, 

b) dersom ordningen ikke klarer å framlegge årlige rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 7c nr. 6 i direktiv 

98/70/EF og artikkel 18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF, 

c) dersom ordningen unnlater å gjennomføre standarder for uavhengig revisjon som fastsatt i gjennomføringsrettsakter nevnt i 

tredje ledd i artikkel 7c nr. 5 i direktiv 98/70/EF og i tredje ledd i artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2009/28/EF eller forbedringer 

av andre elementer i ordningen som anses for å være av avgjørende betydning for fortsatt anerkjennelse. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 26. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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BESLUTNING nr. F2 

av 23. juni 2015 

om utveksling av opplysninger mellom institusjoner med henblikk på tilståelse av familieytelser 

(2016/C 52/07)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeord-

ninger(1), særlig artikkel 72 bokstav a), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), særlig artikkel 2 nr. 2 og 

avdeling III kapittel VI, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På det 340. møtet i Den administrative kommisjon 22-23. oktober 2014 ga visse delegasjoner uttrykk for bekymring 

over problemer som de har støtt på når det gjelder hastigheten, ensartetheten og strukturen i utvekslingen av opp-

lysninger med kompetente institusjoner med henblikk på tilståelse og beregning av familieytelser. 

2) Kompleksiteten og varigheten av framgangsmåten for tilståelse av familieytelser ble også diskutert på møtet 18. april 2012 

i Den administrative kommisjons arbeidsgruppe for familieytelser og 10. mars 2015 i refleksjonsforumet for spørsmål 

om eksport og kompetanse innenfor familieytelser. 

3) Utvekslingen av opplysninger mellom institusjoner bør være i samsvar med artikkel 68 nr. 3 og artikkel 76 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 2 og artikkel 60 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

4) Dersom den institusjonen som mottar en søknad om familieytelser, kommer til at dens lovgivning skal få anvendelse, 

men ikke har prioritet, bør den umiddelbart gjøre et midlertidig vedtak om hvilke prioriteringsregler som skal gjelde, og 

oversende søknaden i samsvar med artikkel 68 nr. 3 i forordning (EF) nr. 883/2004 til institusjonen i den medlemsstaten 

den mener har primær kompetanse. 

5) Dersom den institusjonen som mottar en videresendt søknad i henhold til artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 987/2009, ikke innen den angitte fristen på to måneder har gitt melding om at den bestrider det midlertidige vedtaket, 

blir det midlertidige vedtaket endelig enten fra den datoen da mottakerinstitusjonen godkjenner vedtaket, eller, dersom 

mottakerinstitusjonen unnlater å gi melding om sitt standpunkt til det midlertidige vedtaket, ved utløpet av en frist på to 

måneder fra datoen da mottakerinstitusjonen mottok søknaden (datoen som inntreffer først). 

6) I samsvar med artikkel 68 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 987/2009 bør tillegget beregnes og utbetales umiddelbart når den berørte personen får rett til ytelsen, og 

medlemsstaten har de opplysningene som er nødvendige for å beregne tillegget. 

7) Dersom den institusjonen som mottar en søknad om familieytelser har gjort et midlertidig vedtak om hvilke priorite-

ringsregler som skal gjelde, men ikke ennå har alle opplysningene som er nødvendige for å kunne foreta en endelig 

beregning av tilleggets størrelse, bør institusjonen på anmodning fra den berørte personen beregne og tilstå tillegget på 

midlertidig grunnlag dersom en slik beregning er mulig ut fra de opplysningene som er tilgjengelige, i samsvar med 

artikkel 68 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 7 og artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 987/2009. Når de berørte institusjonene er uenige om hvilken lovgivning som skal ha prioritet, bør artikkel 6 nr. 2-5 

og artikkel 60 nr. 4 i forordning (EF) nr. 987/2009 få anvendelse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 52 av 11.2.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 50. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 
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8) Bruken av skjemaer til utveksling av opplysninger med henblikk på tilståelse og beregning av familieytelser i henhold 

til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, bør være i samsvar med beslutning nr. E1(1). 

9) For å lette en ensartet anvendelse av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, er Den administrative 

kommisjon derfor enig i at det bør fastsettes klarere tidsfrister for utveksling av opplysninger med henblikk på tilståelse 

og beregning av familieytelser i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, og dessuten bør det 

fastsettes klarere regler for utbetaling av tillegget (herunder på midlertidig grunnlag). 

 Beslutningen er truffet i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

1.  En institusjon skal umiddelbart gi berørte institusjoner i andre medlemsstater alle de opplysningene som er nødvendige for 

å fastsette retten til en familieytelse og beregne denne familieytelsen. Når en institusjon får kjennskap til opplysninger som kan 

være av betydning for et vedtak om retten til eller størrelsen på familieytelser, skal den så snart som mulig videresende 

relevante opplysninger til de andre berørte institusjonene. 

2.  En institusjon skal omgående svare på en anmodning om opplysninger fra en annen medlemsstat, og under enhver 

omstendighet ikke senere enn 

a.  to måneder etter mottak av anmodningen i saker som gjelder anmodning om et standpunkt til et midlertidig vedtak om 

prioriteringsreglene nevnt i artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009), eller 

b.  innen tre måneder etter mottak av anmodningen om opplysninger i alle andre tilfeller. 

3.  I unntakstilfeller der det av berettigede grunner ikke er mulig for institusjonen som mottar en anmodning om opplys-

ninger, å svare innen fristen fastsatt i nr. 2 bokstav b), skal den underrette den anmodende institusjonen om dette og om 

grunnene til forsinkelsen; dersom det er mulig, skal institusjonen angi når den kommer til å gi de ønskede opplysningene og 

holde den anmodende institusjonen underrettet om eventuelle endringer i den veiledende tidsrammen. 

4.  Dersom minst to medlemsstater er berørt, skal de kompetente institusjonene på anmodning utveksle opplysninger om 

mottakernes familiesituasjon og beløpene og satsene for de ytelsene som utbetales. For slike anmodninger gjelder de fristene 

som er angitt i nr. 2 bokstav b). Uten at det berører forpliktelsen i nr. 1, kan en kompetent institusjon, dersom det dreier seg om 

allmenne regelmessige anmodninger enten om kontroll av ytelsesbeløpet eller kontroll av retten til ytelser, ikke oversende en 

slik anmodning mer enn en gang i året uten en konkret grunn, og den kompetente mottakerinstitusjonen er heller ikke forpliktet 

til å svare på en slik anmodning mer enn en gang i året. 

5.  Tillegget skal beregnes og utbetales umiddelbart når den berørte personen får rett til ytelsen, og medlemsstaten har de 

opplysningene som er nødvendige for å beregne tillegget. Tillegget eller det midlertidige tillegget skal utbetales med de 

intervallene som er fastsatt for utbetaling av familieytelser i den kompetente medlemsstatens nasjonale lovgivning. 

6.  Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort. 

 President for Den administrative kommisjon 

 Liene RAMANE 

 ____________  

  

(1) Beslutning nr. E1 av 12. juni 2009 om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av opplysninger nevnt i 

artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 (EUT C 106 av 24.4.2010, s. 9). 
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AVGJERD nr. H7 

av 25. juni 2015 

om revisjon av avgjerd nr. H3 om datoen som det skal takast omsyn til ved fastsetjing av 

vekslingskursane som er nemnde i artikkel 90 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 987/2009 

(2016/C 52/08)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJONEN FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGAR HAR — 

med tilvising til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordine-

ring av trygdeordninger(1), der det er fastsett at Den administrative kommisjonen har ansvaret for å handsame alle admini-

strative spørsmål eller tolkingsspørsmål som følgjer av føresegnene i forordning (EF) nr. 883/2004 og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning 

(EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av nr. 8 i avgjerd nr. H3(3) skal den nemnde avgjerda reviderast eitt år etter at forordning (EF) nr. 883/2004 

og forordning (EF) nr. 987/2009 tek til å gjelde. 

2) Av omsyn til klarleiken bør den terminologien som vert nytta i avgjerd nr. H3, vere konsekvent. Der uttrykket 

«offentleggjord for» er nytta, bør det følgjeleg bytast ut med «offentleggjord». Der uttrykket «vekslingskursen som 

gjeld» er nytta, bør det følgjeleg bytast ut med «vekslingskursen som er offentleggjord». 

3) Ordlyden i nr. 6 i avgjerd nr. H3 har skapt tolkingsproblem, og føresegna har vorte nytta på ulike måtar i 

medlemsstatane. Det er difor naudsynt å endre denne føresegna for å klargjere kva framgangsmåte som skal nyttast — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

1.  I nr. 3 bokstav a) og b) i avgjerd nr. H3 vert «offentleggjord for» bytt ut med «offentleggjord». 

2.  I nr. 5 i avgjerd nr. H3 vert «vekslingskursen som gjeld» bytt ut med «vekslingskursen som er offentleggjord». 

3.  Nr. 6 i avgjerd nr. H3 skal lyde: 

«For føremåla med artikkel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 skal datoen som skal gjelde ved fastsetjing av den gjeldande 

vekslingskursen mellom to valutaer, vere som følgjer: 

a)  Ved oppmoding om motrekning av etterbetalingar eller laupande utbetalingar, arbeidsdagen rett før den dagen den 

oppmodande parten sende den endelege oppmodinga om motrekning av etterbetalingar eller laupande utbetalingar. 

b)  Ved oppmoding om innkrevjing, arbeidsdagen rett før den dagen den oppmodande parten sende den første oppmodinga 

om innkrevjing. 

For føremåla med dette nummeret tyder arbeidsdag ein arbeidsdag i Den europeiske sentralbanken der det vert 

offentleggjort ein dagleg referansekurs for veksling av valuta.» 

4.  Denne avgjerda skal kunngjerast i Tidend for Den europeiske unionen. Ho tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord. 

 President for Den administrative kommisjonen 

 Liene RAMANE 

 ____________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 52 av 11.2.2016, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 51. 

(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) TEU L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

(3) Avgjerd nr. H3 av 15. oktober 2009 om datoen som det skal takast omsyn til ved fastsetjing av vekslingskursane som er nemnde i artikkel 

90 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 (TEU C 106 av 24.4.2010, s. 56). 

2019/EØS/10/64 



Nr. 10/814 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om likeverdighet mellom rammereglene i Japan for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(2014/752/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter 

og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse 

der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt 

for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i Japan. Et tillegg til 

rådene ble mottatt 27. januar 2014. I forbindelse med de tekniske rådene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de 

rettslig bindende kravene som gjelder på jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter i Japan, og de rettslig bindende 

kravene som gjelder for sentrale motparter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning bygger 

imidlertid ikke bare på en sammenlignende analyse av de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i 

Japan, men også på en vurdering av resultatet av disse kravene når det gjelder den risikoreduksjonen som oppnås. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Japan for clearingorganisasjoner som har tillatelse der, består av Financial Instruments 

and Exchange Act 2006 (FIEA), som fastsetter tilsynsrammene for organisasjoner som clearer verdipapirer og 

finansielle derivater, og Commodity Derivatives Act 2009 (CDA), som fastsetter tilsynsrammene for organisasjoner 

som clearer råvarer. Denne beslutning omfatter bare den ordningen som er fastsatt i FIEA. 

7) I FIEA er det fastsatt at før det tildeles lisens til å utøve clearingvirksomhet, må Japans statsminister forvisse seg om at 

clearingorganisasjonen har atferdsregler – clearingorganisasjonens interne regler og framgangsmåter – som er i samsvar 

med gjeldende lover og forskrifter, at clearingorganisasjonens økonomiske evne er god nok til at den kan cleare 

finansielle instrumenter, at de forventede inntektene og utgiftene i forbindelse med clearingorganisasjonens virksomhet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018,  

s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/65 
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er tilfredsstillende, at clearingorganisasjonens personale har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne foreta clearing 

av finansielle instrumenter på en hensiktsmessig og sikker måte, og at clearingorganisasjonens struktur og system er 

tilstrekkelig utviklet til at oppgjør kan skje på en hensiktsmessig måte. I henhold til artikkel 194-7 nr. 1 i FIEA delegerer 

statsministeren sin myndighet i henhold til FIEA til kommissæren for Financial Services Agency of Japan (JFSA). 

Kommissæren for JFSA er derfor ansvarlig for å tildele clearinglisens. 

8) I desember 2013 offentliggjorde JFSA «Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures» 

(heretter kalt «retningslinjene»), som inneholder nærmere bestemmelser om tilsynsrammene for finansmarkedenes 

infrastruktur, herunder clearingorganisasjoner, og særlig på hvilken måte clearingorganisasjonene må overholde FIEA. 

Retningslinjene gjennomføres i clearingorganisasjonens interne regler og framgangsmåter. 

9) De rettslig bindende kravene i Japan utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene for clearing-

organisasjoner som er fastsatt i FIEA (heretter kalt «grunnreglene»), utgjør de overordnede standardene som 

clearingorganisasjoner må oppfylle for å få lisens til å levere clearingtjenester i Japan. Disse grunnreglene utgjør det 

første nivået av de rettslig bindende kravene i Japan. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må en 

clearingorganisasjon framlegge sine interne regler og framgangsmåter for kommissæren for JFSA til godkjenning. Disse 

interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende kravene i Japan, og de må inneholde 

detaljerte opplysninger om hvordan clearingorganisasjonen som inngir søknad, vil oppfylle disse standardene i samsvar 

med retningslinjene. Clearingorganisasjonenes interne regler og framgangsmåter inneholder dessuten tilleggsbe-

stemmelser som utfyller grunnreglene. Når disse interne reglene og framgangsmåtene er godkjent av kommissæren for 

JFSA, blir de rettslig bindende for clearingorganisasjonen. Disse reglene utgjør derfor en vesentlig del av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som sentrale motparter etablert i Japan må overholde. Dersom grunnreglene eller clearing-

organisasjonens interne regler og framgangsmåter ikke overholdes, har kommissæren for JFSA myndighet til å treffe 

administrative tiltak overfor clearingorganisasjonen, herunder til å utstede påbud om å forbedre forretningsvirksomheten 

eller tilbakekalle hele eller deler av clearingorganisasjonens lisens. 

10) De grunnreglene som gjelder for clearingorganisasjoner, utfylt med deres interne regler og framgangsmåter, gir 

vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av bestemmelsene i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

I henhold til de rettslig bindende kravene som gjelder for clearingorganisasjoner med hensyn til det antall tilfeller av 

mislighold som skal dekkes av de samlede økonomiske midlene, skal clearingorganisasjoner som clearer mer enn 95 % 

av de volumene som cleares i Japan, dekke mislighold hos minst de to clearingmedlemmene som de har størst 

eksponering overfor under ekstreme, men mulige markedsvilkår (heretter kalt «prinsippet om dekning av to»). Dette 

kravet sikrer en grad av risikoreduksjon som er likeverdig med den som det tas sikte på med kravene fastsatt i avdeling 

IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses som likeverdig. 

11) De rettslig bindende kravene som gjelder for clearingorganisasjoner med hensyn til likviditetsrisiko, krever at 

clearingorganisasjoner som clearer mer enn 95 % av de volumene som cleares i Japan, anvender prinsippet om dekning 

av to. Dette kravet sikrer en grad av risikoreduksjon som er likeverdig med den som det tas sikte på med kravene fastsatt 

i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses som likeverdig. Endelig gir de rettslig bindende 

kravene som gjelder for alle clearingorganisasjoner med hensyn til kontinuerlig virksomhet, krav til sikkerhet, investe-

ringsretningslinjer, oppgjørsrisiko, atskillelse og overførbarhet, beregning av bunnsikkerhet og foretaksstyring, herunder 

organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, risikokomité, oppbevaring av opplysninger, kvalifiserende eierandeler, 

opplysninger til vedkommende myndighet, interessekonflikter, utkontraktering og god forretningsskikk, vesentlige 

resultater som er likeverdige med resultatene av kravene i forordning (EU) nr. 648/2012, og de bør derfor anses som 

likeverdige. 

12) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan sikrer at clearingorganisasjoner 

som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

13) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 må de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan med hensyn til 

sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og 

effektiv håndheving. 

14) JFSA er ansvarlig for tilsyn med finansmarkedenes infrastruktur. JFSA overvåker fortløpende at clearingorganisa-

sjonene oppfyller risikostyringskrav gjennom overvåking og risikobaserte framgangsmåter for gransking, herunder 

kontroller av tilsynskravene. JFSA kan særlig anmode clearingorganisasjoner om å framlegge opplysninger, rapporter 

og annet materiale om sin virksomhet, og det kan granske clearingorganisasjonenes virksomhet, dokumenter og 

regnskapsbøker. Det vurderer også hvordan clearingorganisasjoner oppfyller sine forpliktelser. Dette granskingsarbeidet 

resulterer i en rapport der eventuelle påviste mangler identifiseres. JFSA har forskjellige midler til rådighet for å kunne 



Nr. 10/816 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

sikre at clearingorganisasjoner behandler eventuelle påviste mangler på en hensiktsmessig måte, og kan bl.a. kreve at 

clearingorganisasjoner skriftlig dokumenterer at slike problemer er blitt løst til rett tid. JFSA har ytterligere midler til 

rådighet for å oppnå etterlevelse, herunder en mulighet til å utstede påbud om å forbedre forretningsvirksomheten samt 

håndheving av slike påbud. JFSA kan også tilbakekalle hele eller deler av clearingorganisasjonens lisens. 

15) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn med og effektiv håndheving overfor sentrale motparter. 

16) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Japan inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

17) Sentrale motparter fra tredjestater kan søke om utenlandslisens for sentrale motparter, noe som gir dem mulighet til å 

levere de samme tjenestene i Japan som de har tillatelse til å levere i tredjestaten. De kriteriene som gjelder for en 

sentral motpart fra en tredjestat som søker om lisens, ligner de kriteriene som gjelder for tildeling av lisens til japanske 

clearingorganisasjoner. Særlig bør den sentrale motparten fra en tredjestat som søker om lisens, på grunnlag av de 

rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i tredjestaten, ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag, tilstrekkelig 

kunnskap og et personale med erfaring samt et system og en struktur som er tilstrekkelig til at den kan utøve 

clearingvirksomhet på en hensiktsmessig og sikker måte. Sentrale motparter fra tredjestater er dessuten fritatt for visse 

krav som gjelder for innenlandske sentrale motparter som har tillatelse i Japan, dersom utenlandske myndigheter som 

JFSA har inngått samarbeidsavtale med, har tildelt dem en likeverdig lisens. 

18) De rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan bør derfor anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av 

sentrale motparter fra tredjestater. 

19) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Japan med hensyn til clearingorganisasjoner, og disse rettslige og tilsynsmessige rammene 

bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør på grunnlag av 

opplysninger fra ESMA fortsatt overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan for sentrale 

motparter og forvisse seg om at de vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

20) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Japan, som 

består av Financial Instruments and Exchange Act 2006 (FIEA), utfylt med «Comprehensive Guidelines for Supervision of 

Financial Market Infrastructures», og som gjelder for clearingorganisasjoner med tillatelse der, anses som likeverdige med 

kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om likeverdighet mellom rammereglene i Singapore for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre 

(2014/753/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore sikrer at sentrale motparter som er etablert og har 

tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan 

bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i 

Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Singapore. I 

forbindelse med de tekniske rådene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de rettslig bindende kravene som gjelder 

på jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter i Singapore, og de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale 

motparter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning bygger imidlertid ikke bare på en sammen-

lignende analyse av de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i Singapore, men også på en 

vurdering av resultatet av disse kravene og av om de er tilstrekkelige til å redusere den risikoen clearingmedlemmer og 

handelsplasser etablert i Unionen kan bli utsatt for, på en måte som anses som likeverdig med resultatet av kravene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves 

på finansmarkeder som er mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Singapore for sentrale motparter som har tillatelse der, består av kapittel 289 i Securities 

and Futures Act (SFA) og Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013 (heretter kalt «SFA-

forskrifter»). SFA har som formål å fremme sikre og effektive clearingsystemer og å redusere systemrisikoen. SFA-

forskriftene utvikler og gjennomfører kravene i SFA. Ved SFA innføres en tillatelsesordning for alle systemviktige 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018,  

s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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clearingsystemer som fungerer som sentrale motparter, som må få tillatelse fra Monetary Authority of Singapore (MAS) 

som godkjente clearingsentraler (ACH – Approved Clearing Houses). Andre clearingsystemer, herunder oversjøiske 

sentrale motparter, får tillatelse fra MAS som anerkjente clearingsentraler (RCH – Recognised Clearing Houses). 

7) I januar 2013 utstedte MAS også «Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures» (heretter kalt 

«monografien»), der det fastsettes standarder som gjelder for sentrale motparter ved gjennomføring av prinsippene for 

finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), utstedt av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(1) (CPSS) og Den 

internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO) i april 2012. I monografien forklares 

det særlig hvordan MAS forventer at godkjente clearingsentraler oppfyller sine forpliktelser i henhold til SFA, og MAS 

tar hensyn til det ved vurderingen av de godkjente clearingsentralenes overholdelse av forpliktelsene i SFA. 

8) For å få tillatelse som godkjent clearingsentral må clearingsentraler oppfylle særskilte krav fastsatt i SFA og i SFA-

forskriftene. MAS kan pålegge vilkår eller begrensninger for tillatelse til godkjente clearingsentraler og kan når som 

helst legge til, endre eller tilbakekalle de pålagte vilkårene eller begrensningene. Godkjente clearingsentraler må drive 

clearingsystemer på en sikker og effektiv måte, og de må styre de risikoene som er forbundet med deres forretnings-

virksomhet og transaksjoner, på en forsvarlig måte. De må også ha tilstrekkelige økonomiske midler og personal- og 

systemressurser. 

9) I henhold til SFA må godkjente clearingsentraler på individuelt grunnlag vedta interne regler og framgangsmåter som 

sikrer korrekt og effektiv drift av clearingsystemet og korrekt regulering av og tilsyn med medlemmene. De godkjente 

clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter må omfatte bestemte temaer fastsatt av MAS, herunder krav som 

gjelder risikoene forbundet med drift av clearingsystemer, håndtering av mislighold og kriterier og vilkår som skal 

oppfylles av medlemmene. På den måten gjennomføres monografien i de godkjente clearingsentralenes interne regler og 

framgangsmåter. De godkjente clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter samt eventuelle endringer av dem 

må framlegges for MAS før de gjennomføres. MAS kan avvise, endre eller utfylle de interne reglene og 

framgangsmåtene eller enhver del av den foreslåtte endringen. I henhold til SFA-forskriftene kreves det dessuten 

uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra MAS av enhver endring av de godkjente clearingsentralenes risikostyringsrammer, 

herunder typen sikkerhet som aksepteres, metodene for verdifastsettelse av sikkerhet og fastsettelse av marginer for å 

styre de godkjente clearingsentralenes risikoeksponering overfor sine deltakere, samt omfanget av de økonomiske 

midlene som er til rådighet for å dekke medlemmenes mislighold (unntatt marginer som den godkjente clearingsentralen 

innehar). SFA fastsetter sanksjoner dersom de godkjente clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter endres på 

en slik måte at de kravene som MAS har fastsatt, ikke lenger oppfylles. I henhold til SFA er de godkjente 

clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter derfor bindende for dem. 

10) De rettslig bindende kravene i Singapore utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende kravene til godkjente 

clearingsentraler som er fastsatt i SFA og SFA-forskriftene (heretter kalt «grunnreglene»), utgjør de overordnede 

standardene som godkjente clearingsentraler må oppfylle for å få tillatelse til å levere clearingtjenester i Singapore. 

Disse grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i Singapore. For å dokumentere samsvar med 

grunnreglene må godkjente clearingsentraler framlegge sine interne regler og framgangsmåter for MAS før de 

gjennomføres, og MAS kan avvise, endre eller utfylle dem. Disse interne reglene og framgangsmåtene utgjør det andre 

nivået av de rettslig bindende kravene i Singapore, og de må inneholde detaljerte opplysninger om hvordan den 

godkjente clearingsentralen som inngir søknad, oppfyller disse overordnede standardene i samsvar med monografien. 

De godkjente clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter inneholder dessuten tilleggsbestemmelser som 

utfyller grunnreglene. 

11) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for godkjente clearingsentraler, bør 

også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som clearingmedlemmer og 

handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i godkjente clearingsentraler. Risikoreduksjons-

resultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale motparten 

utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå det samme 

risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som utøver sin 

virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå.  

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/819 

 

 

12) De finansmarkedene der godkjente clearingsentraler utøver sin clearingvirksomhet, er betydelig mindre enn finansmar-

kedene der sentrale motparter etablert i Unionen utøver sin virksomhet. I de seneste tre årene har den samlede verdien 

av clearede transaksjoner i Singapore utgjort mindre enn 1 % av den samlede verdien av transaksjoner som er clearet i 

de av Unionens medlemsstater som inngår i G10. Deltaking i godkjente clearingsentraler utsetter derfor clearing-

medlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter som har 

tillatelse i Unionen. 

13) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for godkjente clearingsentraler, kan derfor anses som likeverdige 

dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for godkjente clearingsentraler, 

utfylt med deres interne regler og framgangsmåter som gjennomfører PFMI, reduserer det lavere risikonivået i 

Singapore og sikrer et risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

14) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore sikrer at godkjente 

clearingsentraler som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

15) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Singapore med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

16) MAS kan utstede generelle eller spesifikke instrukser for å sikre at de godkjente clearingsentralene drives på en sikker 

og effektiv måte, og særlig for å sikre oppfyllelse av forpliktelsene eller kravene i henhold til SFA eller kravene som er 

fastsatt av MAS, og som må innlemmes i de godkjente clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter. I SFA er 

det fastsatt sanksjoner for tilfeller der godkjente clearingsentraler ikke retter seg etter instruksene utstedt av MAS. Når 

det gjelder håndheving av godkjente clearingsentralers interne regler og framgangsmåter, kan MAS anmode High Court 

om å utstede et påbud om at den godkjente clearingsentralen skal følge, iaktta, håndheve eller iverksette sine interne 

regler og framgangsmåter. Endelig kan MAS tilbakekalle godkjente clearingsentralers tillatelse ved manglende 

oppfyllelse av de kravene den har fastsatt, av eventuelle vilkår eller begrensninger som gjaldt for tillatelsen, av 

eventuelle instrukser utstedt av MAS i henhold til SFA eller av en bestemmelse i SFA. 

17) I henhold til SFA-forskriftene er godkjente clearingsentraler dessuten forpliktet til å framlegge for MAS en årlig rapport 

om hvordan de har oppfylt sine forpliktelser i henhold til SFA i løpet av regnskapsåret. De må også framlegge for MAS 

den uavkortede versjonen av den godkjente clearingsentralens revisjonsberetning, som må omfatte revisorenes 

eventuelle konklusjoner og anbefalinger med hensyn til den godkjente clearingsentralens internkontroller og om den 

godkjente clearingsentralens eventuelle manglende overholdelse av bestemmelser i SFA og av eventuelle instrukser 

utstedt av MAS i henhold til SFA. 

18) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

19) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Singapore inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

20) Sentrale motparter fra tredjestater kan søke om tillatelse som anerkjent clearingsentral, noe som gir dem mulighet til å 

levere de samme tjenestene i Singapore som de har tillatelse til å levere i tredjestaten. 

21) Før MAS gir tillatelse som anerkjent clearingsentral, vurderer den om lovgivningen i den tredjestaten der den sentrale 

motparten har tillatelse, er sammenlignbar med de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale 

motparter etablert i Singapore, herunder om PFMI anvendes. For å kunne gi tillatelse som anerkjent clearingsentral 

kreves det også at det opprettes samarbeidsordninger mellom MAS og vedkommende utenlandske tilsynsmyndighet. 

22) Selv om framgangsmåten for anerkjennelse innenfor Singapores rettsorden som gjelder for sentrale motparter fra 

tredjestater, skiller seg fra framgangsmåten som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den likevel anses som et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. 
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23) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Singapore med hensyn til godkjente clearingsentraler, og disse rettslige og tilsynsmessige 

rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør på grunnlag 

av opplysninger fra ESMA fortsatt overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore for 

sentrale motparter og forvisse seg om at de vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

24) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Singapore, som 

består av kapittel 289 i Securities and Futures Act og Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013, utfylt med 

«Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures», og som gjelder for godkjente clearingsentraler med tillatelse 

der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om likeverdighet mellom rammereglene i Hongkong for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre 

(2014/754/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter 

og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale 

motparter, bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige 

med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er 

derfor å kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Hongkong sikrer at sentrale motparter som er etablert 

og har tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå 

enn de kan bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor 

systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse 

i Hongkong. I forbindelse med de tekniske rådene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de rettslig bindende 

kravene som gjelder på jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter i Hongkong, og de rettslig bindende kravene som 

gjelder for sentrale motparter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning bygger imidlertid ikke 

bare på en sammenlignende analyse av de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i Hongkong, 

men også på en vurdering av resultatet av disse kravene og av om de er tilstrekkelige til å redusere den risikoen 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen kan bli utsatt for, på en måte som anses som likeverdig med 

resultatet av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at 

clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet med 

vesentlig lavere risiko. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som 

er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Hongkong for sentrale motparter som har tillatelse der, består av Clearing and Settlement 

Systems Ordinance (CSSO) og Securities and Futures Ordinance (SFO). Enheter med tillatelse i henhold til CSSO 

reguleres av Hong Kong Monetary Authority (HKMA), og enheter med tillatelse i henhold til SFO reguleres av Hong 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/67 
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Kong Securities and Futures Commission (SFC). Sentrale motparter i Hongkong har fått tillatelse bare i henhold til 

SFO. Denne beslutning bør derfor begrenses til ordningen fastsatt i henhold til SFO. 

7) I henhold til del III i SFO har SFC myndighet til å gi tillatelse til en sentral motpart som anerkjent clearingsentral (RCH 

– Recognised Clearing House). Ved vurdering av tillatelse til sentrale motparter som anerkjent clearingsentral må SFC 

ta hensyn til «investeringskundenes interesser» og en «hensiktsmessig markedsregulering». SFC kan også spesifisere 

«de vilkårene som den anser hensiktsmessige», før den gir en bestemt sentral motpart tillatelse som anerkjent 

clearingsentral, og den kan endre disse vilkårene ved melding dersom den «anser det hensiktsmessig». For å avgjøre hva 

som er hensiktsmessig, skal SFC vise til sitt lovfestede mandat, som er å opprettholde finansiell stabilitet og redusere 

systemrisiko. 

8) SFO fastsetter de forpliktelsene og kravene som en anerkjent clearingsentral må oppfylle. SFC har utstedt retningslinjer 

i henhold til avsnitt 399 nr. 1 i SFO (heretter kalt «retningslinjene»), som gjennomfører de internasjonale standardene 

fastsatt i henhold til prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), utstedt i april 2012 av Komiteen for 

oppgjørs- og betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapir-

området (IOSCO). Ved vurderingen av om anerkjente clearingsentraler oppfyller sine forpliktelser i henhold til SFO, tar 

SFC hensyn til retningslinjene. Dersom en anerkjent clearingsentral ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til SFO 

utfylt med retningslinjene, kan SFC treffe tiltak for å rette opp situasjonen. 

9) SFO krever også at en anerkjent clearingsentral vedtar de interne reglene og framgangsmåtene som er nødvendige for en 

hensiktsmessig regulering av dens clearing- og oppgjørssystemer og for en hensiktsmessig regulering av dens clearing-

medlemmer. Kravene i SFO og retningslinjene gjennomføres dermed i de anerkjente clearingsentralenes interne regler 

og framgangsmåter. I henhold til SFO må alle interne regler og framgangsmåter som vedtas av en anerkjent clearing-

sentral, og endringer av dem, godkjennes av SFC. 

10) De rettslig bindende kravene i Hongkong utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene for anerkjente 

clearingsentraler som er fastsatt i SFO (heretter kalt «grunnreglene»), utgjør de overordnede standardene som anerkjente 

clearingsentraler må oppfylle for å få tillatelse til å levere clearingtjenester i Hongkong. Disse grunnreglene utgjør det 

første nivået av de rettslig bindende kravene i Hongkong. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må anerkjente 

clearingsentraler framlegge sine interne regler og framgangsmåter for SFC til godkjenning. Disse interne reglene og 

framgangsmåtene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende kravene i Hongkong, og de må inneholde detaljerte 

opplysninger om hvordan den anerkjente clearingsentralen vil oppfylle disse standardene i samsvar med retningslinjene. 

Når disse interne reglene og framgangsmåtene er godkjent av SFC, blir de rettslig bindende for den anerkjente clearing-

sentralen. 

11) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente clearingsentraler, bør 

også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som clearingmedlemmer og han-

delsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i anerkjente clearingsentraler. Risikoreduksjons-

resultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale motparten 

utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå det samme 

risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som utøver sin 

virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

12) Det finansmarkedet der anerkjente clearingsentraler utøver sin clearingvirksomhet, er betydelig mindre enn det der 

sentrale motparter etablert i Unionen utøver sin virksomhet. I de seneste tre årene har den årlige nominelle verdien av 

børsnoterte derivatkontrakter som omsettes i Hongkong, utgjort mindre enn 1 % av den årlige nominelle verdien av 

børsomsatte derivatkontrakter som omsettes i Unionen. I samme periode utgjorde markedsverdien av verdipapirer 

omsatt på børsen i Hongkong i gjennomsnitt mindre enn 25 % av markedsverdien i Unionen. Dessuten er anerkjente 

clearingsentralers clearing av mer komplekse produkter som f.eks. OTC-derivater på et tidlig stadium, ettersom 

clearingtjenester for OTC-derivatkontrakter først ble innført 25. november 2013. Deltaking i anerkjente clearingsentraler 

utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i 

sentrale motparter som har tillatelse i Unionen.  

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og 

markedsinfrastruktur (CPMI). 
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13) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente clearingsentraler, kan derfor anses som likeverdige 

dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for anerkjente clearingsentraler, 

utfylt med deres interne regler og framgangsmåter som gjennomfører PFMI, reduserer det lavere risikonivået i 

Hongkong og sikrer et risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

14) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Hongkong sikrer at anerkjente 

clearingsentraler som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

15) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Hongkong med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

16) SFC overvåker fortløpende at anerkjente clearingsentraler oppfyller risikostyringskrav, gjennom overvåking og 

risikobaserte framgangsmåter for gransking, herunder kontroller av tilsynskravene. SFC har ytterligere midler til å 

håndheve overholdelsen. Særlig har SFC myndighet til å pålegge anerkjente clearingsentraler å opphøre med å levere 

eller drive clearing- eller oppgjørssystemer, eller til å tilbakekalle deres tillatelse. Dessuten kan SFC også kreve at 

anerkjente clearingsentraler foretar visse endringer i sine regler dersom det anses nødvendig, og den har myndighet til 

ensidig å foreta slike regelendringer dersom den berørte anerkjente clearingsentralen ikke etterkommer pålegget. SFC 

har myndighet til å kreve at anerkjente clearingsentraler framlegger regnskaper og registre som de fører i forbindelse 

med eller for sin forretningsvirksomhet eller for clearing- og oppgjørssystemer for transaksjoner med verdipapirer eller 

futureskontrakter, samt andre opplysninger om deres forretningsvirksomhet eller clearing- og oppgjørssystemer for 

transaksjoner med verdipapirer eller futureskontrakter som SFC med rimelighet kan kreve for å kunne utføre sine 

oppgaver. Dersom disse opplysningene eller denne dokumentasjonen ikke framlegges, og det ikke er noen rimelig grunn 

til det, kan det føre til at det ilegges overtredelsesgebyrer. 

17) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Hongkong med hensyn til sentrale motparter 

som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

18) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Hongkong inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

19) For å kunne drive virksomhet som sentral motpart i Hongkong må en enhet enten utpekes som anerkjent clearingsentral 

eller anerkjennes som leverandør av automatiserte handelstjenester (Automated Trading Services, heretter kalt «ATS») i 

henhold til SFO. ATS defineres som enheter som ved hjelp av elektroniske midler leverer tjenester med henblikk på 

handel med eller clearing av verdipapirer eller futureskontrakter. I mars 2014 vedtok Hong Kong Legislative Council en 

endringsrettsakt om å utvide virkeområdet for definisjonen av ATS til også å omfatte OTC-derivater. 

20) ATS-ordningen er egnet for sentrale motparter fra tredjestater som ønsker å levere tjenester til deltakere i Hongkong. 

Sentrale motparter fra tredjestater kan søke om å bli anerkjent som ATS i Hongkong, noe som gir dem mulighet til å 

levere de samme tjenestene i Hongkong som de har tillatelse til å levere i tredjestaten. 

21) Ved behandlingen av en søknad om anerkjennelse som ATS fra en sentral motpart fra en tredjestat vurderer SFC om den 

sentrale motparten fra tredjestaten overholder PFMI som referansemål. SFC og vedkommende tilsynsmyndighet i 

tredjestaten til den sentrale motparten som inngir søknad, skal også underskrive en programerklæring før ATS-søknaden 

godkjennes, ettersom SFC støtter seg på den nasjonale tilsynsmyndigheten for det daglige tilsynet med den sentrale 

motparten fra en tredjestat. 

22) Selv om framgangsmåten for anerkjennelse innenfor Hongkongs rettsorden som gjelder for sentrale motparter fra 

tredjestater, skiller seg fra framgangsmåten som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den likevel anses som et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. 
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23) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Hongkong med hensyn til anerkjente clearingsentraler, og disse rettslige og tilsynsmessige 

rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør på grunnlag 

av opplysninger fra ESMA fortsatt overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene i Hongkong for 

sentrale motparter og forvisse seg om at de vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

24) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Hongkong, som 

består av Securities and Futures Ordinance (SFO) utfylt med retningslinjene vedtatt i henhold til avsnitt 399 nr. 1 i SFO, og som 

gjelder for anerkjente clearingsentraler med tillatelse der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om likeverdighet mellom rammereglene i Australia for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

(2014/755/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale 

motparter, bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige 

med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er 

derfor å kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia sikrer at sentrale motparter som er etablert 

og har tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå 

enn de kan bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor 

systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Australia. I 

forbindelse med de tekniske rådene ble det fastslått at alle bestemmelsene i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012 

er gjengitt i tilsvarende rettslig bindende krav som gjelder på jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter med tillatelse i 

Australia. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som 

er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Australia for sentrale motparter som har tillatelse der, består av Corporations Act 2001 

(heretter kalt «Corporations Act»), som sammen med Corporations Regulations 2001 (heretter kalt «Corporations 

Regulations») fastsetter den rettslige rammen for clearing- og oppgjørssystemer. Del 7.3 i Corporations Act fastsetter at 

før det kan tildeles lisens til å utøve clearing- eller oppgjørsvirksomhet, må ministeren blant annet ha forvisset seg om at 

den berørte sentrale motparten har hensiktsmessige driftsregler og -prosedyrer som er i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter, for, så langt det er praktisk mulig, å sikre at systemrisikoen reduseres, og at den sentrale motparten drives på 

en rimelig og effektiv måte. Den sentrale motparten skal også ha tilfredsstillende ordninger for å håndtere 

interessekonflikter og for å håndheve sine interne regler og framgangsmåter. Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC) og Reserve Bank of Australia (RBA) gir ministeren råd om tildeling av lisenser til clearing- og 

oppgjørssystemer, informerer om endringer i deres interne regler og framgangsmåter og har ansvar for å vurdere, og i 

ASICs tilfelle håndheve, sentrale motparters oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til Corporations Act.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/68 
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7) ASIC gir veiledning til regulerte foretak om visse særlige spørsmål som allerede er omfattet av lovgivningen. ASIC 

reviderte i desember 2012 sine retningslinjer om lisenser til og overvåking av lisenser til clearing- og oppgjørssystemer i 

den oppdaterte utgaven av «Regulatory Guide 211 – Clearing- and settlement facilities: Australian and overseas 

operators» (heretter kalt «RG 211»). ASICs RG 211 gjennomfører prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur 

(PFMI) utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO), som er relevant for forpliktelsene fastsatt i 

Corporations Act, og som gir veiledning til sentrale motparter om hvordan de skal oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til Corporations Act. Manglende overholdelse av Corporations Act som forklart i RG 211 kan derfor føre til 

håndhevingstiltak og sanksjoner. 

8) RBA har i henhold til Corporations Act myndighet til å fastsette standarder for finansiell stabilitet for å sikre at 

sentrale motparter driver virksomhet på en måte som medvirker til eller fremmer generell stabilitet i det australske 

finanssystemet. I november 2012 godkjente RBAs Payments System Board fastsettelsen av nye standarder for 

finansiell stabilitet, Financial Stability Standards for Central Counterparties (FSS), som omfatter 21 standarder for 

sentrale motparter med tilhørende delstandarder og veiledning. Med unntak av visse delstandarder, som trådte i 

kraft 31. mars 2014, trådte FSS i kraft i mars 2013. FSS skal overholdes av alle l isensierte sentrale motparter. 

9) De grunnleggende prinsippene for clearing- og oppgjørssystemer fastsatt i del 7.3 i Corporations Act og i 

Corporations Regulations, som forklart i ASICs RG 211, og de FSS-ene som er fastsatt av RBA (heretter samlet 

kalt «grunnreglene»), utgjør de overordnede standardene som sentrale motparter må oppfylle for å få tillatelse til å 

levere clearingtjenester i Australia. Disse grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i 

Australia. For å overholde grunnreglene vedtar sentrale motparter dessuten sine interne regler og framgangsmåter, 

som må være forenlige med de særlige kravene fastsatt i Corporations Act og Corporations Regulations, som 

forklart i RG 211, og i FSS, og disse framlegges for ministeren før det gis tillatelse som clearing- og 

oppgjørssystem. Endringer i sentrale motparters interne regler og framgangsmåter må meldes til ministeren. 

Ministeren kan avvise endringer i sentrale motparters interne regler og framgangsmåter. Sentrale motparters 

interne regler og framgangsmåter har kontraktsvirkning og er rettslig bindende for sentrale motparter og deres 

respektive deltakere. 

10) De rettslig bindende kravene fastsatt i de grunnreglene som gjelder for sentrale motparter som har tillatelse i Australia, 

gir vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av de kravene som er fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

11) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia sikrer at sentrale motparter 

som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

12) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Australia med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver 

tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

13) Sentrale motparter med tillatelse i Australia er underlagt løpende tilsyn og overvåking av ASIC og RBA. ASIC har 

ansvar for å håndheve sentrale motparters overholdelse av sine forpliktelser i henhold til Corporations Act og foretar 

i den forbindelse periodiske vurderinger av hvordan sentrale motparter oppfyller andre lisensforpliktelser enn sine 

forpliktelser med hensyn til FFS og reduksjon av systemrisiko, og særlig deres plikt til å drive virksomhet på en god 

og effektiv måte i den grad det er rimelig å gjøre det, og den framlegger en rapport for ministeren, so m 

offentliggjøres. RBA overvåker at sentrale motparter overholder sine forpliktelser i henhold til de respektive 

lisensene og når det gjelder finansiell stabilitet og reduksjon av systemrisiko, foretar periodiske vurderinger av de 

enkelte sentrale motpartenes overholdelse av FSS og framlegger en rapport for ministeren, som også offentliggjøres. 

Sentrale motparter med tillatelse i Australia kan motta skriftlige instrukser fra ministeren og fra ASIC. Dersom en 

sentral motpart ikke retter seg etter en skriftlig instruks, kan ASIC henvende seg til domstolene, som kan pålegge den 

sentrale motparten å rette seg etter den skriftlige instruksen. 

14) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 
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15) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Australia inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

16) Sentrale motparter fra tredjestater kan søke om utenlandslisens for clearing- og oppgjørssystemer (heretter kalt 

«utenlandslisens for sentrale motparter»), som gir dem mulighet til å levere noen av eller alle clearingtjenester som de 

har tillatelse til å levere i sin hjemstat, i Australia. 

17) De kriteriene som gjelder for sentrale motparter fra tredjestater som søker om utenlandslisens for sentrale 

motparter i Australia, er sammenlignbare med dem som gjelder for sentrale motparter fra tredjestater som søker 

om anerkjennelse i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012. Som en forutsetning fo r anerkjennelse 

må lovgivningen i tredjestaten der den sentrale motparten har tillatelse, anses som «tilstrekkelig likeverdig» med 

den australske lovgivningen for sammenlignbare innenlandske sentrale motparter når det gjelder graden av vern 

mot systemrisiko og graden av effektivitet og rimelighet i tjenestene som oppnås. Vurderingen av «tilstrekkelig 

likeverdighet» innebærer betraktninger som ligner dem som gjøres ved vurderinger i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012. For å kunne tildele en utenlandslisens for sentrale motparter kreves det også at det opprettes 

samarbeidsordninger mellom australske myndigheter og vedkommende utenlandske tilsynsmyndigheter.  

18) De rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia bør derfor anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse 

av sentrale motparter fra tredjestater. 

19) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Australia med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, og disse rettslige og 

tilsynsmessige rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommi-

sjonen bør på grunnlag av opplysninger fra ESMA fortsatt overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Australia for sentrale motparter og forvisse seg om at de vilkårene som ligger til grunn for denne 

beslutning, er oppfylt. 

20) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Australia for 

sentrale motparter med tillatelse der, som består av del 7.3 i Corporations Act 2001 og Corporations Regulations 2001, som 

forklart i «Regulatory Guide 211 – Clearing- and settlement facilities: Australian and overseas operators», og Financial 

Stability Standards for Central Counterparties, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2038 

av 13. november 2015 

om likeverdighet mellom rammereglene i Republikken Korea for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Republikken Korea (heretter kalt «Sør-Korea») sikrer at sentrale 

motparter som er etablert og har tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for 

et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en 

uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. oktober 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Sør-Korea. I 

forbindelse med de tekniske rådene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de rettslig bindende kravene som gjelder 

på jurisdiksjonsnivå for sentrale motparter i Sør-Korea, og de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale 

motparter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Denne beslutning bygger imidlertid ikke bare på en 

sammenlignende analyse av de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i Sør-Korea, men også på en 

vurdering av resultatet av disse kravene og av om de er tilstrekkelige til å redusere den risikoen clearingmedlemmer og 

handelsplasser etablert i Unionen kan bli utsatt for, på en måte som anses som likeverdig med resultatet av kravene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves 

på finansmarkeder som er mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Sør-Korea for sentrale motparter som har tillatelse der, består av Financial Investment 

Services and Capital Markets Act 2013 (FSCMA), herunder en rekke underordnede bestemmelser som gjennomfører 

FSCMA.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/69 
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7) Sentrale motparter gis tillatelse av Financial Services Commission (FSC). Før FSC gir tillatelse til clearing, må den 

være overbevist bl.a. om at den sentrale motparten har en egenkapital tilsvarende det lovfestede minstekravet, har en 

hensiktsmessig og solid forretningsplan, har menneskelige ressurser, databehandlingsutstyr og andre fysiske 

innretninger som er tilstrekkelige til å verne investorer og til å utøve clearingvirksomhet, ikke har personer i sitt ledende 

personale som er utelukket i henhold til FSCMA, og har innført et system for å forebygge interessekonflikter, samt at 

dens aksjeeiere har tilstrekkelig økonomisk kapasitet, god økonomisk evne og sosial troverdighet. Når FSC gir tillatelse, 

kan den fastsette visse vilkår som kan være nødvendige for å sikre en solid forvaltning av den sentrale motparten og å 

opprettholde en sunn markedsstruktur. Sentrale motparter med tillatelse er deretter underlagt løpende tilsyn av FSC og 

blir dessuten overvåket av Sør-Koreas sentralbank i henhold til Bank of Korea Act. 

8) FSC har uttrykt at den har til hensikt å vurdere om de innenlandske finansmarkedenes infrastruktur er i samsvar med de 

internasjonale standardene fastsatt i prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), som ble utstedt i april 2012 

av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter 

på verdipapirområdet (IOSCO). I mars 2015 offentliggjorde FSCS sine retningslinjer for finansmarkedenes infrastruktur 

(«Business Guideline for Financial Market Infrastructures»), som fastsetter spesifikke standarder som disse skal 

oppfylle når de utøver forretningsvirksomhet i henhold til FSCMA og dens underordnede bestemmelser. I 

retningslinjene er de 24 hovedprinsippene i PFMI omarbeidet til 14 prinsipper som er tilpasset sør-koreanske forhold, og 

de inneholder detaljerte standarder for hvordan prinsippene skal gjennomføres. I desember 2012 endret Sør-Koreas 

sentralbank sine bestemmelser om drift og forvaltning av betalings- og oppgjørssystemer («Regulation on the Operation 

and Management of Payment and Settlement Systems») for å vedta PFMI som sine tilsynsstandarder. 

9) I henhold til FSCMA og dens underordnede bestemmelser skal sentrale motparter også vedta interne regler og 

framgangsmåter som er nødvendige for hensiktsmessig regulering av deres clearing- og oppgjørssystemer. FSCMAs 

krav, dens underordnede bestemmelser, retningslinjene og bestemmelsene om drift og forvaltning av betalings- og 

oppgjørssystemer er dermed gjennomført i clearingsentralenes interne regler og framgangsmåter. I henhold til FSCMA 

skal enhver endring av de sentrale motpartenes vedtekter eller interne regler og framgangsmåter godkjennes av FSC. 

10) De rettslig bindende kravene i Sør-Korea utgjør derfor en tonivåstruktur. FSCMA og dens underordnede bestemmelser 

fastsetter de overordnede standardene som sentrale motparter må oppfylle for å få tillatelse til å levere clearingtjenester i 

Sør-Korea. Disse grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i Sør-Korea. For å dokumentere 

samsvar med grunnreglene må sentrale motparter framlegge sine interne regler og framgangsmåter for FSC til 

godkjenning i samsvar med retningslinjene for finansmarkedenes infrastruktur. Disse interne reglene og fram-

gangsmåtene utgjør det andre nivået av kravene i Sør-Korea. 

11) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter i Sør-Korea, 

bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som clearingmedlemmer og 

handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i disse sentrale motpartene. Risikoreduksjons-

resultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale motparten 

utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver virksomhet, og av hvor egnet de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå det samme 

risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som utøver sin 

virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

12) Det finansmarkedet der sentrale motparter med tillatelse i Sør-Korea utøver sin clearingvirksomhet, er betydelig mindre 

enn det der sentrale motparter etablert i Unionen utøver sin virksomhet. I de seneste tre årene har den samlede verdien 

av derivattransaksjoner som er clearet i Sør-Korea, utgjort mindre enn 1 % av den samlede verdien av derivattrans-

aksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i sentrale motparter med tillatelse i Sør-Korea utsetter derfor clearing-

medlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter som har 

tillatelse i Unionen. 

13) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Sør-Korea, kan derfor anses 

som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for disse sentrale 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markedsinfra-

struktur (CPMI). 
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motpartene, utfylt med deres interne regler og framgangsmåter som gjennomfører PFMI, reduserer det lavere risiko-

nivået i Sør-Korea og sikrer et risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

14) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Korea sikrer at sentrale motparter 

som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

15) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Sør-Korea med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

16) FSC er ansvarlig for å innføre og gjennomføre tilsynsregler og for å granske og undersøke finansinstitusjoner. I 

egenskap av primær tilsynsmyndighet for sentrale motparter har FSC omfattende myndighet til å kontrollere og ilegge 

straff, herunder bl.a. myndighet til å tilbakekalle deres lisens, til midlertidig å oppheve eller overføre deres 

forretningsvirksomhet og til å ilegge dem sanksjoner. Det daglige tilsynet ivaretas av Financial Supervisory Service 

(FSS), som driver sin virksomhet under tilsyn av FSC. Sentrale motparter er underlagt halvårlige inspeksjoner som varer 

i fire uker, samt ikke-periodiske inspeksjoner på anmodning fra tilsynsmyndigheten. FSS overvåker fortløpende at 

sentrale motparter oppfyller risikostyringskrav gjennom overvåking og risikobaserte framgangsmåter for gransking, 

herunder kontroller av tilsynskravene. Et av hovedmålene for Sør-Koreas sentralbanks tilsyn med sentrale motparter 

som har tillatelse i Sør-Korea, er å kontrollere deres sikkerhet og effektivitet. Sentralbanken fører tilsyn ved å vurdere 

opplysninger om sentrale motparter, vurdere hvert annet år om de overholder PFMI og om nødvendig kreve endringer. 

Den har myndighet til å kreve at disse endringene gjennomføres, etter avtale med Monetary Policy Committee, dersom 

det er en vesentlig endring. 

17) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Korea med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

18) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Sør-Korea inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

19) Sentrale motparter fra tredjestater som ønsker å cleare OTC-derivater i Sør-Korea, må søke om tillatelse fra FSC. 

20) For at tillatelse skal kunne gis, må jurisdiksjonen der den sentrale motparten er etablert, ha en tilstrekkelig solid 

lovgivning som ligner de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i Sør-Korea. Før en søknad fra en sentral 

motpart fra en tredjestat kan godkjennes, kreves det dessuten at det opprettes samarbeidsordninger mellom sør-

koreanske myndigheter og vedkommende myndigheter i tredjestaten. 

21) Sør-Koreas framgangsmåte for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater som ønsker å cleare OTC-derivater 

der, bør derfor anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. 

22) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Sør-Korea med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, og disse rettslige og 

tilsynsmessige rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen 

bør fortsatt løpende overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i Sør-Korea og 

forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

23) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Sør-Korea, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse 

utenom den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av 

likeverdighet tilbakekalles. 

24) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Korea, som 

består av Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 og dens underordnede bestemmelser, utfylt med 

«Business Guideline for Financial Market Infrastructures» og «Regulation on the Operation and Management of Payment and 

Settlement Systems», og som gjelder for sentrale motparter med tillatelse der, anses som likeverdige med kravene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2039 

av 13. november 2015 

om likeverdighet mellom rammereglene i Sør-Afrika for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likhetsvurderingen er derfor å kontrollere at de 

rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Afrika sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse der, ikke 

utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt for av 

sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

3) Denne beslutning bygger på resultatet av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i Sør-Afrika, og om de er 

tilstrekkelige til å redusere den risikoen clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen kan bli utsatt for, på en 

måte som anses som likeverdig med resultatet av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør 

det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn Unionens 

finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Sør-Afrika for sentrale motparter som har tillatelse der, består av Financial Markets Act, 

Act No 19 of 2012 (FMA). Registrar of Securities Services (heretter kalt «registraren») har omfattende myndighet til å 

føre tilsyn med, overvåke og granske clearingsentraler med tillatelse til å drive virksomhet i Sør-Afrika («lisensierte 

clearingsentraler»). 

7) FMA fastsetter de forpliktelsene og kravene som clearingsentralene må oppfylle. I henhold til FMA gir registraren 

tillatelse til å drive virksomhet som lisensiert clearingsentral, forutsatt at søkeren oppfyller disse kravene og bidrar til å 

nå de målene som er fastsatt i FMA, herunder å redusere systemrisiko og sikre at Sør-Afrikas finansmarkeder er 

rettferdige, effektive og gjennomsiktige. For å sikre at disse kravene oppfylles, kan registraren fastsette de vilkårene 

denne anser passende når tillatelsen gis. Lisensierte clearingsentraler må utøve sin forretningsvirksomhet på en 

rettferdig og gjennomsiktig måte og ta behørig hensyn til rettighetene til clearingmedlemmene og deres kunder. I 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018,  

s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/70 
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henhold til FMA må lisensierte clearingsentraler også oppfylle internasjonale tilsynsstandarder, herunder prinsippene 

for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), som ble utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og betalings-

systemer(1) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO). 

8) FMA gir finansministeren myndighet til å fastsette bestemmelser i alle saker som det skal eller kan fastsettes 

bestemmelser om i henhold til FMA, eller enhver annen sak som er nødvendig for en bedre forvaltning og gjennom-

føring av FMA. Registraren har dessuten myndighet i henhold til FMA til å utstede retningslinjer for anvendelsen og 

tolkningen av FMA og til å treffe de tiltakene som denne anser nødvendige for å kunne utøve sine funksjoner eller 

forpliktelser på en riktig måte eller for å kunne gjennomføre FMA. 

9) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for lisensierte clearingsentraler, bør 

også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som clearingmedlemmer og 

handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i lisensierte clearingsentraler. Risikoreduk-

sjonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den berørte sentrale 

motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver sin virksomhet, og av hvor egnet de 

rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. For å oppnå 

det samme risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale motparter som 

utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for sentrale motparter 

som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

10) Det finansmarkedet der lisensierte clearingsentraler utøver sin clearingvirksomhet, er betydelig mindre enn det der 

sentrale motparter etablert i Unionen utøver sin virksomhet. I de seneste tre årene har den samlede verdien av 

derivattransaksjoner som er clearet i Sør-Afrika, utgjort mindre enn 1 % av den samlede verdien av derivattransaksjoner 

som er clearet i Unionen. Deltaking i lisensierte clearingsentraler utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser 

etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter som har tillatelse i Unionen. 

11) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for lisensierte clearingsentraler, kan derfor anses som likeverdige 

dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for lisensierte clearingsentraler, og 

som krever overholdelse av PFMI, reduserer det lavere risikonivået i Sør-Afrika og sikrer et risikoreduksjonsresultat 

som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

12) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Afrika sikrer at lisensierte 

clearingsentraler som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Sør-Afrika med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til 

enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

14) Registraren overvåker og håndhever overholdelsen av FMA. Særlig vurderer registraren årlig om lisensierte clearing-

sentraler overholder FMA og sine interne regler og framgangsmåter så vel som direktiver, anmodninger, vilkår eller 

krav som registraren utsteder i henhold til FMA. Registraren har også myndighet til å tilbakekalle eller midlertidig 

oppheve tillatelsen til en lisensiert clearingsentral dersom sistnevnte ikke overholder f.eks. FMA, sine interne regler og 

framgangsmåter eller de direktiver, anmodninger, vilkår eller krav som utstedes av registraren i henhold til FMA. 

15) Registraren har myndighet til å anmode om opplysninger eller dokumenter fra lisensierte clearingsentraler og foreta 

stedlige tilsyn. Etter at et stedlig tilsyn har funnet sted, kan registraren blant annet anmode en lisensiert clearingsentral 

om å treffe tiltak eller avstå fra å utføre en handling for å få slutt på eller rette opp en uregelmessighet. Registraren kan 

ilegge sanksjoner dersom en lisensiert clearingsentral unnlater å framlegge opplysninger i henhold til FMA. For å sikre 

gjennomføringen og forvaltningen av FMA skal registraren utstede generelle direktiver eller direktiver rettet til en 

bestemt enhet. 

16) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Afrika med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 
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17) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Sør-Afrika inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse 

i henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

18) Sentrale motparter som har tillatelse i en tredjestat der de rettslige og tilsynsmessige rammene er likeverdige med 

rammereglene i Sør-Afrika, der det er likeverdige bestemmelser om bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, og der sentrale motparter er underlagt effektivt tilsyn, kan levere tjenester i Sør-Afrika 

dersom de har fått tillatelse fra registraren. Før en slik tillatelse gis, vurderer registraren søknaden om tillatelse og tar 

hensyn til tredjestatens rammeregler og eventuelt til opplysninger fra andre tilsynsmyndigheter, herunder 

tilsynsmyndigheter i tredjestater. Registraren kan også frita sentrale motparter fra tredjestater for noen av eller alle 

kravene i henhold til FMA. Registraren kan opprette samarbeidsordninger med tredjestaters regulerings- eller 

tilsynsmyndigheter for å samordne tilsynet fortløpende og utveksle opplysninger om sentrale motparter fra tredjestater 

som har tillatelse i en tredjestat der de rettslige og tilsynsmessige rammene er likeverdige med rammereglene i Sør-

Afrika, og som er underlagt effektivt tilsyn i en tredjestat der de har tillatelse. 

19) Selv om framgangsmåten for anerkjennelse innenfor Sør-Afrikas rettsorden som gjelder for sentrale motparter fra 

tredjestater, skiller seg fra framgangsmåten som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør den likevel anses som et 

effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. 

20) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Sør-Afrika med hensyn til lisensierte clearingsentraler, og disse rettslige og tilsynsmessige 

rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør fortsatt 

løpende overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i Sør-Afrika og forvisse 

seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

21) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Sør-Afrika, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse 

utenom den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av 

likeverdighet tilbakekalles. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sør-Afrika, som 

består av Financial Markets Act, og som gjelder for lisensierte clearingsentraler med tillatelse der, anses som likeverdige med 

kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2040 

av 13. november 2015 

om likeverdighet mellom rammereglene i visse provinser i Canada for sentrale motparter og 

kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i provinsene Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario og 

Quebec (heretter kalt «de berørte provinsene») i Canada sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse der, 

ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt for 

av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

3) Denne beslutning bygger på en vurdering av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder i de berørte provin-

sene, og om de er tilstrekkelige til å redusere den risikoen clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen kan 

bli utsatt for, på en måte som anses som likeverdig med resultatene av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I 

den forbindelse bør det særlig tas hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn 

Unionens finansmarked, er forbundet med vesentlig lavere risiko. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Canada for sentrale motparter som har tillatelse i de berørte provinsene, består av verdi-

papirlovgivningen i hver av disse provinsene og de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til verdipapi-

rlovgivningen av verdipapirtilsynene i hver provins, samt enhver beslutning eller instruks eller ethvert påbud som er 

utarbeidet eller utstedt av slike verdipapirtilsyn (provinsens verdipapirordning), og som gjelder for sentrale motparter i 

disse provinsene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 

av 22.11.2018, s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/71 
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7) I denne beslutning menes med verdipapirtilsyn Alberta Securities Commission (ASC) i Alberta, Autorité des marchés 

financiers (AMF) i Quebec, British Columbia Securities Commission (BCSC) i British Columbia, Manitoba Securities 

Commission (MSC) i Manitoba og Ontario Securities Commission (OSC) i Ontario. Verdipapirtilsynene samarbeider 

om å utvikle og gjennomføre lover og forskrifter på verdipapirområdet og om å forvalte, overvåke og håndheve 

gjeldende lover på en konsekvent og samordnet måte. 

8) En sentral motpart som ønsker å drive forretningsvirksomhet i en av de berørte provinsene, må ha tillatelse fra verdi-

papirtilsynet i den berørte provinsen. Denne tillatelsen kan gis enten i form av en anerkjennelse eller et fritak for 

anerkjennelse. Anerkjennelse innebærer full anvendelse av den respektive provinsens verdipapirordning. Sentrale 

motparter som driver virksomhet i flere av de berørte provinsene, må ha tillatelse som anerkjent sentral motpart i minst 

én provins og underlegges de strengeste av de kravene som gjelder i de provinsene der de driver virksomhet. Fritak for 

anerkjennelse gis vanligvis til sentrale motparter som er anerkjent i en annen provins, og dermed underlagt direkte tilsyn 

av verdipapirtilsynet i den provinsen der de er anerkjent, forutsatt at de ikke anses av det berørte verdipapirtilsynet som 

systemviktige eller utgjør en betydelig risiko for kapitalmarkedene. Verdipapirtilsynene fastsetter vilkår for de sentrale 

motpartene som er fritatt for anerkjennelse, dersom de i de provinsene der de er anerkjent, er pålagt mindre tyngende 

krav enn i de provinsene der de er fritatt for anerkjennelse. Canadas sentralbank kan også utpeke sentrale motparter som 

systemviktige dersom de kan utgjøre en systemrisiko for finanssystemet i Canada. 

9) De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Alberta, består av Securities Act 

(Alberta), de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, og enhver beslutning eller instruks eller ethvert 

påbud som er utarbeidet eller utstedt av ASC (heretter kalt «Albertas verdipapirlovgivning»). For å kunne levere 

clearingtjenester i Alberta må en sentral motpart ha tillatelse fra ASC enten som anerkjent clearingbyrå eller som 

clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå»). Sentrale motparter med tillatelse i Alberta må overholde 

Albertas verdipapirlovgivning. Generelt godkjenner ASC sentrale motparter som anerkjente clearingbyråer dersom den 

anser det som hensiktsmessig å føre tilsyn med dem. ASC kan imidlertid også benytte et annet verdipapirtilsyn til å føre 

tilsyn med visse clearingsentraler som er anerkjent i andre provinser. ASC kan fastsette vilkår for å gi tillatelse til et 

clearingbyrå enten som anerkjent clearingbyrå eller som fritatt clearingbyrå. ASC har utstedt anerkjennelsesbeslutninger 

for alle clearingbyråer som den har gitt tillatelse til som anerkjente clearingbyråer, med krav om at de overholder 

prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), som ble utstedt i april 2012 av Komiteen for oppgjørs- og 

betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO). 

10) De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i British Columbia, består av Securities 

Act (British Columbia), de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, og beslutningene utstedt av 

BCSC. For å kunne levere clearingtjenester i British Columbia må en sentral motpart ha tillatelse fra BCSC enten som 

anerkjent clearingbyrå eller som clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå»), noe som er avhengig av 

en rekke faktorer, herunder virkningene av clearingbyråets virksomhet i British Columbia. BCSC kan fastsette vilkår for 

å gi tillatelse til et clearingbyrå enten som anerkjent clearingbyrå eller som fritatt clearingbyrå. BCSC har utstedt 

anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingbyråer som den har gitt tillatelse til som anerkjente clearingbyråer, med krav 

om at de overholder PFMI. 

11) De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Manitoba, består av Commodity Futures 

Act (Manitoba) og Securities Act (Manitoba) samt regler og beslutninger utstedt av MSC i henhold til dem. For å kunne 

levere clearingtjenester i Manitoba må en sentral motpart ha tillatelse fra MSC enten som anerkjent clearingsentral når 

det gjelder børsomsatte råvareterminkontrakter, eller som anerkjent clearingbyrå når det gjelder andre verdipapirer, eller 

som henholdsvis clearingsentral eller clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå» eller «fritatt 

clearingsentral»). MSC kan fastsette vilkår for å gi tillatelse til et clearingbyrå eller en clearingsentral enten som 

anerkjent clearingbyrå eller clearingsentral eller som fritatt clearingbyrå eller clearingsentral. MSC har utstedt 

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markedsinfra-

struktur (CPMI). 
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anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingbyråer og clearingsentraler som den har gitt tillatelse til som anerkjente 

clearingbyråer eller clearingsentraler, med krav om at de overholder PFMI. 

12) De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Ontario, består av Securities Act 

(Ontario), de reglene og bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, samt instrukser, beslutninger og andre krav 

som er utstedt i henhold til den. For å kunne levere clearingtjenester i Ontario må en sentral motpart ha tillatelse fra 

OSC enten som anerkjent clearingbyrå eller som clearingbyrå fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingbyrå»). OSC kan 

fastsette vilkår for å gi tillatelse til et clearingbyrå enten som anerkjent clearingbyrå eller som fritatt clearingbyrå. OSC 

har utstedt anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingbyråer som den har gitt tillatelse til som anerkjente 

clearingbyråer, med krav om at de overholder PFMI. 

13) De rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Quebec, består av Securities Act 

(Quebec), Derivatives Act (Quebec) og Act respecting l'Autorité des marchés financiers (AAMF), forordningene som er 

vedtatt i henhold til Securities Act (Quebec) og Derivatives Act (Quebec), samt beslutninger og direktiver utstedt av 

AMF. For å kunne levere clearingtjenester i Quebec må en sentral motpart ha tillatelse fra AMF enten som anerkjent 

clearingsentral eller som clearingsentral fritatt for anerkjennelse («fritatt clearingsentral»). AMF kan fastsette vilkår for 

å gi tillatelse til en clearingsentral enten som anerkjent clearingsentral eller som fritatt clearingsentral. AMF har utstedt 

anerkjennelsesbeslutninger for alle clearingsentraler som den har gitt tillatelse til som anerkjente clearingsentraler, med 

krav om at de overholder PFMI. 

14) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i 

de berørte provinsene, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som 

clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i sentrale motparter med 

tillatelse der. Risikoreduksjonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som 

den berørte sentrale motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver sin virksomhet, 

og av hvor egnet de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette 

risikonivået. For å oppnå det samme risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for 

sentrale motparter som utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, 

enn for sentrale motparter som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere 

risikonivå. 

15) Det finansmarkedet der sentrale motparter med tillatelse i de berørte provinsene utøver sin clearingvirksomhet, er 

betydelig mindre enn det der sentrale motparter etablert i Unionen utøver sin virksomhet. I de seneste tre årene har den 

samlede verdien av derivattransaksjoner som er clearet i Canada, utgjort mindre enn 3 % av den samlede verdien av 

derivattransaksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i sentrale motparter med tillatelse i de berørte provinsene 

utsetter derfor clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i 

sentrale motparter som har tillatelse i Unionen. 

16) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i de berørte provinsene, kan 

derfor anses som likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Reglene som gjelder for sentrale 

motparter med tillatelse i de berørte provinsene, herunder de anerkjennelsesbeslutningene som er utstedt av verdi-

papirtilsynet, og som krever overholdelse av PFMI, reduserer det lavere risikonivået i de berørte provinsene og sikrer et 

risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med forordning (EU) nr. 648/2012. 

17) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i de berørte provinsene sikrer at 

sentrale motparter som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i 

avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012.  
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18) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 må de rettslige og tilsynsmessige rammene med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse i de berørte provinsene, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver tid er underlagt effektivt 

tilsyn og effektiv håndheving. 

19) Tilsyn med sentrale motparter som har tillatelse i flere provinser, utføres i et samarbeid mellom verdipapirtilsynene i de 

berørte provinsene. For de sentrale motpartene som Canadas sentralbank anser kan utgjøre en systemrisiko, utføres 

tilsynet i et samarbeid mellom verdipapirtilsynene i de berørte provinsene og Canadas sentralbank. 

20) I Alberta har ASC omfattende myndighet til å treffe utbedringstiltak eller avskrekkende tiltak mot et clearingbyrå med 

tillatelse, enten det er anerkjent eller fritatt for anerkjennelse, dersom det er i offentlighetens interesse eller dersom 

clearingbyrået har overtrådt Albertas verdipapirlovgivning. Både anerkjente og fritatte clearingbyråer må framlegge 

opplysninger, dokumenter eller registre med henblikk på å sikre overholdelse av gjeldende regler. ASC kan ilegge både 

anerkjente og fritatte clearingbyråer administrative sanksjoner og midlertidig oppheve, endre vilkårene for eller 

tilbakekalle et clearingbyrås anerkjennelse eller en beslutning om å frita clearingbyrået for anerkjennelse. ASC kan også 

anmode om en erklæring fra domstolen om manglende overholdelse, innlede rettergang og foreta gransking som kan 

føre til en rekke forskjellige sanksjoner. Sanksjoner kan også ilegges styremedlemmer og ansatte hos personer eller 

selskaper eller andre personer som godkjenner, tillater eller stilltiende samtykker i overtredelsen av Albertas verdi-

papirlovgivning. Når det gjelder anerkjente clearingbyråer, gjennomfører ASC dessuten stedlige tilsyn, regelmessige 

samråd samt gjennomgåelse og analyse av obligatorisk dokumentasjon, og den kan treffe beslutninger om ethvert 

anerkjent clearingbyrås interne regler, framgangsmåter eller praksis dersom den anser at det er i offentlighetens 

interesse. 

21) I British Columbia fører BCSC løpende tilsyn med anerkjente clearingbyråer gjennom regelmessige stedlige tilsyn og 

regelmessig kommunikasjon med clearingbyråets øverste ledelse og ved å gjennomgå de opplysningene som 

clearingbyrået har innrapportert, samt kontrollere overholdelsen av clearingbyråets krav blant annet med hensyn til 

risikostyring. BCSC har omfattende myndighet til å treffe utbedringstiltak eller avskrekkende tiltak mot et anerkjent 

clearingbyrå dersom det er i offentlighetens interesse eller dersom clearingbyrået har overtrådt Securities Act (British 

Columbia). Slike tiltak omfatter blant annet beslutninger om vedtekter, regler, framgangsmåter eller praksis eller om den 

måten det anerkjente clearingbyrået utøver sin virksomhet på, og BCSC kan utstede pålegg for det anerkjente 

clearingbyrået, herunder om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av clearingbyråers anerkjennelse, samt 

gjennomføre gransking som kan føre til at det ilegges sanksjoner. 

22) I Manitoba fører MSC løpende tilsyn med clearingbyråer med tillatelse, både anerkjente og fritatte. Fritatte 

clearingbyråer er imidlertid underlagt mer begrenset tilsyn av MSC. Tilsynet med anerkjente clearingbyråer eller 

clearingsentraler utføres ved periodisk gjennomgåelse av rapporteringen, periodiske stedlige tilsyn, regelmessig 

kommunikasjon med clearingbyråets eller clearingsentralens øverste ledelse og en årlig vurdering av risikoer og 

kontroller. MSC har flere verktøyer til rådighet for å rette opp overtredelser av visse krav begått av et clearingbyrå eller 

en clearingsentral med tillatelse, enten det er anerkjent eller fritatt, herunder å pålegge vilkår for å gi tillatelse til et 

clearingbyrå, midlertidig oppheve eller tilbakekalle clearingbyråets eller clearingsentralens tillatelse eller foreta 

gransking som kan føre til at det ilegges overtredelsesgebyrer og andre sanksjoner. 

23) I Ontario fører OSC løpende tilsyn med sentrale motparter som har tillatelse som anerkjente clearingbyråer, gjennom 

regelmessige stedlige tilsyn og regelmessig kommunikasjon med clearingbyråets øverste ledelse, regelmessig vurdering 

av risikoer og kontroller og ved å gjennomgå de opplysningene som clearingbyrået har innrapportert, samt kontrollere 

overholdelsen av clearingbyråets krav blant annet med hensyn til risikostyring. Fritatte clearingbyråer er imidlertid 

underlagt mer begrenset tilsyn av OSC. OSC har omfattende myndighet til å treffe beslutninger om et anerkjent 

clearingbyrås vedtekter, regler eller framgangsmåter og om den måten det anerkjente clearingbyrået utøver sin 

virksomhet på, og til å treffe utbedringstiltak eller avskrekkende tiltak mot et clearingbyrå med tillatelse, enten det er 

anerkjent eller fritatt for anerkjennelse, dersom det er i offentlighetens interesse eller dersom clearingbyrået har 

overtrådt Securities Act (Ontario). Slike tiltak omfatter beslutninger eller instrukser som gjelder clearingbyrået, 
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innføring av vilkår, begrensninger eller krav overfor clearingbyrået, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av 

clearingbyråets tillatelse samt gjennomføring av granskinger som kan føre til at det ilegges overtredelsesgebyrer og 

sanksjoner. 

24) I Quebec har AMF omfattende tilsynsmyndighet over all virksomhet som utøves av clearingsentraler med tillatelse, og 

den overvåker sentrale motparters overholdelse av Securities Act (Quebec), Derivatives Act (Quebec) og AAMF. Disse 

lovene utgjør den generelle rettslige rammen for AMFs kontroll med de finansielle enhetene som den overvåker eller 

fører tilsyn med, f.eks. clearingsentraler med tillatelse. AMF har overfor alle clearingsentraler med tillatelse myndighet 

til å anmode om opplysninger, kreve forhør under ed, gjennomføre en gransking og foreta stedlige tilsyn. AMF har flere 

verktøyer til rådighet for å rette opp overtredelser av krav begått av clearingsentraler. Disse omfatter myndighet til 

midlertidig å avbryte anvendelsen av en anerkjent clearingsentrals interne regler og framgangsmåter, til å kreve endring 

av en anerkjent clearingsentrals bestemmelser eller praksis for å tilpasse dem til gjeldende lovbestemmelser, til å treffe 

tiltak mot en clearingsentral med tillatelse for å sikre oppfyllelse av forpliktelser som er inngått overfor AMF, eller av 

gjeldende rettslige krav, til å ilegge en clearingsentral med tillatelse overtredelsesgebyrer og til å endre, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle hele eller en del av en clearingsentrals tillatelse eller fritak. 

25) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i de berørte provinsene med hensyn til 

sentrale motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

26) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i de berørte provinsene inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som 

har tillatelse i henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

27) Sentrale motparter fra tredjestater som ønsker å drive forretningsvirksomhet som clearingbyrå eller clearingsentral, kan i 

British Columbia og Manitoba og skal i Alberta, Ontario og Quebec søke om anerkjennelse eller fritak for anerkjennelse 

i den berørte provinsen for å kunne levere de samme clearingtjenestene i Canada som de har tillatelse til å levere i 

tredjestaten, forutsatt at anerkjennelsesbeslutningen eller fritaksbeslutningen oppfyller nødvendige vilkår. Det kan gis 

fritak dersom den sentrale motparten fra en tredjestat ikke er systemviktig for provinsens marked, eller dersom den ikke 

på annen måte utgjør en betydelig risiko for kapitalmarkedene, forutsatt at den omfattes av en sammenlignbar 

lovgivning. Selv i et tilfelle der den sentrale motparten fra en tredjestat er forpliktet til å søke om anerkjennelse, kan 

imidlertid myndighetene benytte seg av tilsyn utført av tredjestaters tilsynsmyndigheter dersom lovbestemmelsene som 

gjelder for den sentrale motparten fra en tredjestat, er sammenlignbare med dem som gjelder i den berørte provinsen. 

28) Selv om framgangsmåten for anerkjennelse innenfor rettsordenen i de berørte provinsene i Canada som gjelder for 

sentrale motparter fra tredjestater, skiller seg fra framgangsmåten som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, bør 

den likevel anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. 

29) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i de relevante provinsene i Canada, og disse rettslige og tilsynsmessige rammene bør anses som 

likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke 

utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i de berørte provinsene og forvisse seg om at 

vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

30) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Canada, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom 

den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av 

likeverdighet tilbakekalles. 

31) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i de kanadiske 

provinsene Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario og Quebec, som består av Securities Act (Alberta), Securities Act 

(British Columbia), Commodity Futures Act (Manitoba), Securities Act (Ontario), Securities Act (Quebec), Derivatives Act 

(Quebec), Act respecting l'Autorité des marchés financiers samt de reglene, forordningene, beslutningene og instruksene som er 

vedtatt i henhold til disse lovene, herunder anerkjennelsesbeslutninger som gjelder for sentrale motparter med tillatelse der, 

anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2041 

av 13. november 2015 

om likeverdighet mellom rammereglene i Mexico for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og de tilknyttede 

beslutningene om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Mexico sikrer at sentrale motparter som er etablert og har 

tillatelse der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan 

bli utsatt for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i 

Unionen. 

3) Denne beslutning bygger ikke bare på en sammenlignende analyse av de rettslig bindende kravene som gjelder for 

sentrale motparter i Mexico, men også på en vurdering av resultatet av disse kravene og av om de er tilstrekkelige til å 

redusere den risikoen clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen kan bli utsatt for, på en måte som anses 

som likeverdig med resultatet av kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør det særlig tas 

hensyn til at clearingvirksomhet som utøves på finansmarkeder som er mindre enn Unionens finansmarked, er forbundet 

med vesentlig lavere risiko. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Mexico for sentrale motparter som har tillatelse der, består av de reglene som gjelder for 

deltakere i derivatkontraktmarkedene, som er fastsatt av Mexicos sentralbank, Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) og Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), og de tilsynskravene som gjelder for deltakere i 

markedet for børsomsatte derivatkontrakter, som er fastsatt av CNBV (heretter samlet kalt «grunnreglene»). Grunn-

reglene fastsetter de kravene som sentrale motparter løpende må oppfylle for å kunne levere clearingtjenester i Mexico. 

Sentrale motparter etablert i Mexico må ha tillatelse fra SHCP på grunnlag av en uttalelse fra CNBV og Mexicos 

sentralbank.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018,  

s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

2019/EØS/10/72 
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7) Både CNBV og Mexicos sentralbank har utstedt programerklæringer om at sentrale motparter med tillatelse i Mexico er 

pålagt å overholde prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), som ble utstedt i april 2012 av Komiteen for 

oppgjørs- og betalingssystemer(1) (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdi-

papirområdet (IOSCO). 

8) I henhold til grunnreglene må sentrale motparter vedta interne regler og framgangsmåter som omfatter alle relevante 

aspekter ved deres funksjon, og som blant annet sikrer god styring av kreditt- og likviditetsrisiko og operasjonell risiko. 

Disse interne reglene og framgangsmåtene må godkjennes av SHCP på grunnlag av en uttalelse fra Mexicos sentralbank 

og CNBV. Dessuten kan de interne reglene og framgangsmåtene ikke endres dersom SHCP, CNBV eller Mexicos 

sentralbank motsetter seg det. De sentrale motparters interne regler og framgangsmåter eller endringer av dem kan også 

godkjennes med visse tilpasninger. Samme framgangsmåte gjelder for godkjenning og endring av foretaks-

dokumentasjonen. Videre må metodene for beregning av den sentrale motpartens økonomiske midler og likviditetsplan 

godkjennes av Mexicos sentralbank, og CNBV skal avgi en uttalelse om dem. 

9) De rettslig bindende kravene i Mexico utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene for sentrale 

motparter som er fastsatt i grunnreglene, utgjør de overordnede standardene som sentrale motparter må oppfylle for å få 

tillatelse til å levere clearingtjenester i Mexico. Grunnreglene utgjør det første nivået av de rettslig bindende kravene i 

Mexico. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må sentrale motparter framlegge sine interne regler og 

framgangsmåter, sin foretaksdokumentasjon, sine metoder for beregning av økonomiske midler og sin likviditetsplan for 

vedkommende myndigheter til godkjenning. Disse interne reglene og framgangsmåtene, foretaksdokumentasjonen, 

likviditetsplanen og metodene for beregning av den sentrale motpartens økonomiske midler utgjør det andre nivået av de 

rettslig bindende kravene i Mexico, og de må inneholde detaljerte opplysninger om hvordan en sentral motpart vil 

oppfylle disse standardene. CNBV og Mexicos sentralbank vurderer om den sentrale motparten oppfyller disse 

standardene og PFMI. Når de er godkjent av vedkommende myndigheter, blir de interne reglene og framgangsmåtene, 

foretaksdokumentasjonen, likviditetsplanen og metodene for beregning av den sentrale motpartens økonomiske midler 

rettslig bindende for den sentrale motparten. 

10) Likeverdighetsvurderingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i 

Mexico, bør også ta hensyn til det risikoreduksjonsresultatet de sikrer når det gjelder risikonivået som clearing-

medlemmer og handelsplasser etablert i Unionen er utsatt for på grunn av sin deltaking i sentrale motparter etablert i 

Mexico. Risikoreduksjonsresultatet bestemmes både av risikonivået forbundet med den clearingvirksomheten som den 

berørte sentrale motparten utøver, som er avhengig av størrelsen på finansmarkedet der den driver sin virksomhet, og av 

hvor egnet de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter, er til å redusere dette risikonivået. 

For å oppnå det samme risikoreduksjonsresultatet er det nødvendig med strengere risikoreduksjonskrav for sentrale 

motparter som utøver sin virksomhet i større finansmarkeder, noe som er forbundet med et høyere risikonivå, enn for 

sentrale motparter som utøver sin virksomhet i mindre finansmarkeder, noe som er forbundet med et lavere risikonivå. 

11) Det finansmarkedet der sentrale motparter med tillatelse i Mexico utøver sin clearingvirksomhet, er betydelig mindre 

enn det der sentrale motparter etablert i Unionen utøver tilsvarende virksomhet. I de seneste tre årene har den samlede 

verdien av derivattransaksjoner som er clearet i Mexico, utgjort mindre enn 1 % av den samlede verdien av derivattrans-

aksjoner som er clearet i Unionen. Deltaking i sentrale motparter etablert i Mexico utsetter derfor clearingmedlemmer 

og handelsplasser etablert i Unionen for betydelig lavere risiko enn deltaking i sentrale motparter som har tillatelse i 

Unionen. 

12) De rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter etablert i Mexico, kan derfor anses som 

likeverdige dersom de er egnet til å redusere dette lavere risikonivået. Grunnreglene som gjelder for sentrale motparter 

med tillatelse i Mexico, utfylt med deres interne regler og framgangsmåter, foretaksdokumentasjon, likviditetsplan og 

metode for beregning av den sentrale motpartens økonomiske midler, som gjennomfører PFMI, reduserer det lavere 

risikonivået i Mexico og sikrer et risikoreduksjonsresultat som er likeverdig med det som det tas sikte på med 

forordning (EU) nr. 648/2012. 

13) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Mexico sikrer at sentrale motparter 

som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning 

(EU) nr. 648/2012.  

  

(1) Fra og med 1. september 2014 har Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer endret navn til Komiteen for betalings- og markeds-

infrastruktur (CPMI). 
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14) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Mexico med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver 

tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

15) Tilsyn med sentrale motparter med tillatelse i Mexico utføres av CNBV og Mexicos sentralbank innenfor rammen av 

deres respektive myndighet. CNBV og Mexicos sentralbank har myndighet til løpende å overvåke at sentrale motparter 

oppfyller de rettslig bindende kravene som gjelder for dem. I den forbindelse kan CNBV og Mexicos sentralbank 

anmode om opplysninger fra sentrale motparter, foreta stedlige tilsyn, utstede instrukser for å rette opp overtredelser 

eller mulige overtredelser av tilsynskrav eller praksis som hindrer velfungerende finansmarkeder, samt kreve at sentrale 

motparter treffer internkontroll- og risikostyringstiltak. CNBV kan også avsette ledelsen, visse medlemmer av bestemte 

komiteer og andre ansatte hos den sentrale motparten. Dessuten har SHCP, på grunnlag av en uttalelse fra CNBV og 

Mexicos sentralbank, myndighet til å tilbakekalle den sentrale motpartens tillatelse. CNBV og Mexicos sentralbank kan 

også treffe disiplinære tiltak samt ilegge overtredelsesgebyrer når sentrale motparter ikke overholder gjeldende 

bestemmelser. 

16) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Mexico med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

17) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Mexico inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

18) Mexicos sentralbank kan anerkjenne sentrale motparter fra tredjestater som har tillatelse i tredjestater der de rettslige og 

tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse der, sikrer resultater som er likeverdige med 

dem som sikres av de rettslige og tilsynsmessige rammene i Mexico, og overholder PFMI. Sentrale motparter fra 

tredjestater bør dessuten være underlagt effektivt tilsyn for å sikre at de oppfyller de gjeldende rettslige og 

tilsynsmessige rammene. Mexicos sentralbank eller CNBV og vedkommende tilsynsmyndighet i tredjestaten til den 

sentrale motparten som inngir søknad, skal også vedta en programerklæring for at det skal kunne gis tillatelse. 

19) Mexicos framgangsmåte for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater, bør derfor anses som et effektivt 

likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. 

20) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 anses derfor som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammer i Mexico med hensyn til sentrale motparter som er etablert der, og disse rettslige og 

tilsynsmessige rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen 

bør fortsatt løpende overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i Mexico og 

forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

21) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Mexico, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom 

den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av 

likeverdighet tilbakekalles. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Mexico, som består 

av de reglene som gjelder for deltakere i derivatkontraktmarkedene, og de tilsynskravene som gjelder for deltakere i markedet 

for børsomsatte derivatkontrakter, utfylt med programerklæringene utarbeidet av CNBV og Mexicos sentralbank om 

anvendelse av prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur, og som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Mexico, 

anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2042 

av 13. november 2015 

om likeverdighet mellom rammereglene i Sveits for sentrale motparter og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Framgangsmåten for anerkjennelse av sentrale motparter etablert i tredjestater, som er fastsatt i artikkel 25 i forordning 

(EU) nr. 648/2012, har som formål å gjøre det mulig for sentrale motparter som er etablert og har tillatelse i tredjestater 

med reguleringsstandarder som er likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning, å levere clearingtjenester til 

clearingmedlemmer eller handelsplasser etablert i Unionen. Denne framgangsmåten for anerkjennelse og den tilknyttede 

beslutningen om likeverdighet bidrar dermed til å nå det overordnede målet i forordning (EU) nr. 648/2012 om å 

redusere systemrisikoen ved å utvide bruken av sikre og solide sentrale motparter til å cleare OTC-derivatkontrakter, 

også når de sentrale motpartene er etablert og har tillatelse i en tredjestat. 

2) For at en tredjestats rettsorden skal anses som likeverdig med rettsordenen i Unionen når det gjelder sentrale motparter, 

bør de vesentlige resultatene innenfor de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene være likeverdige med Unionens 

krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å 

kontrollere at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sveits sikrer at sentrale motparter som er etablert og har tillatelse 

der, ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser etablert i Unionen for et høyere risikonivå enn de kan bli utsatt 

for av sentrale motparter med tillatelse i Unionen, og følgelig ikke utgjør en uakseptabelt stor systemrisiko i Unionen. 

3) Den 1. september 2013 mottok Kommisjonen tekniske råd fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

(ESMA) om de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med tillatelse i Sveits. I 

forbindelse med de tekniske rådene ble det fastslått at de gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder på 

jurisdiksjonsnivå, sikrer at sentrale motparter med tillatelse i Sveits oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige 

med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

4) I samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at en 

tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer for sentrale motparter med tillatelse der er likeverdige med dem som er 

fastsatt i nevnte forordning. 

5) I henhold til det første vilkåret må sentrale motparter med tillatelse i en tredjestat oppfylle rettslig bindende krav som er 

likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. 

6) De rettslig bindende kravene i Sveits for sentrale motparter som har tillatelse der, består av National Bank Ordinance of 

18 March 2004 (heretter kalt «National Bank Ordinance») og de bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den av den 

sveitsiske sentralbanken, sammen med Federal Act on Banks and Saving Banks (heretter kalt «Act on Banks») og 

forordninger og rundskriv utstedt av Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). National Bank Ordinance 

ble nylig revidert for å gjennomføre prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur (PFMI), som ble utstedt av 

Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på 

verdipapirområdet (IOSCO), og oppnå likeverdighet med forordning (EU) nr. 648/2012. Ved revisjonen av 

rammereglene ble det påvist en rekke forskjeller mellom de rettslig bindende kravene som gjelder på jurisdiksjonsnivå 

for sentrale motparter i Sveits, og de rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter i henhold til 

forordning (EU) nr. 648/2012. Sentralbanken utarbeidet imidlertid en forklarende rapport om den delvise revisjonen av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 14.11.2015, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018,  

s. 52. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 
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National Bank Ordinance, som inneholder en tolkningsveiledning der det særlig forklares at den reviderte National Bank 

Ordinance gjennomfører PFMI, og at National Bank Ordinance bør tolkes med henvisning til PFMI og avdeling IV og 

V i forordning (EU) nr. 648/2012. 

7) Dessuten må sentrale motparter som har tillatelse i Sveits, vedta vedtekter, organisasjonsregler og regler for 

myndighetsfordeling samt visse organisasjonsprinsipper (heretter kalt «organisasjonsregler og -prinsipper») som i detalj 

fastsetter hvordan de vil oppfylle disse standardene i samsvar med PFMI og forordning (EU) nr.648/2012, slik det er 

angitt i den forklarende rapporten om den delvise revisjonen av National Bank Ordinance. 

8) Sentralbanken og FINMA ivaretar i fellesskap regulerings- og tilsynsfunksjoner når det gjelder sentrale motparter, og 

samarbeider ved utøvelsen av disse funksjonene. Sentrale motparter etablert i Sveits godkjennes som banker av FINMA. 

FINMA kan frita sentrale motparter for å overholde visse bestemmelser i Act on Banks og tilpasse sine bestemmelser 

for å ta hensyn til de sentrale motpartenes clearingvirksomhet og risikoprofil. FINMAs rundskriv omhandler blant annet 

solvens, styring, risikostyring, revisjon og rapportering. 

9) De rettslig bindende kravene i Sveits utgjør derfor en tonivåstruktur. De grunnleggende prinsippene for sentrale 

motparter som er fastsatt i Act on Banks og National Bank Ordinance, og de forordningene, beslutningene og rund-

skrivene som er utstedt i henhold til dem (heretter kalt «grunnreglene»), utgjør de overordnede standardene som sentrale 

motparter må oppfylle for å få lisens til å levere clearingtjenester i Sveits. Disse grunnreglene utgjør det første nivået av 

de rettslig bindende kravene i Sveits. For å dokumentere samsvar med grunnreglene må sentrale motparter med tillatelse 

i Sveits framlegge sine organisasjonsregler og -prinsipper for FINMA til godkjenning. Disse organisasjonsreglene og  

-prinsippene utgjør det andre nivået av de rettslig bindende kravene i Sveits. Når disse organisasjonsreglene og  

-prinsippene er godkjent av FINMA, blir de rettslig bindende for den sentrale motparten. Disse reglene og prinsippene 

utgjør derfor en vesentlig del av de rettslige og tilsynsmessige rammene som sentrale motparter med tillatelse i Sveits 

må overholde. Dersom grunnreglene eller den sentrale motpartens organisasjonsregler eller -prinsipper ikke overholdes, 

har FINMA myndighet til å treffe administrative tiltak overfor den sentrale motparten, herunder tilbakekalle dens 

banktillatelse. 

10) De grunnreglene som gjelder for sentrale motparter, utfylt med deres organisasjonsregler og -prinsipper, gir vesentlige 

resultater som er likeverdige med resultatene av bestemmelsene i avdeling IV i forordning (EU) nr. 648/2012. De 

rettslig bindende kravene som gjelder for sentrale motparter som for tiden har tillatelse i Sveits, med hensyn til antall 

tilfeller av mislighold som skal dekkes av de samlede økonomiske midlene, likviditetsrisiko, kontinuerlig virksomhet, 

krav til sikkerhet, investeringsretningslinjer, oppgjørsrisiko, atskillelse og overførbarhet, beregning av bunnsikkerhet og 

foretaksstyring, herunder organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, risikokomité, oppbevaring av opplysninger, 

kvalifiserende eierandeler, opplysninger til vedkommende myndighet, interessekonflikter, utkontraktering og god 

forretningsskikk, gir vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av kravene i forordning (EU) nr. 648/2012, 

og de bør derfor anses som likeverdige. 

11) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sveits sikrer at sentrale motparter 

som har tillatelse der, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene fastsatt i avdeling IV i forordning 

(EU) nr. 648/2012. 

12) I henhold til det andre vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Sveits med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, sikre at nevnte sentrale motparter til enhver 

tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. 

13) Sentrale motparter med tillatelse i Sveits er underlagt løpende tilsyn av FINMA og løpende overvåking av sentralbanken 

for å sikre at de fortsatt oppfyller vilkårene for tillatelsen og andre gjeldende reguleringskrav. Sentrale motparter med 

tillatelse i Sveits er underlagt årlig revisjon. Sentrale motparter må gi revisjonsselskapet de opplysningene som kreves 

for å utføre revisjonen. Dersom revisjonsselskapet avdekker overtredelser av tilsynsbestemmelsene eller andre 

uregelmessigheter, skal det gi den berørte sentrale motparten en frist til å få slutt på overtredelsene og underrette 

FINMA dersom dette ikke skjer. Ved alvorlige overtredelser av tilsynsbestemmelsene eller alvorlige uregelmessigheter 

skal revisjonsselskapet underrette FINMA direkte. Dessuten må både de sentrale motpartene og revisjonsselskapene gi 

FINMA alle de opplysningene som er nødvendige for at FINMA skal kunne utføre sine oppgaver, og de må umiddelbart 

underrette om eventuelle hendelser som er av vesentlig betydning for tilsynet. I tillegg gjennomfører FINMA målrettede 

stedlige tilsyn, gjennomgår periodiske rapporter og møter regelmessig de sentrale motpartenes ledelse og personale.  
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14) FINMA kan treffe særlige tiltak når den konkluderer med at en overtredelse av de rettslige og tilsynsmessige rammene 

har funnet sted. Særlig kan FINMA forby en person å ha en ledende stilling eller beslaglegge fortjeneste som er resultat 

av en overtredelse. FINMA kan også utpeke en gransker til å granske særlige omstendigheter rundt overtredelsen av 

rettslige og tilsynsmessige rammer eller til å gjennomføre tilsynstiltak som den har beordret. Den sentrale motparten 

som granskes, må gi granskeren tilgang til sine lokaler og framlegge alle opplysninger og dokumenter som granskeren 

ber om for å kunne utføre granskingen. Endelig kan FINMA tilbakekalle en sentral motparts banktillatelse eller 

annullere dens registrering dersom den ikke lenger oppfyller gjeldende rettslige og tilsynsmessige rammer, og utstede 

direktiver til den sentrale motpartens styrende organer. 

15) Sentralbanken fører tilsyn med sentrale motparter i samarbeid med FINMA. Sentralbanken er særlig ansvarlig for å 

vurdere om de sentrale motpartene oppfyller minstekravene fastsatt i National Bank Ordinance. De sentrale motpartene 

skal gi sentralbanken de opplysningene som er nødvendige for å vurdere oppfyllelsen av disse minstekravene, og 

underkaste seg stedlig tilsyn. Særlig skal de sentrale motpartene framlegge periodiske rapporter og særskilte rapporter 

for sentralbanken og underrette den på forhånd om bestemte spørsmål eller endringer. Sentralbanken kan også ilegge 

overtredelsesgebyrer og andre sanksjoner dersom opplysninger eller dokumentasjon som sentralbanken har bedt om, 

ikke framlegges, ikke oppfyller formelle krav eller er ufullstendige eller unøyaktige. For å kunne foreta sine vurderinger 

støtter sentralbanken seg på en mengde opplysninger, herunder den sentrale motpartens egenvurdering og interne 

dokumentasjon, revisjonsrapporter og periodiske rapporter samt møter med den sentrale motpartens ledelse og 

personale. Sentralbanken utsteder anbefalinger til sentrale motparter som ikke oppfyller minstekravene fastsatt i 

National Bank Ordinance. Dersom den sentrale motparten ikke følger anbefalingene, utsteder sentralbanken et påbud. 

Dersom den sentrale motparten ikke retter seg etter påbudet, kan sentralbanken underrette FINMA om dette, og FINMA 

kan treffe ytterligere tilsyns- og håndhevingstiltak overfor den sentrale motparten. 

16) Kommisjonen konkluderer derfor med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sveits med hensyn til sentrale 

motparter som har tillatelse der, sikrer løpende effektivt tilsyn med og effektiv håndheving overfor sentrale motparter. 

17) I henhold til det tredje vilkåret i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 må de rettslige og tilsynsmessige 

rammene i Sveits inneholde et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av sentrale motparter som har tillatelse i 

henhold til tredjestaters rettsorden (heretter kalt «sentrale motparter fra tredjestater»). 

18) Sentrale motparter fra tredjestater kan søke FINMA om tillatelse til å levere tjenester i Sveits. Anerkjennelse av sentrale 

motparter fra tredjestater i Sveits forutsetter at den berørte tredjestaten har et effektivt likeverdig system for 

anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjestater. Sentralbanken kan også utpeke en sentral motpart fra en tredjestat 

som systemviktig for de sveitsiske finansmarkedenes stabilitet og kan frita den for å oppfylle minstekravene fastsatt i 

National Bank Ordinance, forutsatt at tredjestatens rettslige og tilsynsmessige rammer anses som likeverdige, og at det 

er opprettet samarbeidsordninger med vedkommende myndigheter i tredjestaten om tilsyn med sentrale motparter. 

Anerkjente sentrale motparter må dessuten rapportere til og underrette FINMA om særlige spørsmål. Rapporterings- og 

opplysningskravene som anerkjente sentrale motparter skal oppfylle overfor FINMA, påvirker imidlertid ikke de 

tilsynsfunksjonene som vedkommende myndigheter i tredjestaten har ansvar for. 

19) De rettslige og tilsynsmessige rammene i Sveits bør derfor anses som et effektivt likeverdig system for anerkjennelse av 

sentrale motparter fra tredjestater. 

20) Vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan derfor anses som oppfylt av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i Sveits med hensyn til sentrale motparter som har tillatelse der, og disse rettslige og tilsyns-

messige rammene bør anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommisjonen bør 

fortsatt løpende overvåke utviklingen i de rettslige og tilsynsmessige rammene for sentrale motparter i Sveits og forvisse 

seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. 

21) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Sveits, bør ikke berøre Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse utenom 

den generelle gjennomgåelsen dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdighe-

ten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at anerkjennelsen av likeverdighet 

tilbakekalles. 

22) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Sveits, som består 

av National Bank Ordinance og de bestemmelsene som er vedtatt i henhold til den, Federal Act on Banks and Saving Banks og 

de forordningene og rundskrivene som er utstedt i henhold til den, utfylt med den forklarende rapporten om den delvise 

revisjonen av National Bank Ordinance, med en tolkningsveiledning for denne, og som gjelder for sentrale motparter med 

tillatelse i Sveits, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/912 

av 9. juni 2016 

om retting av forordning (EU) nr. 1303/2014 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions 

jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jern-

banesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014(2) inneholder en feil ettersom artikkel 7 ble satt inn utilsiktet og ikke bør 

inngå i forordningen. 

2) Forordning (EU) nr. 1303/2014 bør derfor rettes. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i rådsdirektiv 

96/48/EF(3) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 7 i forordning (EU) nr. 1303/2014 oppheves. 

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 9. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 10.6.2016, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 

22.11.2018, s. 55. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 394). 

(3) Rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EFT L 235 av 

17.9.1996, s. 6). 

2019/EØS/10/74 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/88/EU 

av 9. juli 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF om felles sikkerhetsindikatorer 

og felles metoder for beregning av kostnadene ved ulykker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerheten på Fellesskapets jernbaner 

og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfra-

strukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhets-

direktivet)(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF skal medlemsstatene innhente opplysninger om felles 

sikkerhetsindikatorer for å gjøre det lettere å vurdere oppfyllelsen av de felles sikkerhetsmålene og mulig å overvåke 

den generelle utviklingen av jernbanesikkerheten. I samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktivet bør sikkerhetsnivåene 

uttrykt som risikoakseptkriterier for samfunnsrisikoer fastsettes i de felles sikkerhetsmålene. Hovedformålet med de 

felles sikkerhetsindikatorene bør være å måle sikkerheten og gjøre det lettere å vurdere de økonomiske konsekvensene 

av de felles sikkerhetsmålene. Det er derfor nødvendig å gå over fra indikatorer knyttet til kostnader ved ulykker som 

bæres av jernbaneforetakene, til indikatorer knyttet til de økonomiske konsekvensene disse ulykkene har for samfunnet. 

2)  Når økt sikkerhet tilskrives en pengeverdi, bør det sees i sammenheng med de begrensede budsjettressursene for 

offentlige politiske tiltak. Initiativer som sikrer effektiv ressursfordeling bør derfor prioriteres. 

3)  Ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) gis det europeiske jernbanebyrå (Byrået) 

mandat til å opprette et nettverk med sikkerhetsmyndighetene (som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF) og med 

de nasjonale organer som er ansvarlige for undersøkelsene, for å fastsette innholdet i de felles sikkerhetsindikatorene 

oppført i vedlegg I til direktiv 2004/49/EF. Byrået framla 10. desember 2013 sin anbefaling om revisjon av vedlegg I 

(ERA-REC-08-2013). 

4)  Vedlegg I til direktiv 2004/49/EF bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i direktiv 

2004/49/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2004/49/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 10.7.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 

22.11.2018, s. 56. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå («byråforordning») 

(EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 

2019/EØS/10/75 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juli 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3.  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning og til å gjennomføre det, skal ikke gjelde for 

Republikken Kypros og Republikken Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på deres territorium. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Felles sikkerhetsindikatorer 

Felles sikkerhetsindikatorer som sikkerhetsmyndighetene, definert i artikkel 3 bokstav g), skal gi årlig underretning om. 

Eventuell underretning om indikatorer knyttet til virksomheten nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b) bør gis separat. 

Dersom det oppdages nye fakta eller feil etter at rapporten er framlagt, skal indikatorene for et bestemt år endres eller korrigeres 

av sikkerhetsmyndigheten ved første egnede anledning, og senest i den nærmest påfølgende årsrapport. 

Felles definisjoner av de felles sikkerhetsindikatorene og felles metoder for beregning av de økonomiske konsekvensene av 

ulykker er fastsatt i tillegget. 

1. Indikatorer knyttet til ulykker 

1.1.  Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall alvorlige ulykker og fordeling på følgende ulykkestyper: 

— kollisjon mellom tog og jernbanekjøretøy, 

— kollisjon mellom tog og hindring i frittromsprofilen, 

— togavsporing, 

— ulykker på planoverganger, herunder ulykker der fotgjengere er innblandet, og en ytterlige fordeling for de fem 

planovergangstypene definert i nr. 6.2, 

— personulykker forårsaket av rullende materiell i bevegelse, unntatt selvmord og selvmordsforsøk, 

— brann i rullende materiell, 

— annet. 

Enhver alvorlig ulykke skal rapporteres under den primære ulykkestypen, også selv om følgene av den sekundære ulykken 

er mer alvorlige (f.eks. avsporing etterfulgt av brann). 

1.2.  Samlet og relativt (per togkilometer) antall alvorlig skadede eller omkomne personer etter ulykkestype, inndelt i følgende 

personkategorier: 

— passasjerer (også i forhold til samlet antall passasjerkilometer og passasjertogkilometer), 

— ansatt eller entreprenør, 

— bruker av planovergang, 

— uvedkommende, 

— annen person som befinner seg på en perrong, 

— annen person som ikke befinner seg på en perrong, 

2. Indikatorer knyttet til farlig gods 

Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall ulykker i forbindelse med transport av farlig gods med jernbane, 

inndelt i følgende kategorier: 

— ulykker der minst ett jernbanekjøretøy som transporterer farlig gods, som definert i tillegget, er innblandet, 

— antall slike ulykker med utslipp av farlig gods. 

3. Indikatorer knyttet til selvmord 

Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall selvmord og selvmordsforsøk.  
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4. Indikatorer knyttet til tilløp til ulykker 

Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall tilløp til ulykker og fordeling på følgende typer tilløp til ulykker: 

— skinnebrudd, 

— solslyng og andre sporgeometriske feil, 

— signalfeil, 

— passering av stoppsignal med påfølgende passering av et farepunkt, 

— passering av stoppsignal uten påfølgende passering av et farepunkt, 

— hjulbrudd på rullende materiell i trafikk, 

— akselbrudd på rullende materiell i trafikk. 

Alle tilløp skal rapporteres, både de som fører til ulykker og de som ikke gjør det. (Et tilløp som fører til en alvorlig 

ulykke skal også rapporteres under indikatorer knyttet til tilløp; et tilløp som ikke fører til en alvorlig ulykke skal bare 

rapporteres under indikatorer knyttet til tilløp). 

5. Indikatorer for beregning av økonomiske konsekvenser av ulykker 

Samlet og relativ (i forhold til togkilometer) kostnad i euro: 

— antall dødsfall og alvorlige skader multiplisert med verdien av å forebygge et dødsfall eller en alvorlig skade, 

— kostnad ved miljøskader, 

— kostnad ved materiell skade på rullende materiell eller infrastruktur, 

— kostnad ved forsinkelser som følge av ulykker. 

Sikkerhetsmyndighetene skal rapportere de økonomiske konsekvensene av alvorlige ulykker. 

Verdien av å forebygge et dødsfall eller en alvorlig skade er den verdien samfunnet tillegger forebygging av et dødsfall 

eller en alvorlig skade, og skal som sådan ikke utgjøre en referanse for erstatning mellom parter som er involvert i en 

ulykke. 

6. Indikatorer knyttet til infrastrukturens tekniske sikkerhet og gjennomføringen av denne 

6.1.  Prosentandel spor med automatisk togkontroll i drift, og prosentandelen togkilometer med systemer for automatisk 

togkontroll om bord på toget, der disse systemene omfatter: 

— varsling, 

— varsling og automatisk stopp, 

— varsling og automatisk stopp og punktvis hastighetsovervåking, 

— varsling og automatisk stopp og kontinuerlig hastighetsovervåking, 

6.2.  Antall planoverganger (samlet, per linjekilometer og sporkilometer) etter følgende fem typer: 

a)  planoverganger med passiv sikring 

b)  planoverganger med aktiv sikring: 

i)  manuell, 

ii)  automatisk varsling for veifarende, 

iii)  automatisk sikring for veifarende, 

iv)  sikring mot skinnegangen. 

 _____  
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Tillegg 

Felles definisjoner av de felles sikkerhetsindikatorene og felles metoder for beregning av de økonomiske 

konsekvensene av ulykker 

1. Indikatorer knyttet til ulykker 

1.1.  «alvorlig ulykke», ulykke der minst ett jernbanekjøretøy i bevegelse er innblandet, og som fører til at minst én person 

omkommer eller blir alvorlig skadet, eller til betydelig skade på materiell, spor, andre anlegg eller miljøet, eller 

omfattende trafikkforstyrrelser, unntatt ulykker i verksteder, lagre og depoter. 

1.2.  «betydelig skade på materiell, spor, andre anlegg eller miljøet», skade til en verdi av minst 150 000 euro. 

1.3.  «omfattende trafikkforstyrrelser», togtrafikken på en hovedjernbanelinje innstilles i minst seks timer. 

1.4.  «tog», ett eller flere jernbanekjøretøyer som trekkes av ett eller flere lokomotiver eller skinnegående motorvogner, én 

skinnegående motorvogn som kjører alene under et bestemt nummer eller en bestemt betegnelse fra et fast startpunkt til 

et fast sluttpunkt, herunder et lokomotiv som kjører alene. 

1.5.  «kollisjon mellom tog og jernbanekjøretøy», en frontkollisjon, en kollisjon bakfra eller en sidekollisjon mellom en del 

av et tog og en del av et annet tog eller jernbanekjøretøy, eller med rullende materiell under skifting. 

1.6.  «kollisjon mellom tog og hindring i frittromsprofilen», en kollisjon mellom en del av et tog og gjenstander som er 

fastmontert eller befinner seg i eller nær sporet (unntatt ved planoverganger dersom de er mistet av kryssende kjøretøy 

eller bruker), herunder kollisjon med kjøreledninger. 

1.7.  «togavsporing», ethvert tilfelle der minst ett hjul på et tog sporer av. 

1.8.  «ulykke ved planovergang», ulykke ved planoverganger som involverer minst ett jernbanekjøretøy og ett eller flere 

kryssende kjøretøyer, andre kryssende brukere, f.eks. fotgjengere, eller gjenstander som midlertidig befinner seg i eller 

nær sporet dersom de er mistet av kryssende kjøretøy/bruker. 

1.9.  «personulykke forårsaket av rullende materiell i bevegelse», ulykker der én eller flere personer enten er truffet av et 

jernbanekjøretøy eller av en gjenstand som er festet til eller har løsnet fra kjøretøyet. Dette omfatter personer som faller 

fra jernbanekjøretøyer samt personer som faller eller som blir truffet av løse gjenstander når de reiser med kjøretøyer. 

1.10.  «brann i rullende materiell», brann og eksplosjoner som inntreffer i et jernbanekjøretøy (herunder lasten) underveis fra 

avgangsstasjonen til bestemmelsesstedet, herunder når det står stille på avgangsstasjonen, ankomststedet eller på et 

stopp underveis samt under rangering. 

1.11.  «annen (ulykke)», enhver annen ulykke enn en kollisjon mellom et tog og et jernbanekjøretøy, en kollisjon mellom et 

tog og hindring i frittromsprofilen, togavsporing, ulykke ved planovergang, en personulykke forårsaket av rullende 

materiell i bevegelse samt brann i rullerende materiell. 

1.12.  «passasjer», enhver person, unntatt togpersonalet, som reiser med jernbane; i ulykkesstatistikken medregnes passasjerer 

som forsøker å stige på eller av et tog i bevegelse. 

1.13.  «ansatt eller underleverandør», enhver person som har ansettelse i forbindelse med en jernbane og som er i tjeneste på 

ulykkestidspunktet, herunder underleverandørers ansatte, underleverandører som er selvstendig næringsdrivende, 

togpersonalet og personer som håndterer rullende materiell og infrastrukturanlegg. 

1.14.  «bruker av planovergang», enhver person som benytter planovergangen til å krysse jernbanelinjen ved bruk av ethvert 

transportmiddel eller til fots. 

1.15.  «uvedkommende», enhver person som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg, med unntak av brukere av planovergang.  
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1.16.  «annen person som befinner seg på en perrong», enhver person som befinner som seg på en perrong som ikke er 

definert som «passasjer», «ansatt eller underleverandør», «bruker av planovergang», «annen person som ikke befinner 

seg på en perrong» eller «uvedkommende». 

1.17.  «annen person som ikke befinner seg på en perrong», enhver person som ikke befinner som seg på en perrong som ikke 

er definert som «passasjer» «ansatt eller underleverandør», «bruker av planovergang», «annen person som befinner seg 

på en perrong» eller «uvedkommende». 

1.18.  «dødsfall (omkommet person)», en person som omkommer umiddelbart eller som dør innen 30 dager som følge av en 

ulykke, unntatt selvmord. 

1.19.  «alvorlig skade (alvorlig skadet person», en skadet person som innlegges på sykehus i mer enn 24 timer som følge av en 

ulykke, unntatt selvmordsforsøk. 

2. Indikatorer knyttet til farlig gods 

2.1.  «ulykke i forbindelse med transport av farlig gods», en ulykke eller hendelse som skal rapporteres i henhold til 

RID(1)/ADR avsnitt 1.8.5. 

2.2.  «farlig gods», de stoffer og gjenstander som det er forbudt å transportere i henhold til RID, eller som bare kan 

transporteres på vilkårene fastsatt i RID. 

3. Indikatorer knyttet til selvmord 

3.1.  «selvmord», en handling der en person forsettlig skader seg selv med døden til følge, slik det er registrert og klassifisert 

av vedkommende nasjonale myndighet. 

3.2.  «selvmordsforsøk» en handling der en person forsettlig skader seg selv med alvorlig skade til følge. 

4. Indikatorer knyttet til tilløp til ulykker 

4.1.  «skinnebrudd», alle skinner som er delt i to eller flere deler, eller alle skinner der en del av metallet har løsnet og skaper 

et hull i kjøreflaten som er mer enn 50 mm langt og mer enn 10 mm dypt. 

4.2.  «solslyng eller annen sporgeometrisk feil», enhver feil relatert til løpet og geometrien i skinnene og som krever at sporet 

stenges eller umiddelbar reduksjon av tillatt hastighet. 

4.3.  «signalfeil», enhver teknisk feil i et signalsystem (enten i infrastruktur eller på rullende materiell) som resulterer i et 

mindre restriktivt signal enn det som kreves. 

4.4.  «passering av stoppsignal med påfølgende passering av et farepunkt», alle tilfeller der noen del av et tog kjører lenger 

enn tillatt og kjører lenger enn farepunktet. 

4.5.  «passering av stoppsignal uten påfølgende passering av et farepunkt», alle tilfeller der noen del av et tog kjører lenger 

enn tillatt, men ikke kjører lenger enn farepunktet. 

Å kjøre lenger enn tillatt som nevnt i nr. 4.4 og 4.5 betyr å passere 

— lys- eller semaforsignaler ved sporet som med farge eller stilling signaliserer fare, eller en stoppordre på linjer der 

automatisk togkontroll ikke er i drift, 

— sluttpunktet i en sikkerhetsrelatert kjøretillatelse gitt gjennom automatisk togkontroll, 

— et bestemt punkt som er meddelt gjennom en muntlig eller skriftlig tillatelse fastsatt i forskrift, 

— stoppskilter (ikke sporstoppere) eller håndsignaler.  

  

(1) RID, reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, som vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF 

av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13). 
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Tilfeller der et kjøretøy uten trekkvogn eller et ubemannet tog kjører forbi et stoppsignal, omfattes ikke. Tilfeller der 

signalet av en eller annen grunn ikke signaliserer fare tidsnok til at togføreren kan stoppe toget før signalet, omfattes 

ikke. 

Sikkerhetsmyndigheter kan rapportere om de fire tilfellene der toget kjører lenger enn tillatt, som angitt i ovennevnte 

strekpunkter, hver for seg, men de skal framlegge minst én samleindikator som inneholder opplysninger om alle fire 

tilfellene. 

4.6.  «hjulbrudd på rullende materiell i trafikk», et brudd som har innvirkning på hjulet og som skaper en risiko for ulykke 

(avsporing eller kollisjon). 

4.7.  «akselbrudd på rullende materiell i trafikk», et brudd som har innvirkning på akselen og som skaper en risiko for ulykke 

(avsporing eller kollisjon). 

5. Felles metoder for beregning av økonomiske konsekvenser av ulykker 

5.1.  Verdien av å forhindre et dødsfall eller en alvorlig skade (VPC) består av 

1) Egenverdien av sikkerhet: Verdien av betalingsviljen basert på undersøkelser av oppgitte preferanser gjennomført i 

de medlemsstatene denne verdien får anvendelse. 

2) Direkte og indirekte økonomiske kostnader: anslag over kostnadene beregnet i medlemsstatene som består av 

— kostnader ved medisinsk behandling og rehabilitering, 

— saksomkostninger, kostnader til politi, kostnader ved privat etterforskning av kollisjonen, kostnader ved 

redningstjeneste og administrative kostnader ved forsikring, 

— produksjonstap: den verdien samfunnet setter på varer og tjenester som kunne ha blitt produsert av personen 

dersom ulykken ikke hadde inntruffet. 

Ved beregning av kostnadene ved ulykker skal dødsfall og alvorlige skader beregnes hver for seg (verdien av å 

forebygge et dødsfall er forskjellig fra verdien av å forebygge en alvorlig skade). 

5.2.  Felles prinsipper for fastsettelse av egenverdien av sikkerhet og direkte/indirekte økonomiske kostnader: 

For egenverdien av sikkerhet skal vurderingen av hvorvidt tilgjengelige estimater er egnet eller ikke, bygge på følgende 

betraktninger: 

— estimatene skal være basert på et system for vurdering av redusert risiko for dødsfall i transportsektoren etter 

metoden som bygger på verdien av betalingsvilje i henhold til oppgitte preferanser, 

— det utvalg av respondenter som benyttes for å fastsette verdiene, skal være representativt for den berørte 

befolkningen. Utvalget skal særlig gjenspeile fordelingen på alder/inntekt i tillegg til andre relevante sosio-

økonomiske/demografiske kjennetegn ved befolkningen, 

— metode for å finne fram til verdien av betalingsvilje: spørreundersøkelsen skal være utformet slik at spørsmålene er 

entydige/meningsfulle for respondentene. 

Verdien av direkte og indirekte kostnader skal fastsettes på grunnlag av de faktiske samfunnskostnadene. 

5.3.  Definisjoner 

5.3.1.  «kostnad ved miljøskade», kostnader som skal bæres av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, fastsatt på 

grunnlag av deres erfaring, for å bringe det skadede området tilbake til den stand det var i før jernbaneulykken. 

5.3.2.  «kostnad ved materiell skade på rullende materiell eller infrastruktur», kostnaden ved å framskaffe nytt rullende 

materiell eller ny infrastruktur som har samme funksjonalitet og tekniske parametere som det som ble uopprettelig 

skadet, og kostnaden ved å tilbakeføre rullende materiell eller infrastruktur som kan repareres til den stand det/den var i 

før ulykken, som jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal beregne på grunnlag av sin erfaring, herunder 

kostnader knyttet til leie av rullende materiell som erstatning for det som er skadet.  
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5.3.3.  «kostnad ved forsinkelser som følge av ulykker», pengeverdien av forsinkelser for brukerne av jernbanetransport 

(passasjerer og fraktforetak) som følge av ulykker, beregnet ut fra følgende modell: 

VT = Pengeverdien av innspart reisetid 

Verdien av tid for en togpassasjer (per time) 

VTP = [VT for arbeidsreisende] * [Gjennomsnittlig prosentandel av arbeidsreisende per år] + [VT for andre 

passasjerer] * [Gjennomsnittlig prosentandel av andre passasjerer per år] 

VTP målt i euro per passasjer per time 

«arbeidsreisende», en passasjer som reiser i forbindelse med yrkesmessig virksomhet, unntatt pendling. 

Verdien av tid for et godstog (per time) 

VTF = [VT for godstog] * [(tonnkilometer)/(togkilometer)] 

VTF måles i euro per tonn gods per time 

Gjennomsnittlig antall tonn gods som transporteres per tog per år = (tonnkilometer)/(togkilometer) 

CM = kostnaden ved ett minutts forsinkelse for et tog 

Passasjertog 

CMP = K1 * (VTP/60) * [(passasjerkilometer)/(togkilometer)] 

Gjennomsnittlig antall passasjerer per tog per år = (passasjerkilometer)/(togkilometer) 

Godstog 

CMF = K2 * (VTF/60) 

Faktorene K1 og K2 ligger mellom verdien av tid og verdien av forsinkelse, beregnet gjennom undersøkelser av 

oppgitte preferanser, for å ta hensyn til at tap av tid som følge av forsinkelser oppfattes signifikant mer negativt enn 

normal reisetid. 

Kostnaden ved forsinkelser som følge av en ulykke = CMP * (antall minutters forsinkelse for passasjertog) + CMF * 

(antall minutters forsinkelse for godstog) 

Virkeområdet for modellen 

Kostnaden ved forsinkelser skal beregnes for alle alvorlige ulykker, på følgende måte: 

— faktiske forsinkelser på jernbanelinjen der ulykken inntraff, målt på endestasjonen 

— faktiske forsinkelser eller, om dette ikke lar seg beregne, beregnede forsinkelser på andre berørte linjer. 

6. Indikatorer knyttet til infrastrukturens tekniske sikkerhet og gjennomføringen av denne 

6.1.  «automatisk togkontroll», et system som bidrar til at signaler og fartsgrenser overholdes. 

6.2.  «ombordsystemer», systemer som hjelper føreren med å respektere signalene langs linjen og inne i førerhuset og som 

dermed sørger beskyttelse mot farepunkter og overholdelse av fartsgrenser. Automatisk togkontroll om bord beskrives 

på følgende måte: 

a)  Varsling som varsler føreren automatisk. 

b)  Varsling og automatisk stopp: føreren varsles automatisk og toget stopper automatisk ved passering av stoppsignal. 
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c)  Varsling og automatisk stopp og punktvis hastighetsovervåking: beskyttelse ved farepunkter, der «punktvis 

hastighetsovervåking» betyr overvåking av hastigheten på visse steder (fartskontroller) når toget nærmer seg et 

signal. 

d)  Varsling og automatisk stopp og kontinuerlig hastighetsovervåking: beskyttelse ved farepunkter og kontinuerlig 

overvåking av fartsgrensene på strekningen, der «kontinuerlig hastighetsovervåking» betyr kontinuerlig angivelse 

og overholdelse av høyeste tillatte målhastighet på alle delstrekninger av linjen. 

Type d) anses som et system for automatisk hastighetsovervåking (ATP). 

6.3.  «planovergang», et skjæringspunkt mellom en vei eller en overgang og jernbanen godkjent av infrastrukturforvaltningen 

og åpen for offentlig eller privat ferdsel. Overganger mellom perronger på stasjoner omfattes ikke, og heller ikke 

overganger over spor som bare kan brukes av ansatte. 

6.4.  «vei», for ulykkesstatistikken, enhver offentlig eller privat vei, gate eller landevei, herunder tilstøtende gangveier og 

sykkelstier. 

6.5.  «overgang», enhver strekning, unntatt en vei, som er ment for ferdsel av mennesker, dyr, kjøretøyer eller maskiner. 

6.6.  «planovergang med passiv sikring», en planovergang uten noen form for varslingssystem eller sikring som aktiveres når 

det er utrygt for brukeren å krysse overgangen. 

6.7.  «planovergang med aktiv sikring», planovergang der kryssende brukere beskyttes mot eller varsles om et tog som 

nærmer seg ved at innretninger aktiveres når det ikke er trygt for brukerne å benytte overgangen. 

— Sikring i form av fysiske innretninger omfatter: 

— halve eller hele bommer, 

— porter. 

— Varsling i form av fastmontert utstyr ved planoverganger: 

— synlige innretninger: lys, 

— hørbare innretninger: klokker, horn, sirener osv. 

Planovergang med aktiv sikring klassifiseres som: 

a)  Manuell: en planovergang der sikring eller varsling for veifarende aktiveres manuelt av en jernbaneansatt. 

b)  Automatisk varsling for veifarende: en planovergang der varslingen for veifarende aktiveres av toget som nærmer 

seg. 

c)  Automatisk sikring for veifarende: en planovergang der sikringen for veifarende aktiveres av toget som nærmer seg. 

Dette skal omfatte en planovergang med både sikring og varsling for veifarende. 

d)  Sikring mot skinnegangen: en planovergang der et signal eller annet togsikringssystem lar toget fortsette når 

planovergangen er fullstendig sikret for veifarende og ingen er i ferd med å krysse sporet. 

7. Definisjoner av målenheter 

7.1.  «togkilometer», målenheten som betegner et togs bevegelse over én kilometer. Avstanden som benyttes, er om mulig 

den faktisk tilbakelagte avstanden; ellers benyttes jernbanenettets standardavstand mellom opprinnelses- og 

bestemmelsesstedet. Bare avstanden på innberettende medlemsstats nasjonale territorium tas med i beregningen. 

7.2.  «passasjerkilometer», målenheten som betegner transporten av én passasjer med jernbane over en avstand på én 

kilometer. Bare avstanden på innberettende medlemsstats nasjonale territorium tas med i beregningen. 

7.3.  «linjekilometer», lengden målt i kilometer på medlemsstatenes jernbanenett, der omfanget er fastsatt i artikkel 2. Ved 

flersporede jernbanelinjer skal bare avstanden mellom opprinnelses- og bestemmelsesstedet medregnes. 

7.4.  «sporkilometer», lengden målt i kilometer på medlemsstatenes jernbanenett, der omfanget er fastsatt i artikkel 2. Ved 

flersporede jernbanelinjer skal hvert spor medregnes.» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/882 

av 1. juni 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF med hensyn til språkkrav(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere 

som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1), særlig artikkel 31, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Visse bestemmelser i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF med hensyn til språkkravene på nivå B1 for lokomotivførere 

utgjør en unødvendig stor byrde i svært spesielle tilfeller der lokomotivførere bare når grensestasjonen i en nabo-

medlemsstat, noe som påvirker kontinuiteten i trafikken over landegrensene. 

2) Det er derfor nødvendig å senke de unødvendig høye språkkravene på strekninger mellom grensene og de stasjonene 

som ligger nær grensene, og som er beregnet på trafikk over landegrensene, ved å unnta de berørte lokomotivførerne fra 

språkkravene på nivå B1. 

3) Som en forutsetning for unntak bør det være tilstrekkelige ordninger på plass for å sikre kommunikasjonen mellom de 

berørte lokomotivførerne og infrastrukturforvaltningens personale i rutinesituasjoner, vanskelige situasjoner og nødssi-

tuasjoner for å unngå negativ innvirkning på sikkerheten i jernbanesystemet. 

4) Det bør fastsettes overgangstiltak for lokomotivførere som har fått eller vil få førerbevis i samsvar med direktiv 

2007/59/EF før nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, kommer til anvendelse. 

5) Direktiv 2007/59/EF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 32 nr. 1 i direktiv 

2007/59/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Lokomotivførere som har fått eller vil få førerbevis i samsvar med direktiv 2007/59/EF før 1. juli 2016, skal anses å oppfylle 

kravene i direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 3.6.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 

22.11.2018, s. 57. 

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51. 

2019/EØS/10/76 
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Artikkel 3 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3.  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning og til å gjennomføre det skal ikke gjelde for Republikken 

Kypros og Republikken Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanenett på deres territorium. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 1. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 Formann 

 _____  



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/861 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF skal nr. 8 lyde: 

«8) SPRÅKPRØVER 

1.  Lokomotivførere som skal kommunisere med infrastrukturforvaltningen om kritiske sikkerhetsspørsmål, skal ha 

ferdigheter i minst ett av språkene som angis av vedkommende infrastrukturforvaltning. Språkferdighetene skal være 

tilstrekkelige til at de kan kommunisere aktivt og effektivt i rutinesituasjoner, vanskelige situasjoner og 

nødssituasjoner. De må kunne benytte de meldingene og den kommunikasjonsmetoden som er angitt i TSI-en for drift 

og trafikkstyring. 

2.  For å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1 må førerne kunne forstå (både ved å lytte og lese) og kommunisere (både 

muntlig og skriftlig) i samsvar med nivå B1 i Europarådets felles europeiske referanseramme for språk (CEFR)(1). 

3.  Når det gjelder strekninger mellom grensene og de stasjonene som ligger nær grensene, og som er beregnet på trafikk 

over landegrensene, kan infrastrukturforvaltningen gi unntak fra kravene i nr. 2 for et jernbaneforetaks lokomotiv-

førere, forutsatt at følgende framgangsmåte anvendes: 

a)  Jernbaneforetaket skal anmode infrastrukturforvaltningen om unntak for de berørte lokomotivførerne. For å sikre 

en rettferdig og lik behandling av søkerne skal infrastrukturforvaltningen anvende samme framgangsmåte for 

vurdering på hver inngitt søknad om unntak, og framgangsmåten skal inngå i netterklæringen. 

b)  Infrastrukturforvaltningen skal gi unntak dersom jernbaneforetaket kan godtgjøre at det har truffet tilstrekkelige 

tiltak for å sikre kommunikasjonen mellom de berørte lokomotivførerne og infrastrukturforvaltningens personale i 

rutinesituasjoner, vanskelige situasjoner og nødssituasjoner, som fastsatt i nr. 1. 

c)  Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal sikre at det berørte personalet er kjent med disse reglene og får 

tilstrekkelig opplæring gjennom deres sikkerhetsstyringssystem.» 

 __________  

  

(1) Den felles europeiske referanseramme for språk: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Cambridge University Press (engelsk utgave) 

ISBN 0-521-00531-0). Også tilgjengelig på Cedefops nettsted: Http://www.cedefop.europa.eu/ 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/82/EU 

av 24. juni 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF med hensyn til allmenne 

faglige kunnskaper, medisinske krav og krav til førerbevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere 

som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1), særlig artikkel 31, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til direktiv 2007/59/EF inneholder en bestemmelse om at effektivt syn på begge øyne ikke er påkrevd når 

personen har tilfredsstillende adaptasjon og tilstrekkelig kompensasjonsevne, og bare i tilfeller der personen har mistet 

det binokulære synet etter at vedkommende begynte i stillingen. Denne bestemmelsen er i strid med de øvrige 

synskravene i vedlegg II til direktiv 2007/59/EF og kan bringe det høye sikkerhetsnivået i jernbanetransporten i fare. 

2) I tillegg er enkelte krav i vedlegg IV og VI til direktiv 2007/59/EF med hensyn til førerbeviset og sertifikatet uklare, og 

det fører til ulik anvendelse i medlemsstatene og truer i siste instans innføringen av et harmonisert system for utstedelse 

av førerbevis til lokomotivførere i Unionen. 

3) Den 7. mai 2012 avga Det europeiske jernbanebyrå en uttalelse til Europakommisjonen om endring av vedlegg II, IV og 

VI til direktiv 2007/59/EF. Organene som er representert i den europeiske komité for dialog mellom partene i 

arbeidslivet, ble rådspurt i samsvar med artikkel 31 i nevnte direktiv. 

4) Det bør fastsettes overgangstiltak for lokomotivførere som har fått eller vil få førerbevis i samsvar med direktiv 

2007/59/EF før dette direktiv kommer til anvendelse. 

5) Direktiv 2007/59/EF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra den komiteen som bistår Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2007/59/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

 I nr. 1.2, «Syn», skal sjuende strekpunkt lyde: 

 «– syn på begge øyne: effektivt». 

2)  Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg I til dette direktiv. 

3)  Vedlegg VI endres som fastsatt i vedlegg II til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 

22.11.2018, s. 58. 

(1) EUT L 315 av 13.12.2007, s. 51. 

2019/EØS/10/77 
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Artikkel 2 

Lokomotivførere som har fått eller vil få førerbevis i samsvar med direktiv 2007/59/EF før anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 3 

nr. 1 i dette direktiv, skal anses å oppfylle kravene i direktivet. 

Artikkel 3 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3.  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning og til å gjennomføre det skal ikke gjelde for Republikken 

Kypros og Republikken Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanenett på deres territorium. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG IV 

ALLMENNE FAGLIGE KUNNSKAPER OG KRAV I FORBINDELSE MED FØRERBEVISET 

Målet med den allmenne opplæringen er å gi lokomotivføreren allmenn kompetanse innen alle aspekter som er relevante for 

yrket. Den allmenne opplæringen skal derfor vektlegge grunnleggende kunnskaper og prinsipper som kan anvendes uavhengig 

av det rullende materiellets eller infrastrukturens type og art. Den kan tilrettelegges uten praktiske øvelser. 

Kompetanse med hensyn til bestemte typer rullende materiell eller med hensyn til sikkerhets- og driftsregler og -teknikker for 

en bestemt infrastruktur er ikke en del av den allmenne kompetansen. Opplæring som skal gi kompetanse med hensyn til en 

bestemt type rullende materiell eller infrastruktur, er tilknyttet lokomotivførerens sertifikat og spesifisert i vedlegg V og VI. 

Den allmenne opplæringen omfatter emnene i punkt 1 til 7 nedenfor. Punktene er ikke oppstilt i prioritert rekkefølge. 

Verbene som er brukt i listen, angir den formen for kompetanse som deltakeren forventes å tilegne seg. Deres betydning er 

beskrevet i følgende tabell: 

Form for kompetanse Beskrivelse 

kjenne, beskrive tilegnelse av kunnskaper (data, fakta) som er nødvendige for å forstå sammenhenger 

forstå, identifisere identifisering og memorering av sammenhenger, utførelse av oppgaver og problemløsing 

innenfor en definert ramme 

1)  Førerens arbeidsoppgaver, arbeidsmiljøet, førerens rolle og ansvar i jernbanedriften samt de faglige og personlige krav som 

stilles til føreren som følge av arbeidsoppgavene 

a)  kjenne hovedlinjene i den lovgivningen og de reglene som gjelder for jernbanetransport og jernbanesikkerhet (krav og 

framgangsmåter i forbindelse med sertifisering av lokomotivførere, farlig gods, miljøvern, brannvern osv.), 

b)  forstå de særlige kravene og de faglige og personlige kravene som stilles (arbeid som hovedsakelig utføres alene, 

døgnkontinuerlig skiftarbeid, personlig beskyttelse og sikkerhet, lesing og oppdatering av dokumenter osv.), 

c)  forstå hvilken atferd som er forenlig med sikkerhetsansvar (medisiner, alkohol, narkotika og andre psykoaktive stoffer, 

sykdom, stress, tretthet osv.), 

d)  identifisere referanse- og driftsdokumenter (f.eks. regelbok, strekningsbok og førerhåndbok), 

e)  identifisere de involverte personenes ansvarsområder og funksjoner, 

f) forstå viktigheten av nøyaktighet ved utførelsen av oppgaver og i arbeidsmetodene, 

g)  forstå prinsippene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (f.eks. atferdsregler på og i nærheten av spor, regler for 

sikker av- og påstigning av trekkraftkjøretøyet, ergonomi, regler for personalsikkerhet, personlig verneutstyr osv.), 

h)  kjenne atferdsmessige ferdigheter og prinsipper (stresshåndtering, ekstreme situasjoner osv.), 

i)  kjenne prinsippene for miljøvern (bærekraftig kjøring osv.). 

2)  Jernbaneteknologi, herunder sikkerhetsprinsippene bak driftsreglene 

a)  kjenne prinsippene, reglene og bestemmelsene på området sikker jernbanetransport, 

b)  kjenne de involverte personenes ansvarsområder og funksjoner. 

3)  Grunnprinsipper for jernbaneinfrastruktur 

a)  kjenne prinsippene og parametrene for systemer og strukturer, 

b)  kjenne de generelle egenskapene ved spor, stasjoner og rangerstasjoner, 

c)  kjenne jernbanestrukturer (broer, tunneler, sporveksler osv.), 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/865 

 

 

d)  kjenne driftsformene (enkeltsporsdrift, dobbeltsporsdrift osv.), 

e)  kjenne signal- og trafikkstyringssystemene, 

f) kjenne sikkerhetsanlegg (varmgangsdetektorer, røykdetektorer i tunneler osv.), 

g)  kjenne forsyningen av kjørestrøm (bæreline, tredjeskinne osv.). 

4)  Grunnprinsipper for driftskommunikasjon 

a)  kjenne betydningen av kommunikasjon og midlene og framgangsmåtene for kommunikasjon, 

b)  identifisere de personene som føreren må kontakte, og deres rolle og ansvarsområder (infrastrukturforvaltningens 

personale, annet togpersonales arbeidsoppgaver osv.), 

c)  identifisere situasjoner/årsaker som krever at det igangsettes kommunikasjon, 

d)  forstå kommunikasjonsmetoder. 

5)  Tog, deres sammensetning og de tekniske kravene til trekkraftkjøretøyer, godsvogner, passasjervogner og annet rullende 

materiell 

a)  kjenne de grunnleggende typene av trekkraft (elektrisk, diesel, damp osv.), 

b)  beskrive et kjøretøys konstruksjon (boggier, karosserier, førerhus, sikringssystemer osv.), 

c)  kjenne innholdet i og systemene for merking, 

d)  kjenne dokumentasjonen av togets sammensetning, 

e)  forstå bremsesystemer og beregning av ytelse, 

f) identifisere togets hastighet, 

g)  identifisere største tillatte last og kreftene på koplingen, 

h)  kjenne trafikkstyringssystemets virkemåte og formål. 

6)  Farer forbundet med jernbanedrift i alminnelighet 

a)  forstå de styrende prinsippene for trafikksikkerhet, 

b)  kjenne risikoene forbundet med jernbanedrift og de forskjellige metodene som skal brukes for å begrense dem, 

c)  kjenne sikkerhetshendelser og forstå hvilken atferd/reaksjon som er påkrevd, 

d)  kjenne framgangsmåtene ved personulykker (f.eks. evakuering). 

7)  Grunnleggende fysiske prinsipper 

a)  forstå kreftene som påvirker hjulene, 

b)  identifisere faktorer som påvirker akselerasjon og bremsing (værforhold, bremseutstyr, redusert adhesjon, sandstrøing 

osv.), 

c)  forstå prinsipper for elektrisitet (kretser, måling av spenning osv.).» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg VI skal nr. 8 lyde: 

«8.  SPRÅKPRØVER 

Førere som skal kommunisere med infrastrukturforvaltningen om kritiske sikkerhetsspørsmål, skal ha ferdigheter i det 

språket som angis av vedkommende infrastrukturforvaltning. Språkferdighetene skal være tilstrekkelige til at de kan kom-

munisere aktivt og effektivt i rutinesituasjoner, vanskelige situasjoner og nødssituasjoner. 

De må kunne benytte de meldingene og den kommunikasjonsmetoden som er angitt i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

Førerne må kunne forstå (både ved å lytte og lese) og kommunisere (både muntlig og skriftlig) i samsvar med nivå B1 i 

Europarådets felles europeiske referanseramme for språk (CEFR)(1). 

 ___________  

(1) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Cambridge 

University Press (engelsk utgave) ISBN 0-521-00531-0). Også tilgjengelig på Cedefops nettsted: http:// 

europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr» 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/566 

av 11. april 2016 

om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for styring av det digitale maritime 

systemet og de digitale maritime tjenestene og om oppheving av beslutning 2009/584/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i samarbeid med medlemsstatene ansvaret for forvaltningen og utviklingen på politisk plan av Unio-

nens system for utveksling av maritim informasjon, herunder det sentrale SafeSeaNet-systemet, CleanSeaNet-systemet 

og relevante deler av systemet for langtrekkende identifisering og sporing (LRIT), for integrasjonen og driftskompa-

tibiliteten til systemene, og for tilsynet med SafeSeaNet-systemet. 

2) I henhold til punkt 2.2 i vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1) skal det nedsettes en styrings-

gruppe på høyt nivå for spørsmålene omhandlet i nevnte vedlegg. Denne styringsgruppen ble nedsatt ved beslutning 

2009/584/EF(2). 

3) Som følge av endringen av punkt 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF ved kommisjonsdirektiv 2014/100/EU(3) er 

det ved denne bestemmelsen fastsatt en rekke nye oppgaver for å bistå i forvaltningen og styringen av systemene og de 

integrerte tjenestene. I praksis gjør denne endringen det lettere å strømlinjeforme den nåværende styringen og de 

eksisterende gruppene med sikte på å redusere den administrative byrden og forenkle rapporteringsplikten. 

4) Med hensyn til Kommisjonens beslutning om nedsettelse av styringsgruppen på høyt nivå er det derfor nødvendig å 

utarbeide en oppdatert liste over oppgaver. 

5) Styringsgruppen på høyt nivå bør også gis visse andre oppgaver som er nært knyttet til dem som er fastsatt i direktiv 

2002/59/EF, og som står i forhold til gruppens ekspertise. Gruppen bør derfor bistå Kommisjonen i å utføre oppgavene 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU(4), opprette og opprettholde et samarbeid med 

ekspertgruppene og utvide det etablerte samarbeidet mellom alle berørte myndigheter i medlemsstatene, overvåke 

systemets innbyrdes forbindelser og samvirkingsevne, og den bør også sørge for utveksling av erfaringer og god praksis 

med alle berørte parter, herunder bransjeaktører. 

6) Det anses også som nødvendig å ta hensyn til den teknologiske utviklingen og framskrittene samt strategiske spørsmål 

knyttet til framtidig utvikling av systemet, særlig støtte til og fremming av et europeisk sjøtransportområde uten 

hindringer og andre relevante deler av Unionens politikk og regelverk. Dette kan også være nyttig for utviklingen av den 

frivillige prosessen for et felles miljø for informasjonsutveksling (CISE). 

7) I samsvar med punkt 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF bør styringsgruppen på høyt nivå bestå av representanter 

for medlemsstatene og Kommisjonen. En representant for Kommisjonen skal lede gruppen. Av hensyn til kontinuiteten 

er det ønskelig at de nåværende medlemmene som er utnevnt i samsvar med beslutning 2009/584/EF, fortsetter ut 

mandatperioden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101, se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 59. 

(1) 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 (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2009/584/EF av 31. juli 2009 om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for SafeSeaNet (EUT L 201 av 

1.8.2009, s. 63). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2014/100/EU av 28. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et 

overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet (EUT L 308 av 29.10.2014, s. 82). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra 

havner i medlemsstatene, og om oppheving av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 
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8) Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) er i samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen ansvarlig for den 

tekniske gjennomføringen av Unionens system for utveksling av maritim informasjon i samsvar med direktiv 

2002/59/EF og skal støtte medlemsstatene i gjennomføringen av direktiv 2010/65/EU, særlig ved å tilrettelegge for 

elektronisk overføring av data via SafeSeaNet-systemet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1406/2002(1). Byrået bør derfor delta permanent i arbeidet til styringsgruppen på høyt nivå. 

9) Det bør fastsettes regler for offentliggjøring av opplysninger for gruppens medlemmer. 

10) Personopplysninger bør behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

11) Beslutning 2009/584/EF bør oppheves — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Styringsgruppen på høyt nivå for styring av det digitale maritime systemet og de digitale maritime tjenestene (heretter kalt 

«styringsgruppen») opprettes herved. 

Artikkel 2 

Oppgaver 

Uten at det berører medlemsstatenes eierskap til opplysninger, skal styringsgruppens oppgaver være 

a)  de oppgavene som er angitt i punkt 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF, 

b)  å bistå Kommisjonen i gjennomføringen av oppgavene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2010/65/EU, og særlig bidra til å 

utvikle tekniske mekanismer for harmonisering og samordning av meldingsformalitetene i Unionen slik at det oppnås bedre 

integrasjon, viderebruk og deling av de opplysningene som rapporteres i systemet, noe som muliggjør én samlet 

rapportering og dermed støtter opp om et europeisk sjøtransportområde uten hindringer, 

c)  å opprette og opprettholde et samarbeid med ekspertgrupper vedrørende spesifikke oppgaver knyttet til driften og bruken av 

samt funksjonen til Unionens system for utveksling av maritim informasjon, ett nasjonalt meldepunkt, det nasjonale 

SafeSeaNet eller andre elektroniske systemer og driftskompatibiliteten mellom dem, på grunnlag av et mandat fastsatt av 

styringsgruppen, 

d)  å opprette et samarbeid mellom medlemsstatenes organer og Kommisjonen med hensyn til 

— artikkel 23 i direktiv 2002/59/EF, 

— spørsmål om vilkårene for bruk av systemet og de integrerte maritime tjenestene, 

e)  å overvåke sammenkoplingen og driftskompatibiliteten mellom ett nasjonalt meldepunkt og Unionens system for utveks-

ling av maritim informasjon samt andre relevante europeiske systemer som brukes til å behandle opplysningene, 

f)  å sørge for utveksling av erfaringer og god praksis med hensyn til artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2002/59/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 

(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). 
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Artikkel 3 

Samråd 

Kommisjonen kan rådføre seg med styringsgruppen i alle spørsmål som gjelder oppgavene angitt i artikkel 2 og den tekniske 

driften av den nåværende og framtidige utviklingen av ett meldepunkt og Unionens system for utveksling av maritim informa-

sjon, både på sentralisert og desentralisert plan, herunder dets bidrag til maritim overvåking ut fra et helhetlig perspektiv og ut 

fra de formål som er fastsatt i direktiv 2002/59/EF og direktiv 2010/65/EU. 

Artikkel 4 

Utnevnelse av medlemmer 

1.  Styringsgruppen skal være sammensatt av representanter for medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.  Medlemmene av styringsgruppen som skal utnevnes av Kommisjonen, skal være høyere tjenestemenn. 

3.  Hver medlemsstat skal utpeke høyst to medlemmer og et tilsvarende antall varamedlemmer. Varamedlemmene skal 

utnevnes på samme vilkår som medlemmene. Varamedlemmene representerer automatisk medlemmer som er fraværende. Med-

lemmene og varamedlemmene skal være høyere tjenestemenn. 

4.  Nåværende medlemmer av styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet skal fortsette ut mandatperioden i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 i beslutning 2009/584/EF. 

5.  Medlemmer som er utpekt i samsvar med nr. 3, er utnevnt for tre år. De skal fortsette i sine verv inntil de erstattes eller 

inntil mandatperioden utløper. Mandatperioden kan fornyes. 

6.  Et medlem som ikke lenger kan bidra effektivt til gruppens arbeid, som går av, eller som ikke overholder bestemmelsene i 

nr. 3 i denne artikkel eller i artikkel 339 i traktaten, kan skiftes ut for resten av mandatperioden. 

7.  En representant for Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) skal delta som permanent observatør på møtene i gruppen. 

EMSA skal representeres på høyt nivå. 

8.  Representanter for EFTA-stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan delta som 

observatører på styringsgruppens møter. 

9.  Personopplysninger skal samles inn, behandles og offentliggjøres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 5 

Virksomhet 

1.  Styringsgruppen skal ledes av en representant for Kommisjonen. 

2.  Kommisjonens representant som leder gruppen, kan invitere sakkyndige med særskilt sakkunnskap om et emne på 

dagsordenen til å delta i styringsgruppens eller undergruppens drøftinger dersom dette er nyttig eller nødvendig. I tillegg kan 

Kommisjonens representant gi observatørstatus til enkeltpersoner, til organisasjoner som definert i regel 8 nr. 3 i de allmenne 

reglene for ekspertgrupper, og til kandidatstater. 



Nr. 10/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

 

3.  Medlemmene og deres representanter samt inviterte sakkyndige og observatører skal overholde taushetsplikten fastsatt i 

traktatene og deres gjennomføringsregler, i tillegg til Kommisjonens sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger, 

som er fastsatt i vedlegget til kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443(1) og 2015/444(2). Dersom de ikke oppfyller disse 

pliktene, kan Kommisjonen treffe alle egnede tiltak. 

4.  Styringsgruppen skal normalt holde sine møter i Kommisjonens lokaler. Kommisjonen skal sørge for styringsgruppens 

sekretariat. Andre tjenestemenn i Kommisjonen som har interesse av drøftingene, kan delta på gruppens møter. 

5.  Styringsgruppen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av den standardiserte forretningsorden for ekspertgrupper 

vedtatt av Kommisjonen. 

6.  Alle relevante dokumenter (f.eks. dagsordener, referater og bidrag fra deltakerne) skal gjøres tilgjengelig enten i registeret 

over ekspertgrupper eller gjennom en lenke fra registeret til en egen nettside der informasjonen er tilgjengelig. Unntak fra 

offentliggjøring skal gjøres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1049/2001(3). 

Artikkel 6 

Møteutgifter 

1.  Deltakerne i styringsgruppens virksomhet skal ikke ha godtgjøring for sine tjenester. 

2.  Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltaking i styringsgruppens virksomhet skal tilbakebetales av Kommisjonen 

i samsvar med Kommisjonens egne regler. 

3.  Disse utgiftene skal tilbakebetales innenfor rammen av de bevilgningene som tildeles ved den årlige budsjettbehand-

lingen. 

Artikkel 7 

Oppheving 

Beslutning 2009/584/EF oppheves. 

Artikkel 8 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 11. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 41). 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 

av 17.3.2015, s. 53). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommi-

sjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1804 

av 10. oktober 2016 

om nærmere regler for anvendelse av artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/25/EU om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester 

[meddelt under nummer K(2016) 6351](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), 

særlig artikkel 35 nr. 6, 

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige kontrakter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I lys av fristene som er fastsatt for framgangsmåten i henhold til artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU, er det nødvendig å 

sørge for at anmodninger om anvendelse av direktivets artikkel 34 omfatter opplysninger som er nyttige og relevante for 

evalueringen av anmodningen. For å oppnå dette bør det utarbeides en liste over hvilke opplysninger slike anmodninger 

skal inneholde, og over andre praktiske framgangsmåter knyttet til dem. 

2) Av hensyn til rettssikkerhet og innsyn bør kunngjøringer om mottak eller tilbaketrekking av anmodninger om 

anvendelse av artikkel 34 i direktiv 2014/25/EU, kunngjøringer om forlengelse eller midlertidig oppheving av en frist 

for Kommisjonens vedtakelse av gjennomføringsrettsakter om disse anmodningene samt kunngjøringer om anvendelse 

av artikkel 34, dersom ingen gjennomføringsrettsakt er vedtatt innen fristen, offentliggjøres i Den europeiske unions 

tidende. Det må også fastsettes hvilke opplysninger slike kunngjøringer skal inneholde. 

3) Med særlig hensyn til opplysningene som skal kreves og til ordlyden i kunngjøringene, bør denne beslutning bygge på 

erfaringene fra anvendelsen av kommisjonsvedtak 2005/15/EF(2), der det ble fastsatt nærmere regler for anvendelsen av 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF(3), ettersom de materielle 

vilkårene for å unnta en virksomhet fra bestemmelsene i direktiv 2004/17/EF praktisk talt er de samme som i artikkel 34 

i direktiv 2014/25/EU. 

4) Det bør bemerkes at vurderingen av direkte konkurranseutsatthet som kan utføres innenfor rammen av direktiv 

2014/25/EU, ikke berører den fullstendige anvendelsen av konkurranseregelverket. 

5) Denne beslutning bør erstatte vedtak 2005/15/EF, som ble vedtatt på grunnlag av direktiv 2004/17/EF. Vedtak 

2005/15/EF bør derfor oppheves.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 12.10.2016, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018,  

s. 61. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

(2) Kommisjonsvedtak 2005/15/EF av 7. januar 2005 om nærmere regler for anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor 

vann- og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Anmodninger om anvendelse av artikkel 34 i direktiv 2014/25/EU inngitt i samsvar med artikkel 35 i nevnte direktiv 

(«anmodninger om anvendelse av artikkel 34») skal minst inneholde opplysningene fastsatt i vedlegg I til denne beslutning. De 

skal følge samme oppbygging som i vedlegg I til denne beslutning. 

2.  Dersom en uavhengig nasjonal myndighet som har myndighet i forbindelse med den aktuelle virksomheten, har vedtatt en 

begrunnet og dokumentert uttalelse som nevnt i artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU, skal uttalelsen ledsage søknaden. 

3.  Unntatt under særlige omstendigheter som nevnt i artikkel 40 nr. 1 fjerde ledd og når allmenn bruk av elektroniske 

kommunikasjonsmidler er blitt utsatt i henhold til artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU, skal anmodningene nevnt i nr. 1 og 

uttalelsene nevnt i nr. 2 sendes elektronisk til den elektroniske postkassen angitt for dette formål på Kommisjonens nettsted, og 

meddeles medlemsstatene. 

4.  Dersom en anmodning som nevnt i nr. 1 eller en uttalelse som nevnt i nr. 2 sendes på andre måter enn ved hjelp av 

elektroniske kommunikasjonsmidler i samsvar med artikkel 40 nr. 1 eller artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU, skal den 

sendes i tre eksemplarer per post eller med annen egnet transportør til Kommisjonens adresse kunngjort på Kommisjonens 

nettsted og meddeles medlemsstatene. 

Artikkel 2 

1.  Når Kommisjonen mottar en anmodning om anvendelse av artikkel 34, og adgangen til markedet ikke anses å være 

begrenset i samsvar med i artikkel 34 nr. 3 første ledd i direktiv 2014/25/EU, skal den offentliggjøre en kunngjøring som 

inneholder opplysningene angitt i del A i vedlegg II til denne beslutning. 

Når Kommisjonen mottar en anmodning om anvendelse av artikkel 34 og fri adgang til markedet ikke kan formodes i samsvar 

med artikkel 34 nr. 3 første ledd i direktiv 2014/25/EU, skal den offentliggjøre en kunngjøring som inneholder opplysningene i 

del B i vedlegg II til denne beslutning. 

2.  Dersom fristen for vedtakelse av gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU er forlenget i 

samsvar med nr. 1 fjerde ledd i vedlegg IV til nevnte direktiv, skal Kommisjonen offentliggjøre en kunngjøring som inneholder 

opplysningene i del A i vedlegg III til denne beslutning. 

3.  Dersom fristen for vedtakelse av gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU er midlertidig 

opphevet i samsvar med nr. 2 i vedlegg IV til nevnte direktiv, skal Kommisjonen offentliggjøre en kunngjøring som inneholder 

opplysningene i del B i vedlegg III til denne beslutning. Kommisjonen skal offentliggjøre en kunngjøring som inneholder 

opplysningene i del C i vedlegg III til denne beslutning når den midlertidige opphevingen opphører. 

4.  Dersom en anmodning om anvendelse av artikkel 34 i direktiv 2014/25/EU trekkes tilbake av søkeren, skal Kommisjonen 

offentliggjøre en kunngjøring som inneholder opplysningene i del D i vedlegg III til denne beslutning. 

5.  Dersom kontrakter beregnet på å muliggjøre at en gitt virksomhet utføres og prosjektkonkurranser som organiseres for å 

drive denne virksomheten ikke lenger omfattes av direktiv 2014/25/EU, fordi Kommisjonen ikke har vedtatt gjennomførings-

rettsakten innen fristen fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, skal Kommisjonen offentliggjøre en kunngjøring som 

inneholder opplysningene i vedlegg IV til denne beslutning. 

6.  Opplysningene omhandlet i kunngjøringene fastsatt i vedlegg II, III og IV kan endres og tilføyes alt etter som, for 

eksempel dersom en tidligere framlagt anmodningen er vesentlig endret i samsvar med artikkel 35 nr. 4 i direktiv 2014/25/EU. 

7.  Kunngjøringene i nr. 1–5 skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 3 

Vedtak 2005/15/EF oppheves. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I ANMODNINGER OM ANVENDELSE AV ARTIKKEL 30 NR. 34 I DIREKTIV 2014/25/EU 

1. Avsnitt 1 – Søkerens identitet og status 

I henhold til artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU skal anmodninger om anvendelse av artikkel 34 inngis av medlemsstatene 

eller, når lovgivningen i den berørte medlemsstaten tillater dette, av oppdragsgiverne. Avhengig av dette kan 

betegnelsen «søker» derfor vise enten til medlemsstaten eller oppdragsgiverne. Uttrykket brukes her bare for å forenkle 

teksten. 

1.1.  Søkerens fulle navn og adresse: 

Dersom virksomheten som omfattes av anmodningen utføres av foretak tilknyttet(1) søkeren, skal betegnelsen «søker» 

anses å vise til både den oppdragsgiveren det vises til i nr. 1.1. og de tilknyttede foretakene det dreier seg om. Det vil 

derfor, og særlig med hensyn til avsnitt 5 og 6 nedenfor, være nødvendig å oversende nødvendige opplysninger for 

«søkeren», slik dette er definert. 

1.2.  Søkerens status: Offentlig oppdragsgiver(2), offentlig foretak(3) eller privat foretak? 

1.3.  For en offentlig oppdragsgiver: Inngis anmodningen for og på vegne av den offentlige oppdragsgiverens medlemsstat? 

Dersom dette er tilfellet, gis de opplysningene som det anmodes om for hvert enkelt punkt i avsnitt 2 til og med 6. Gi for 

hvert enkelt punkt i avsnitt 5 og 6 nødvendige opplysninger for hver av oppdragsgiverne som utfører virksomheten som 

omfattes av denne anmodningen. Der det er et stort antall slike oppdragsgivere, kan imidlertid opplysningene begrenses 

til de oppdragsgiverne som har 10 % eller mer av det aktuelle geografiske markedet(4). I tilfeller der opplysningene er 

tilsvarende eller identiske for flere oppdragsgivere, kan disse grupperes sammen, forutsatt at dette angis.  

  

(1) I henhold til artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU menes med ««tilknyttet foretak» et foretak hvis årsregnskaper er konsolidert med 

regnskapene til den offentlige oppdragsgiveren i samsvar med kravene i [europaparlaments- og råds]direktiv 2013/34/EU» av 26. juni 2013 

om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). I artikkel 29 nr. 2 tilføyes det 

«Når det gjelder enheter som ikke er omfattet av direktiv 2013/34/EU, menes med «tilknyttet foretak» et foretak: 

a)  som oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan ha dominerende innflytelse på, 

b)  som kan utøve dominerende innflytelse over oppdragsgiveren, eller 

c)  som sammen med oppdragsgiveren er underlagt et annet foretaks dominerende innflytelse i kraft av eierskap, kapitalinteresse eller de 

reglene som gjelder for det.» 

(2) I henhold til artikkel 3 i direktiv 2014/25/EU menes med ««offentlige oppdragsgivere» statlige, regionale eller lokale myndigheter, 

offentligrettslige organer eller sammenslutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller offentligrettslige organer. 

Med «offentligrettslige organer» menes organer som har alle følgende egenskaper: 

a)  de er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme allmennhetens behov, men ikke behov av industriell eller forretningsmessig art, 

b)  de er et rettssubjekt og 

c)  de er i hovedsak finansiert av staten, regionale eller lokale myndigheter eller andre offentligrettslige organer; eller hvis forvaltning er 

underlagt et av disse administrative enhetenes eller organenes tilsyn; eller som har et administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorgan der 

over halvparten av medlemmene er utpekt av staten, lokale administrative enheter eller andre offentligrettslige organer». 

(3) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU med ««offentlig foretak» menes ethvert foretak som offentlige oppdragsgivere direkte 

eller indirekte kan utøve dominerende innflytelse over i kraft av eierskap, kapitalinteresse eller de reglene som gjelder for det. 

Offentlige oppdragsgivere skal forutsettes å ha dominerende innflytelse i alle følgende tilfeller der de direkte eller indirekte: 

a)  eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, 

b)  kontrollerer et flertall av stemmene knyttet til aksjer utstedt av foretaket, 

c)  kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan». 

(4) Se avsnitt 3. 
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1.4.  For oppdragsgivere (offentlige oppdragsgivere, offentlige foretak og private foretak som utfører en av virksomhetene 

nevnt i direktiv 2014/25/EU(1)): Angi hvilken bestemmelse i nasjonal lovgivning som fastsetter at offentlige 

oppdragsgivere kan sende inn en anmodning i henhold til artikkel 35. 

2. Avsnitt 2 – Beskrivelse av virksomheten som omfattes av anmodningen 

2.1.  Beskriv virksomheten som vilkårene i artikkel 34 nr. 1(2) anses å gjelde for. Den aktuelle virksomheten kan utgjøre en 

del av en større sektor(3) eller bare utøves i visse deler av den berørte medlemsstaten. 

2.2.  Angi hvilket område virksomheten som omfattes av denne anmodningen utføres i, dersom dette området er et annet enn 

det nasjonale territoriet som helhet. Angi bare det området der det anses at vilkårene i artikkel 34 nr. 1 er oppfylt. 

3. Avsnitt 3 – Det relevante markedet 

Et relevant produktmarked omfatter alle de produkter og/eller tjenester som forbrukeren anser som likeverdige eller 

innbyrdes erstattelige på grunn av sine egenskaper, pris og tiltenkte bruk(4). 

Følgende faktorer anses vanligvis som relevante for å fastsette det relevant produktmarkedet, og bør tas i betraktning i 

analysen(5): 

— Egen- og krysspriselastisiteten i etterspørselen etter de relevante produktene og/eller tjenestene, 

— eventuelle ulikheter i sluttbruken av produktene,  

  

(1) Relevante virksomheter eller sektorer kan oppsummeres slik: elektrisitet (produksjon, overføring, distribusjon); gass (produksjon, 

transport, distribusjon); varme (produksjon, transport, distribusjon); hydrokarboner (utvinning); kull og annet fast brensel (leting og 

utvinning); drikkevann (produksjon, transport, distribusjon); transport i byer (buss, undergrunn osv.); jernbaner (transport av personer og 

varer; gjøre infrastruktur tilgjengelig samt styring/drift av aktuelle transporttjenester); havner (sjøhavner eller innlandshavner, infrastruktur 

som gjøres tilgjengelig samt styring/drift av infrastrukturen; lufthavner (gjøre infrastruktur tilgjengelig samt styring/drift av 

infrastrukturen) og posttjenester. For en nøyaktig definisjon av de virksomhetene som omfattes, se artikkel 7–14 i direktiv 2014/25/EU. 

(2) Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel 8–14, omfattes ikke av dette direktiv dersom 

medlemsstaten eller oppdragsgiverne som har inngitt anmodningen i samsvar med artikkel 35, kan dokumentere at den aktuelle 

virksomheten i den medlemsstaten der den utøves, er utsatt for direkte konkurranse på markeder der adgangen ikke er begrenset; 

prosjektkonkurranser som organiseres for å drive slik virksomhet i dette geografiske området, omfattes heller ikke av dette direktiv. …» 

(3) Et eksempel kan være produksjon av elektrisk kraft utelukkende på konvensjonell måte, som er en del av den større elektrisitetssektoren. 

(4) Når det er hensiktsmessig, angi også om produktene er nesten likeverdige erstatninger, fullgode erstatninger, mindre enn fullgode 

erstatninger eller delvis ombyttelige erstatninger. 

For ethvert produkt (i denne definisjonen omfatter begrepet «produkt» produkter eller tjenester) er det en rekke ulike erstatninger. Dette 

omfatter alle erstatninger som kan tenkes for det aktuelle produktet, det vil si alle produkter som i større eller mindre grad vil kunne 

oppfylle forbrukerens krav. Utvalget av erstatninger strekker seg fra svært nøyaktige (eller fullgode) erstatninger (produkter som 

forbrukere umiddelbart vil velge dersom det for eksempel forekom en svært liten prisøkning for det aktuelle produktet) til svært ulike (eller 

mangelfulle) erstatninger (produkter som forbrukere bare vil velge på grunn av en stor prisøkning for det aktuelle produktet).  

Når Kommisjonen definerer det relevante markedet, vurderer den bare produkter som er nesten likeverdige med de aktuelle produktene. 

Nesten likeverdige produkter er produkter som forbrukere vil velge som reaksjon på en liten, men vesentlig prisøkning for det relevante 

produktet (f.eks. 5 %). Dette gjør at Kommisjonen kan vurdere konkurransesituasjonen i et relevant marked som omfatter alle de 

produktene som forbrukere av de aktuelle produktene raskt vil velge. 

Dette betyr imidlertid ikke at Kommisjonen ikke tar hensyn til begrensningene i den konkurransemessige atferden til de aktuelle 

oppdragsgiverne som skyldes at det foreligger mangelfulle erstatninger (som en forbruker ikke vil velge som reaksjon på en liten, men 

vesentlig prisøkning for det relevante produktet (f.eks. 5 %). Disse virkningene tas i betraktning når markedet er definert og markedsandel 

fastslått. 

Det er derfor viktig for Kommisjonen å ha opplysninger om både produktene som er nesten likeverdige med de aktuelle produktene og 

mindre enn fullgode erstatninger. [Eksempel på fullgode erstatninger når det gjelder etterspørsel: elektrisitet produsert fra kull og 

elektrisitet produsert fra fornybare energikilder]. 

Delvis ombyttelige produkter blir ansett som produkter og tjenester som bare kan erstatte hverandre innenfor et bestemt geografisk område, 

bare i deler av året eller bare for visse typer bruk. [Eksempel: I persontransport vil jernbane, undergrunnsbane, trikk og buss bare være 

delvis ombyttelige på nasjonalt plan ettersom disse formene for transport bare eksisterer sammen innenfor et gitt geografisk område. 

Innenfor dette området vil de imidlertid kunne anses som fullgode erstatninger.] 

(5) Denne listen er ikke uttømmende, søkeren kan vise til andre faktorer. 
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— ulikheter i pris mellom to produkter, 

— kostnaden for å gå over fra ett produkt til et annet, når det gjelder to mulig konkurrerende produkter, 

— etablerte eller fastlåste forbrukerpreferanser for én produkttype eller -kategori, 

— produktklassifiseringer (klassifiseringer som opprettholdes av bransjeorganisasjoner osv.). 

Det relevante geografiske markedet omfatter det området der de berørte oppdragsgiverne er involvert i levering av 

produkter eller tjenester, der konkurransevilkårene er tilstrekkelig ensartede og som kan skilles fra tilliggende områder, 

særlig fordi konkurransevilkårene er merkbart forskjellige i de andre områdene(1). 

Faktorer som er relevante for vurderingen av det relevante geografiske marked, omfatter(2) 

— arten av og kjennetegnene til de aktuelle produktene eller tjenestene, 

— eventuelle hindringer i adgangen til markedet, 

— forbrukerpreferanser, 

— merkbare ulikheter i markedsandeler eller vesentlige prisforskjeller mellom tilliggende områder, 

— transportkostnader. 

3.1.  Angi i lys av dette hvilken definisjon av det eller de relevante produktmarkeder som bør anses som grunnlag for 

Kommisjonens analyse. 

I svaret skal grunnlaget for antakelser eller konklusjoner angis, underbygd av relevant empirisk dokumentasjon(3), og 

det skal redegjøres for hvordan faktorene som er skissert foran, er tatt hensyn til. Angi særlig de spesifikke produktene 

eller tjenestene som direkte eller indirekte blir påvirket av denne anmodningen, og angi de produktkategoriene som 

anses som ombyttelige i definisjonen av markedet. 

I spørsmålene nedenfor blir denne eller disse definisjonene vist til som «det eller de relevante produktmarkeder». 

3.2.  Redegjør for definisjonen av det eller de relevante geografiske markedene som bør anses som grunnlag for Kommi-

sjonens analyse. I svaret skal grunnlaget for antakelser eller konklusjoner angis, underbygd av relevant empirisk 

dokumentasjon(4), og det skal redegjøres for hvordan faktorene som er skissert foran, er tatt hensyn til. Angi særlig det 

geografiske området der oppdragsgiveren eller oppdragsgiverne som denne anmodningen gjelder, er aktive på det eller 

de relevante produktmarkeder, og dersom det anses at det relevante geografiske markedet omfatter mer enn en enkelt 

medlemsstat, angis grunnene for dette. 

I spørsmålene nedenfor blir denne eller disse definisjonene vist til som «det eller de relevante geografiske markeder».  

  

(1) Se artikkel 34 nr. 2 annet ledd i direktiv 2014/25/EU. 

(2) Denne listen er ikke uttømmende, søkeren kan vise til andre faktorer. 

(3) Det vil si fakta og dokumentasjon som kan kontrolleres på uavhengig grunnlag. Alle analyser som foretas, må kunne gjentas på en 

uavhengig måte. Særlig når det gjelder å framskaffe underlagsdokumentasjon fra empirisk analyse, må søkeren framlegge kilder, rådata og 

alle nærmere opplysninger om de spesifikke tekniske tiltakene som er truffet for å nå de endelige konklusjonene. 

(4) Det vil si fakta og dokumentasjon som kan kontrolleres på uavhengig grunnlag. Alle analyser som foretas, må kunne gjentas på en 

uavhengig måte. Særlig når det gjelder å framskaffe underlagsdokumentasjon fra empirisk analyse, må søkeren framlegge kilder, rådata og 

alle nærmere opplysninger om de spesifikke tekniske tiltakene som er truffet for å nå de endelige konklusjonene. 
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4. Avsnitt 4 – Anvendelse av rettsaktene nevnt i vedlegg III til direktiv 2014/25/EU 

4.1.  Er virksomheten som omfattes av denne anmodningen, underlagt en av rettsaktene nevnt i vedlegg III til direktiv 

2014/25/EU(1)? Dersom dette er tilfellet, angi hvilke eller hvilke rettsakter innenfor nasjonal lovgivning som innarbeider 

de relevante delene av Unionens regelverk. 

5. Avsnitt 5 – Opplysninger om det relevante markedet og tilgang til dette markedet 

Dette avsnittet må fylles ut, uavhengig av svaret på nr. 4.1. ovenfor. 

Visse punkter kan være irrelevante for noen former for virksomhet eller for den faktiske situasjonen til en bestemt søker 

– i så fall angis dette punkt for punkt. 

Søkeren kan begrense seg til å gi en nøyaktig henvisning punkt for punkt til den eller de relevante delene av en 

begrunnet og dokumentert uttalelse som nevnt i artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU, vedtatt av en uavhengig nasjonal 

myndighet som har myndighet i forbindelse med den aktuelle virksomheten der det berørte punktet analyseres. 

5.1.  Angi grunnene til at det anses at tilgangen til det relevante markedet ikke er begrenset. 

5.2. Angi for hvert relevant marked, for hvert av de tre siste regnskapsårene(2) og for hvert av følgende territorier: 

a)  EØS-territoriet, 

b)  EU som helhet, 

c)  EFTA-statenes territorium som helhet, 

d)  hver medlemsstat og hver EFTA-stat der søkeren driver en virksomhet, og 

e)  det relevante geografiske markedet(3), dersom søkeren anser at det dreier seg om et annet marked, 

opplysningene nevnt i nr. 5.2.1–5.2.9: 

5.2.1.  Et anslag over den samlede markedsstørrelsen målt i salgsverdi (euro) og salgsvolum (enheter)(4), grunnlaget for 

beregningene og hvilke kilder som er brukt, samt eventuell dokumentasjon for å bekrefte disse beregningene. 

5.2.2.  Salg i verdi og volum samt et anslag over søkerens markedsandel,  

  

(1) Vedlegg III lyder: 

A.  Transport eller distribusjon av gass eller varme 

 Direktiv 2009/73/EF 

B.  Produksjon, overføring eller distribusjon av elektrisitet 

 Direktiv 2009/72/EF 

C.  Produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann 

 [Ingen angivelse] 

D.  Oppdragsgivere på området jernbanetjenester 

 Godstransport med jernbane 

 Direktiv 2012/34/EU 

 Internasjonal persontransport med jernbane 

 Direktiv 2012/34/EU 

 Nasjonal persontransport med jernbane 

 [Ingen angivelse] 

E.  Oppdragsgivere på området bytransport, sporvei, trolleybuss eller buss 

 [Ingen angivelse] 

F.  Oppdragsgivere på området posttjenester 

 Direktiv 97/67/EF 

G.  Utvinning av olje eller gass 

 Direktiv 94/22/EF 

H.  Leting etter og utvinning av kull eller andre faste brensler 

 [Ingen angivelse] 

I.  Oppdragsgivere på området sjøhavner eller innlandshavner eller andre terminalanlegg 

 [Ingen angivelse] 

J.  Oppdragsgivere på området lufthavnanlegg 

 [Ingen angivelse] 

(2) Opplysningene som det anmodes om i nr. 5.2.1. og 5.2.2. nedenfor, bør gis for alle territoriene nevnt i bokstav a)–e). 

(3) Se avsnitt 3. 

(4) Et markeds verdi og volum bør gjenspeile produksjon, pluss import, minus eksport for de aktuelle geografiske områdene. 
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5.2.3.  Et anslag over markedsandelen i verdi (og, eventuelt, i volum) til alle konkurrentene (herunder importører) som har 

minst 10 % av det geografiske markedet som vurderes. Legg ved dokumenter der dette er tilgjengelig, som bekrefter 

beregningen av disse markedsandelene, og oppgi disse konkurrentenes navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer 

og egnet kontaktperson. 

5.2.4.  Et overslag over samlet verdi, samlet volum og kilde for import fra stater utenfor EØS-territoriet, og angi 

a)  hvilken andel av slik import som gjelder søkeren, 

b)  et anslag over i hvilken grad eventuelle kvoter, tollsatser og andre handelshindringer enn tollsatser utgjør hindringer 

for slik import, og 

c)  et anslag over i hvilken grad transport og andre kostnader påvirker slik import. 

5.2.5.  I hvilken grad handel mellom stater innenfor EØS-området hindres av 

a)  transportkostnader og andre kostnader, og 

b)  andre handelshindringer enn tollsatser. 

5.2.6.  Hvordan søkeren produserer og selger produktene eller tjenestene; for eksempel om de framstilles lokalt eller selges 

gjennom lokale distribusjonsnett. 

5.2.7.  En sammenligning mellom søkerens prisnivåer og prisnivåene til søkerens konkurrenter i hver enkelt medlemsstat og 

EFTA-stat, og en tilsvarende sammenligning av prisnivåer mellom EU, EFTA-statene og andre områder der disse 

produktene framstilles (for eksempel Øst-Europa, De forente stater, Japan eller et annet relevant område). 

5.2.8.  Arten og omfanget av søkerens vertikale integrasjon sammenlignet med de største konkurrentene. 

5.2.9.  Opplysninger om søkerens kostnadsstruktur(1). Angi eventuelle eiendeler eller infrastruktur som brukes i fellesskap med 

andre oppdragsgivere eller som brukes til å utføre flere enn én virksomhet som omfattes av direktiv 2014/25/EU. Angi 

om bruken av slike eiendeler eller infrastrukturer er underlagt særlige vilkår, for eksempel plikten til å tilby leverings-

pliktige tjenester eller særretter. 

5.3.  Oppgi følgende opplysninger: 

5.3.1.  Har det i løpet av de fem siste årene skjedd noen betydelig inntreden på det eller de geografiske markedene for de 

relevante produktene(2)? Dersom svaret er «ja», angi om mulig navn, adresse, telefonnummer og telefaksnummer til 

vedkommende foretak, samt egnet kontaktperson, og et anslag over foretakets nåværende markedsandel. 

5.3.2.  Er det etter søkerens mening noen foretak (herunder slike som i øyeblikket bare driver på markeder utenfor EU eller 

utenfor EØS) som vil kunne tre inn på markedet? Dersom svaret er «ja», forklar hvorfor og angi slike foretak ved navn, 

adresse, telefonnummer, telefaksnummer og egnet kontaktperson, og gi et anslag over når en slik inntreden på markedet 

trolig vil skje. 

5.3.3.  Beskriv de ulike faktorene som i dette tilfellet påvirker et foretaks inntreden på de relevante markedene, både fra et 

geografisk og et produktmessig synspunkt. Ta også i betraktning følgende der dette er hensiktsmessig: 

a)  De samlede kostnadene for inntreden på markedet (forskning og utvikling, nødvendige distribusjonssystemer, 

markedsføring, annonsering, service etter salg osv.) i et omfang som tilsvarer det til en betydelig konkurrent med 

økonomisk bærekraftig virksomhet, samt markedsandelen til en slik konkurrent. 

b)  Eventuelle hindringer i lov eller forskrift for inntreden på markedet, for eksempel offentlig tillatelse eller at det 

foreligger standarder.  

  

(1) Dersom det er relevant, skal det tas hensyn til synergier som kan oppstå (f.eks. når det gjelder felles produksjon av forskjellige produkter 

eller ombruk av biprodukter) og omfanget av dem kvantifiseres. Opplysningene skal dessuten når det er mulig omfatte et anslag over 

søkerens stilling på markedet med hensyn til kostnadseffektivitet (f.eks. ved å sammenligne søkerens kostnadsstruktur med en av de 

nærmeste konkurrentene og/eller med konkurrenter som driver virksomhet innenfor samme bransje eller sektor). 

(2) Se avsnitt 3. 
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c)  Eventuelle restriksjoner som skyldes at det foreligger patenter, knowhow og andre immaterialrettigheter på disse 

markedene, og eventuelle restriksjoner som er oppstått som følge av lisensiering av slike rettigheter. 

d)  I hvilket omfang søkeren er en lisenstaker eller lisensgiver av patenter, knowhow og andre rettigheter på de relevante 

markedene. 

e)  Betydningen av stordriftsfordeler for produksjon av produkter på de relevante markedene. 

f)  Tilgang til leveringskilder, for eksempel tilgjengeligheten av råmaterialer. 

FORSKNING OG UTVIKLING 

5.3.4.  Gjør rede for betydningen av forskning og utvikling i et foretak som driver i det eller de relevante markedene, samt 

foretakets evne til å konkurrere på lang sikt. Forklar arten av forskning og utvikling utført av søkeren på de relevante 

markedene. 

Ta også i betraktning følgende der dette er hensiktsmessig: 

a)  Tendenser og intensitet i forskning og utvikling(1) på disse markedene og for søkeren. 

b)  Teknologisk utvikling på disse markedene over et hensiktsmessig tidsrom (særlig utvikling av produkter og/eller 

tjenester, produksjonsprosesser, distribusjonssystemer og så videre). 

c)  De viktigste nyvinningene som er gjort på disse markedene, og hvilke foretak som er ansvarlig for disse 

nyvinningene. 

d)  Utviklingsstadium på disse markedene og hvor partene er i dette utviklingsstadiet. 

SAMARBEIDSAVTALER 

5.3.5.  I hvilket omfang foreligger det samarbeidsavtaler (horisontale eller vertikale) på de relevante markedene? 

5.3.6.  Redegjør nærmere for de viktigste samarbeidsavtalene som er inngått av søkeren på de relevante markedene, for 

eksempel avtaler om forskning og utvikling, lisensiering, fellesproduksjon, spesialisering, distribusjon, langsiktig 

levering og informasjonsutveksling. 

6. Avsnitt 6 – Konkurranseutsatthet 

Visse punkter kan være irrelevante for noen former for virksomhet eller for den faktiske situasjonen til en bestemt søker 

– i så fall angis dette punkt for punkt. 

Søkeren kan begrense seg til å gi en nøyaktig henvisning punkt for punkt til den eller de relevante delene av en 

begrunnet og dokumentert uttalelse som nevnt i artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU, vedtatt av en uavhengig nasjonal 

myndighet som har myndighet i forbindelse med den aktuelle virksomheten der det berørte punktet analyseres. 

I henhold til artikkel 34 nr. 2 i direktiv 2014/25/EU avgjøres spørsmålet om hvorvidt en virksomhet er direkte utsatt for 

konkurranse, på grunnlag av kriterier som er i samsvar med konkurransebestemmelsene i TEUV, for eksempel de 

aktuelle varenes eller tjenestenes art, forekomsten av alternative varer eller tjenester, prisene samt faktisk eller potensielt 

nærvær av flere enn én leverandør av de aktuelle varene og tjenestene. 

6.1.  Forklar hvorfor virksomheten som omfattes av denne anmodningen, er å anse som fullt ut utsatt for konkurranse på det 

relevante produktmarkedet på det eller de relevante geografiske markedene. Oppgi særlig følgende opplysninger: 

ALMINNELIGE VILKÅR PÅ DET RELEVANTE MARKEDET 

6.1.1.  Angi søkerens fem største uavhengige leverandører(2) samt deres individuelle andeler av søkerens innkjøp (av 

råmaterialer eller varer som brukes i framstillingen av de relevante produktene). Oppgi navn, adresse, telefonnummer, 

telefaksnummer og egnet kontaktperson hos disse leverandørene. 

  

(1) Forsknings- og utviklingsintensitet er definert som forsknings- og utviklingskostnader som en andel av omsetningen. 

(2) Uavhengige leverandører er leverandører som ikke er tilknyttet søkeren. For en definisjon av tilknyttede foretak se fotnote 1 til nr. 1.1. 
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Angi også de foretakene som er tilknyttet søkeren, samt deres individuelle andeler av søkerens innkjøp (av råmaterialer 

eller varer som brukes i framstillingen av de relevante produktene). Oppgi navn, adresse, telefonnummer, 

telefaksnummer og egnet kontaktperson hos disse foretakene. 

LEVERANSESTRUKTUR PÅ DE RELEVANTE MARKEDENE 

6.1.2.  Beskriv hvilke distribusjonskanaler og nettverk for service etter salg som finnes på de relevante markedene. Ta også i 

betraktning følgende der dette er hensiktsmessig: 

a)  Eksisterende distribusjonssystemer og deres betydning på disse markedene. I hvilken utstrekning utføres distribusjon 

av tredjemann eller av foretak tilknyttet søkeren? 

b)  Eksisterende nettverk for service etter salg (for eksempel vedlikehold og reparasjon) og deres betydning på disse 

markedene. I hvilken utstrekning utføres disse tjenestene av tredjemann eller av foretak tilknyttet søkeren? 

6.1.3.  Gi eventuelt et anslag over den samlede kapasiteten i hele EU og EFTA de tre siste årene. Hva var søkerens kapasitet i 

løpet av denne perioden, og hva var utnyttelsesgraden av søkerens kapasitet? 

6.1.4.  Angi eventuelle andre betraktninger om leverandørsiden som anses som relevant. 

ETTERSPØRSELSSTRUKTUR PÅ DE RELEVANTE MARKEDENE 

6.1.5.  Angi søkerens fem største uavhengige kunder på det relevante markedet samt deres individuelle andeler av søkerens 

samlede salg av de relevante produktene. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og egnet kontaktperson 

hos hver av disse kundene. 

6.1.6.  Redegjør for etterspørselsstrukturen når det gjelder 

a)  de ulike markedsfasene, for eksempel om markedet er i oppstartfasen, tilvekstfasen, fullt utviklet eller i tilbakegang 

samt en prognose for etterspørselens vekstrate, 

b)  betydningen av kundepreferanser når det gjelder merkelojalitet, produktdifferensiering og levering av en fullstendig 

produktrekke, 

c)  graden av konsentrasjon eller spredning i etterspørsel, 

d)  segmentering av kunder i ulike grupper med en beskrivelse av den «typiske kunden» i hver gruppe, 

e)  betydningen av eksklusive distribusjonsavtaler og andre typer langsiktige avtaler, 

f)  i hvilket omfang offentlige oppdragsgivere, statlige foretak eller tilsvarende organer er viktige som etterspør-

selskilder. 

6.1.7.  Angi anslag over i hvilken grad kunder har skiftet leverandør og reforhandlet avtaler i løpet av de siste fem årene. Angi 

også hvilke kilder som er benyttet til dette, og der dette er tilgjengelig, nødvendige dokumenter for å bekrefte anslagene. 

 _____  
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I ANMODNINGER OM ANVENDELSE AV ARTIKKEL 30 NR. 34 I DIREKTIV 2014/25/EU 

A. Adgangen til markedet anses å ikke være begrenset i samsvar med artikkel 34 nr. 3 første ledd i direktiv 2014/25/EU 

Anmodning [fra en medlemsstat eller fra en oppdragsgiver(1)] 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(2). 

Første virkedag etter mottak av anmodningen er […]. 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](3) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. I artikkel 34 i direktiv 2014/25/EU fastsettes følgende: «Kontrakter 

som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel 8–14, omfattes ikke av dette direktiv dersom 

medlemsstaten eller oppdragsgiverne som har inngitt anmodningen i samsvar med artikkel 35, kan dokumentere at den aktuelle 

virksomheten i den medlemsstaten der den utøves, er utsatt for direkte konkurranse på markeder der adgangen ikke er 

begrenset; prosjektkonkurranser som organiseres for å drive slik virksomhet i dette geografiske området, omfattes heller ikke av 

dette direktiv.» Vurderingen av direkte konkurranseutsatthet som kan utføres innenfor rammen av direktiv 2014/25/EU, berører 

ikke den fullstendige anvendelsen av konkurranseregelverket. 

Kommisjonen har en frist på [90(4)/105(5)](6) virkedager fra ovennevnte virkedag til å treffe en beslutning om denne 

anmodningen. Fristen utløper dermed […]. 

I henhold til artikkel 35 nr. 5 i direktiv 2014/25/EU skal ytterligere anmodninger om [kort beskrivelse av relevant sektor eller 

virksomhet] i [angi berørt medlemsstat] før utløpet av fristen som gjelder for denne anmodningen, ikke anses som nye 

framgangsmåter, og skal behandles i forbindelse med den første anmodningen. 

B. Fri adgang til markedet kan ikke formodes på grunnlag av artikkel 34 nr. 3 første ledd i direktiv 2014/25/EU 

Anmodning [fra en medlemsstat eller fra en oppdragsgiver(7)] 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(8). 

Første virkedag etter mottak av anmodningen er […]. 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](9) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. I artikkel 34 i direktiv 2014/25/EU fastsettes følgende: «Kontrakter 

som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel 8–14, omfattes ikke av dette direktiv dersom 

medlemsstaten eller oppdragsgiverne som har inngitt anmodningen i samsvar med artikkel 35, kan dokumentere at den aktuelle 

virksomheten i den medlemsstaten der den utøves, er utsatt for direkte konkurranse på markeder der adgangen ikke er 

begrenset; prosjektkonkurranser som organiseres for å drive slik virksomhet i dette geografiske området, omfattes heller ikke av 

dette direktiv.» Vurderingen av direkte konkurranseutsatthet som kan utføres innenfor rammen av direktiv 2014/25/EU, berører 

ikke den fullstendige anvendelsen av konkurranseregelverket. 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) I henhold til nr. 1a i vedlegg IV til direktiv 2014/25/EU. 

(5) I henhold til nr. 1a i vedlegg IV til direktiv 2014/25/EU sammen med nevnte nr. 1 annet ledd. 

(6) Stryk det som ikke passer: 105 virkedager får anvendelse dersom anmodningen ikke ledsages av en begrunnet og dokumentert uttalelse, 

vedtatt av en uavhengig nasjonal myndighet som har myndighet i forbindelse med den aktuelle virksomheten, som på en grundig måte 

analyserer vilkårene for mulig anvendelse av artikkel 34 nr. 1 bokstav a) for den aktuelle virksomheten. 

(7) Stryk det som ikke passer. 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(9) Stryk det som ikke passer. 
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Kommisjonen har en frist på [130(1)/145(2)](3) virkedager fra ovennevnte virkedag til å treffe en beslutning om denne 

anmodningen. Fristen utløper dermed […]. 

I henhold til artikkel 35 nr. 5 i direktiv 2014/25/EU skal ytterligere anmodninger om [kort beskrivelse av relevant sektor eller 

virksomhet] i [angi berørt medlemsstat] før utløpet av fristen som gjelder for denne anmodningen, ikke anses som nye 

framgangsmåter, og skal behandles i forbindelse med den første anmodningen. 

  

(1) I henhold til nr. 1b i vedlegg IV til direktiv 2014/25/EU. 

(2) I henhold til nr. 1b i vedlegg IV til direktiv 2014/25/EU sammen med nevnte nr. 1 annet ledd. 

(3) Stryk det som ikke passer: 145 virkedager får anvendelse dersom anmodningen ikke ledsages av en begrunnet og dokumentert uttalelse, 

vedtatt av en uavhengig nasjonal myndighet som har myndighet i forbindelse med den aktuelle virksomheten, som på en grundig måte 

analyserer vilkårene for mulig anvendelse av artikkel 34 nr. 1 bokstav a) for den aktuelle virksomheten. 
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VEDLEGG III 

OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I KUNNGJØRINGER OM ANMODNINGER OM ANVENDELSE AV ARTIKKEL 34 I 

DIREKTIV 2014/25/EU – FORLENGELSE ELLER MIDLERTIDIG OPPHEVING AV FRISTER FOR VEDTAKELSE AV 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTENE ELLER TILBAKETREKKING AV EN ANMODNING 

A. Forlengelse av fristen for vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

Anmodning [fra en medlemsstat eller fra en oppdragsgiver(1)] – forlengelse av fristen 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(2). 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](3) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. Den relevante kunngjøringen ble offentliggjort i EUT C […] av 

[…], s. [...]. Den [opprinnelige/forlengede](4) fristen utløp […]. 

I henhold til nr. 1 fjerde ledd i vedlegg IV til direktiv 2014/25/EU kan fristen forlenges av Kommisjonen etter avtale med de 

som har inngitt den aktuelle anmodningen om unntak. Ettersom [kort begrunnelse for forlengelsen] og etter avtale med [navn på 

berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](5), forlenges Kommisjonens frist til å treffe beslutning om denne 

anmodningen med […] virkedager. 

Den endelige fristen utløper derfor […]. 

B. Midlertidig oppheving av fristen for vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU(6). Første virkedag etter mottak av 

anmodningen var […], og Kommisjonens innledende frist til å treffe beslutning om denne anmodningen var på 

[90/105/130/145](7) virkedager. 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](8) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. Den relevante kunngjøringen ble offentliggjort i EUT C […] av 

[…], s. [...]. Den [opprinnelige/forlengede](9) fristen utløp […]. 

I henhold til nr. 2 i vedlegg IV til direktiv 2014/25/EU kan Kommisjonen kreve at medlemsstaten eller den berørte 

oppdragsgiveren eller vedkommende uavhengig nasjonal myndighet eller en annen vedkommende nasjonal myndighet 

framlegger alle nødvendige opplysninger eller utfyller eller presiserer opplysninger som er gitt, innen en passende frist. Den 

[…] anmodet Kommisjonen […] om å framlegge ytterligere opplysninger senest innen […]. 

Ved forsinkede eller ufullstendige svar(10) skal den opprinnelige fristen oppheves i perioden fra utløpet av fristen fastsatt i 

anmodningen om opplysninger, til mottak av fullstendige og korrekte opplysninger. 

Den endelige fristen vil derfor utløpe etter [……(11)] virkedager etter mottak av fullstendige og riktige opplysninger. 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Stryk det som ikke passer. 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(7) Stryk det som ikke passer. 

(8) Stryk det som ikke passer. 

(9) Stryk det som ikke passer. 

(10) Se nr. 2 annet punktum i nevnte vedlegg IV. 

(11) Opprinnelig antall virkedager tilgjengelig minus antallet virkedager mellom første virkedag etter mottak av anmodningen om unntak og 

utløpet av fristen for framlegging av ytterligere opplysninger. 
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C. Utløpet av den midlertidige opphevingen av fristen for vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(1). 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](2) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. Den relevante kunngjøringen ble offentliggjort i EUT C […] av 

[…], s. [...]. 

Den […] anmodet Kommisjonen […] om å framlegge ytterligere opplysninger senest innen […]. Som meddelt i kunngjøringen 

som ble offentliggjort i EUT C nr. […] av […], s. [...], ble den endelige fristen forlenget med […] virkedager etter mottak av 

fullstendige og riktige opplysninger. Fullstendige og riktige opplysninger ble mottatt […]. 

Den endelige fristen utløper derfor […]. 

D. Tilbaketrekking av en anmodning om anvendelse av artikkel 34 i direktiv 2014/25/EU 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(3). 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](4) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. Den relevante kunngjøringen ble offentliggjort i EUT C […] av 

[…], s. […]. Den [opprinnelige/forlengede](5) fristen var […]. 

Den […] trakk søkeren sin søknad, som skal anses som ugyldig. Det er derfor ikke nødvendig å avgjøre om artikkel 34 i 

direktiv 2014/25/EU får anvendelse på [kort beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. 

Direktiv 2014/25/EU får derfor fortsatt anvendelse i samsvar med sine egne bestemmelser når offentlige oppdragsgivere tildeler 

kontrakter om utøvelse av [kort beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet] i [angi berørt medlemsstat], og når de 

organiserer prosjektkonkurranser for å drive denne formen for virksomhet innenfor det geografiske området. 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG IV 

OPPLYSNINGER SOM SKAL INNGÅ I KUNNGJØRINGER OM ANMODNINGER OM ANVENDELSE AV ARTIKKEL 34 I 

DIREKTIV 2014/25/EU – ANVENDELSE AV ARTIKKEL 34 NR. 1 I NEVNTE DIREKTIV NÅR INGEN 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKT ER VEDTATT INNEN FRISTEN. 

Anmodning [fra en medlemsstat eller fra en oppdragsgiver(1)] 

Den […] mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(2). 

Denne anmodningen fra [navn på berørt medlemsstat/navn på relevant oppdragsgiver](3) gjelder [kort beskrivelse av relevant 

sektor eller virksomhet] i [staten/angi berørt medlemsstat]. Den relevante kunngjøringen ble offentliggjort i EUT C […] av 

[…], s. [...]. Den [opprinnelige/forlengede](4) fristen utløp […]. 

Ettersom fristen for å treffe en beslutning utløp […] uten at noen beslutning ble truffet, anses artikkel 34 nr. 1 å få anvendelse. 

Bestemmelsene i direktiv 2014/25/EU får dermed ikke anvendelse verken på tildeling av kontrakter om utøvelse av [kort 

beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet] i [angi berørt medlemsstat] eller på prosjektkonkurranser som organiseres for å 

drive slik virksomhet i dette geografiske området. 

 ____________  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Stryk det som ikke passer. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/1621 

av 7. september 2016 

om vedtaking av retningslinjer for melding til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan frå 

miljøkontrollørar som driv verksemd i ein annan medlemsstat enn den som akkrediteringa 

eller lisensen vart tildelt i etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 

[meld under nummeret K(2016) 5648])(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særleg artikkel 30 nr. 6, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av artikkel 30 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1221/2009 kan forumet av akkrediterings- og lisensutferdingsorgan 

utarbeide retningslinjer for spørsmål som gjeld kompetanseområdet til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan for å 

harmonisere dei framgangsmåtane som desse organa nyttar til akkreditering av, lisensutferding til og tilsyn med 

miljøkontrollørar. 

2) Miljøkontrollørar som driv verksemd i ulike medlemsstatar, skal melde frå om verksemda si til dei rette akkrediterings- 

og lisensutferdingsorgana i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

3) Den praktiske gjennomføringa av den nemnde framgangsmåten for melding har vist at dei ulike akkrediterings- og 

lisensutferdingsorgana reagerer ulikt overfor miljøkontrollørar som ikkje etterlever meldingsplikta si. Difor trengst det 

ytterlegare retningslinjer for å sikre ein einsarta bruk av framgangsmåtane for melding når det gjeld miljøkontrollørar 

som har akkreditering eller lisens i éin medlemsstat og utfører kontroll- og godkjenningsverksemd i ein annan 

medlemsstat. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Retningslinjene for melding til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan frå miljøkontrollørar i medhald av forordning (EF) 

nr. 1221/2009 som er oppførte i vedlegget, vert vedtekne. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 242 av 9.9.2016, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, 

s. 63. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

2019/EØS/10/80 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 7. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Retningslinjer for melding til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan frå miljøkontrollørar som driv 

verksemd i ein annan medlemsstat enn den som akkrediteringa eller lisensen vart tildelt i etter 

forordning (EF) nr. 1221/2009 

INNLEIING 

 Desse retningslinjene harmoniserer dei framgangsmåtane for melding som gjeld for miljøkontrollørar som driv 

verksemd i ein annan medlemsstat enn den som akkrediteringa eller lisensen vart tildelt i. 

1. Plikter som skal vere oppfylte før det vert gjeve melding 

1.1.  Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet skal offentleggjere dei framgangsmåtane sine for melding som gjeld for 

miljøkontrollørar som har akkreditering i ein annan medlemsstat, og syte for at dei er lett tilgjengelege. Dei offentleg 

tilgjengelege opplysningane om desse framgangsmåtane skal òg omfatte eventuelle gebyr (eksklusive reiseutgifter) som 

akkrediterings- eller lisensutferdingsorgana krev for melding og tilsyn. 

1.2.  Det akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som har gjeve akkrediteringa eller tildelt lisensen, skal krevje at dei 

miljøkontrollørane deira som har akkreditering eller lisens, har følgt den framgangsmåten for melding som er definert i 

artikkel 24 nr. 1, før dei utfører kontroll- og godkjenningsverksemd i ein annan medlemsstat enn den som 

akkrediteringa eller lisensen vart tildelt i. Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet skal òg, som ein del av tilsynet 

med dei miljøkontrollørane som har akkreditering eller lisens, kontrollere at meldingskrava i forordning (EF)  

nr. 1221/2009 er vortne oppfylte i tilfelle der miljøkontrolløren har vore verksam i ein annan medlemsstat. 

1.3.  Akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet skal tilrå at dei miljøkontrollørane som har akkreditering eller lisens, 

melder frå til kundeorganisasjonane sine om at dei har plikt til å tillate tilsyn i samsvar med artikkel 23 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1221/2009, og at det kan hindre organisasjonane i å verte registrerte dersom dei nektar å tillate slikt 

tilsyn. 

2. Innhald i meldinga 

2.1.  Dei meldingskrava som er fastsette i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1221/2009, skal reknast for å vere oppfylte 

når alle dei følgjande opplysningane er lagde fram: 

a) nærmare opplysningar om akkrediteringa eller lisensen, med prov på at akkrediteringa eller lisensen framleis er 

gyldig og ikkje er endeleg eller mellombels tilbakekalla, og at akkrediteringa eller lisensen er eigna for den 

spesifikke verksemda til den organisasjonen som skal kontrollerast eller godkjennast, 

b) samansetnaden av og kompetansen til kontrollørgruppa, særleg om gruppa har kjennskap til lovfesta miljøkrav og 

til det offisielle språket i medlemsstaten der kontrollen eller godkjenninga skal utførast, 

c) opplysningar om personalet, dersom det er naudsynt, til dømes dokumentasjon på relevante kvalifikasjonar, 

opplæring og røynsler innanfor den økonomiske sektoren som vert kontrollert, 

d) tidspunkt og stad for kontroll og godkjenning, medrekna opplysningar om miljøkontrollørane si vitjing hjå 

organisasjonane og alle stadium før og etter vitjinga, slik det er oppført i artikkel 25 i forordning (EF)  

nr. 1221/2009, 

e) adresse og kontaktopplysningar til den organisasjonen som er underlagd kontroll eller godkjenning, medrekna 

opplysningar om alle stader og verksemder som er omfatta av kontrollen eller godkjenninga, og om talet på tilsette. 

 Dei tilleggskrava som er nemnde i bokstav c), skal grunngjevast for kvar einskild situasjon og kan ikkje avgrense den 

retten miljøkontrolløren har til å yte tenester i ein annan medlemsstat enn den som akkrediteringa eller lisensen vart 

tildelt i. 
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2.2.  Dersom meldinga oppfyller dei meldingskrava som er fastsette i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1221/2009, skal 

akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet opplyse miljøkontrolløren om dette før den kontroll- eller godkjennings-

verksemda som det er gjort greie for i artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1221/2009, tek til. Dersom det er mogleg, skal 

desse opplysningane gjevast to veker før kontroll- eller godkjenningsverksemda tek til. Samstundes skal akkrediterings- 

eller lisensutferdingsorganet opplyse miljøkontrolløren om omfanget av og innhaldet i det tilsynet det har tenkt å utføre, 

og om dei tilhøyrande kostnadene. 

2.3.  Dersom akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet får kjennskap til at kontroll- eller godkjenningsverksemd skal 

utførast eller alt er utført utan melding, skal akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet minne miljøkontrolløren om 

dei meldingskrava i forordning (EF) nr. 1221/2009 som gjeld melding i den aktuelle staten (sjå punkt 2.1). 

 Dersom dei opplysningane som er nemnde i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1221/2009, ikkje vert lagde fram til 

rett tid, eller dersom meldinga ikkje oppfyller meldingskrava i den nemnde artikkelen, skal punkt 3.1 i desse retnings-

linjene nyttast. 

2.4.  Ettersom resultatet av meldinga kan påverke kontroll- og godkjenningsprosessen, skal akkrediterings- eller lisens-

utferdingsorganet tilrå at kontrolløren legg fram dette resultatet for kunden sin. 

3. Konsekvensar dersom framgangsmåten for melding ikkje vert følgd 

3.1.  Dersom meldinga ikkje oppfyller meldingskrava i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1221/2009, skal akkrediterings- 

eller lisensutferdingsorganet følgje framgangsmåten i punkt 3.1.1–3.1.4. 

3.1.1.  Dersom opplysningar om akkreditering eller lisens, kompetanse, tidspunkt og stad for kontroll og godkjenning, adresse 

og kontaktopplysningar til organisasjonen, kjennskap til lovfesta miljøkrav og til det offisielle språket i medlemsstaten 

der kontrollen eller godkjenninga skal utførast, eller eventuelt til samansetnaden av kontrollørgruppa, ikkje vert lagde 

fram eller ikkje vert lagde fram til rett tid, skal det snarast råd meldast frå til miljøkontrolløren om dei manglande 

opplysningane og den manglande etterlevinga av meldingsfristen. 

3.1.2.  Dersom akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet meiner at dei manglande opplysningane ikkje hindrar eit 

tilfredsstillande tilsyn med miljøkontrolløren, skal akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet rekne meldinga for å 

vere tilfredsstillande for at tilsynet skal kunne gjennomførast, og be miljøkontrolløren om å leggje fram dei manglande 

opplysningane seinare. Miljøkontrolløren skal få melding om denne avgjerda innan rimeleg tid og før kontrollen eller 

godkjenninga vert utført. 

3.1.3.  Dersom akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet meiner at det ikkje har fått opplysningar som er vesentlege for å 

kunne utføre eit tilfredsstillande tilsyn med kontroll- eller godkjenningsverksemda (til dømes om tidspunkt og stad for 

kontroll- eller godkjenningsverksemda, adresse og kontaktopplysningar til organisasjonen, opplysningar om akkredi-

teringa eller lisensen til miljøkontrolløren, samansetnaden av eller kompetansen til kontrollørgruppa, særleg kjennskap 

til lovfesta miljøkrav og til det offisielle språket i medlemsstaten der kontrollen eller godkjenninga skal utførast), skal 

akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet opplyse miljøkontrolløren om at det reknar meldinga for å vere utilfreds-

stillande, at eit tilfredsstillande tilsyn difor ikkje er mogleg, og at dersom kontrollen eller godkjenninga vert 

gjennomført før dei manglande opplysningane vert lagde fram, vil det tilrå at det rette organet ikkje registrerer 

organisasjonen. 

3.1.4.  Dersom akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet avgjer at dei vil tilrå at det rette organet ikkje registrerer organi-

sasjonen, skal dette leggjast fram for miljøkontrolløren, for akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet som har gjeve 

akkrediteringa eller tildelt lisensen, for organisasjonen dersom det er mogleg, og for det rette organet. 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/2003 

av 14. november 2016 

om endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 

2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som 

miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2016) 7218](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF(2) sluttar å gjelde 31. desember 2016. 

2) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU(3) sluttar å gjelde 31. desember 2016. 

3) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU(4) sluttar å gjelde 31. desember 2016. 

4) Kommisjonsavgjerd 2011/382/EU(5) sluttar å gjelde 31. desember 2016. 

5) Kommisjonsavgjerd 2011/383/EU(6) sluttar å gjelde 31. desember 2016. 

6) Kommisjonsavgjerd 2012/720/EU(7) sluttar å gjelde 14. november 2016. 

7) Kommisjonsavgjerd 2012/721/EU(8) sluttar å gjelde 14. november 2016. 

8) Det er gjort ei vurdering av relevansen og nytten av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i vedtak 2009/300/EF og avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 

2012/720/EU og 2012/721/EU. Ettersom dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll 

som er fastsette i desse rettsaktene framleis er under revisjon, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast til 31. desember 2017. Vedtak 2009/300/EF og avgjerd 

2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU bør difor endrast.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 16.11.2016, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, 

s. 64. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

fjernsyn (TEU L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel (TEU L 111 av 30.4.2011, s. 22). 

(4) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 111 av 30.4.2011, s. 34). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2011/382/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU- miljømerket til 

håndoppvaskmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 40). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2011/383/EU av 28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 52). 

(7) Kommisjonsavgjerd 2012/720/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 25). 

(8) Kommisjonsavgjerd 2012/721/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 38). 

2019/EØS/10/81 
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9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/300/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsyn» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2017.» 

Artikkel 2 

I avgjerd 2011/263/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «maskinoppvaskmiddel» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram 

til 31. desember 2017.» 

Artikkel 3 

I avgjerd 2011/264/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «tekstilvaskemiddel» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 

31. desember 2017.» 

Artikkel 4 

I avgjerd 2011/382/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «håndoppvaskmidler» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til  

31. desember 2017.» 

Artikkel 5 

I avgjerd 2011/383/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler» og de tilhørende krav til vurdering 

og kontroll skal gjelde til 31. desember 2017.» 

Artikkel 6 

I avgjerd 2012/720/EU skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk» og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll skal gjelde fram til 31. desember 2017.» 
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Artikkel 7 

I avgjerd 2012/721/EU skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk» og dei tilhøyrande krava til vurdering 

og kontroll skal gjelde fram til 31. desember 2017.» 

Artikkel 8 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 14. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1013 

av 8. juni 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, 

internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse bør myndigheten som ble gitt Kommisjonen i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005(3), tilpasses artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV). 

2) Statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet (foreign direct 

investment, FDI) som er av høy kvalitet og er sammenlignbar, er svært viktig for de som er ansvarlige for offentlig 

politikk i Unionen, forskere og alle europeiske borgere. Kommisjonen (Eurostat) bør treffe alle nødvendige tiltak for å 

muliggjøre enkel og brukervennlig nettbasert tilgang til dataserier og gi brukerne en intuitiv presentasjon av dataene. 

3) Europeisk statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet er av 

avgjørende betydning for å sikre en velbegrunnet utforming av den økonomiske politikken og nøyaktige økonomiske 

prognoser. 

4) På bakgrunn av vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4) har Kommisjonen gjennom 

en erklæring(5) forpliktet seg til å gjennomgå, i lys av kriteriene fastsatt i TEUV, rettsakter som inneholder henvisninger 

til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. 

5) Forordning (EF) nr. 184/2005 inneholder henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll og bør 

derfor gjennomgås i lys av kriteriene fastsatt i TEUV. 

6) For å tilpasse forordning (EF) nr. 184/2005 til artikkel 290 og 291 i TEUV bør gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen ved nevnte forordning, erstattes med myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter. 

7) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen når den, som følge av 

økonomiske eller tekniske endringer, må oppdatere geografisk fordeling, fordeling etter institusjonell sektor og fordeling 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 29.6.2016, s. 144, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 65. 

(1) EUT C 31 av 30.1.2015, s. 3. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. mai 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mai 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal 

handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet (EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for  

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(5) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 19. 

0000/XXX/00/00 2019/EØS/10/82 
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etter økonomisk virksomhet som angitt i tabell 6, 7 og 8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005, forutsatt at slike 

oppdateringer verken påvirker oppgavebyrden eller endrer den gjeldende underliggende begrepsrammen. Myndigheten 

til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør videre delegeres til Kommisjonen når det er nødvendig å 

fjerne eller redusere visse krav til datastrømmer i vedlegg I til nevnte forordning, forutsatt at slik fjerning eller reduksjon 

ikke reduserer kvaliteten på statistikken som utarbeides i samsvar med denne forordning. Slike delegerte rettsakter bør 

også omfatte forlengelse av fristen for rapporten om funnene i undersøkelsene om FDI-statistikk på grunnlag av 

begrepet endelig eierskap og FDI-statistikk som skiller mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer 

og i form av overtakelser. Kommisjonen bør sikre at slike delegerte rettsakter ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne utover det som er nødvendig for å oppnå målet med denne forordning, eller 

endrer den gjeldende underliggende begrepsrammen. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

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

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

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

medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper 

som arbeider med utarbeiding av delegerte rettsakter. 

8) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 184/2005 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet med sikte på å harmonisere kvalitetsrapportenes regler, struktur og periodisitet. Denne myndigheten 

bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

9) Betalingsbalansekomiteen nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 184/2005 har gitt råd og bistand til Kommisjonen i 

utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet. I henhold til strategien for en ny struktur for det europeisk 

statistikksystem (ESS), som tar sikte på å bedre samordningen og partnerskapet i en klar pyramidestruktur innenfor ESS, 

bør Komiteen for det europeiske statistikksystem («ESS-komiteen»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 223/2009(2), ha en rådgivende funksjon og bistå Kommisjonen i utøvelsen av dennes gjennomførings-

myndighet. For å oppnå dette bør forordning (EF) nr. 184/2005 endres ved å erstatte henvisninger til betalingsba-

lansekomiteen med henvisninger til ESS-komiteen. 

10) Dagens gode operative samarbeid mellom de nasjonale sentralbankene og de nasjonale statistikkontorene og mellom  

Eurostat og Den europeiske sentralbank (ESB) er en styrke som bør bevares og videreutvikles med sikte på å forbedre 

den overordnede helheten og kvaliteten på makroøkonomisk statistikk, f.eks. statistikk over betalingsbalanse, 

finansstatistikk, statistikk over offentlig forvaltnings finanser og nasjonalregnskaper. De nasjonale sentralbankene og 

nasjonale statistikkontorene skal fortsatt være tett involvert i utarbeidingen av alle beslutninger om statistikk over 

betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet gjennom sin deltakelse i de 

aktuelle ekspertgruppene med ansvar for statistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og 

direkteinvestering i/fra utlandet. Samarbeidet mellom ESS og Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) 

samordnes på strategisk plan i Det europeiske statistikkforum, som ble opprettet i henhold til en programerklæring om 

samarbeid mellom medlemmene av ESS og ESSB som ble undertegnet 24. april 2013. 

11) For ytterligere å styrke samarbeidet mellom ESS og ESSB bør Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Komiteen for 

penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk (CMFB), nedsatt ved rådsbeslutning 2006/856/EF(3), i alle spørsmål som 

hører inn under dens myndighet, som omhandlet i nevnte beslutning. 

12) I henhold til artikkel 127 nr. 4 og artikkel 282 nr. 5 i TEUV bør ESB rådspørres om ethvert forslag til unionsrettsakt 

innenfor dens ansvarsområder. 

13) Medlemsstatene bør framlegge de dataene som er nødvendige for å utarbeide europeisk statistikk over betalingsbalanse, 

internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet, i rett tid, i relevant form og med den nødvendige 

kvaliteten.  

  

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps  

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(3) Rådsbeslutning 2006/856/EF av 13. november 2006 om nedsettelse av en komité for penge-, finans og betalingsbalansestatistikk (EFT  

L 332 av 30.11.2006, s. 21). 
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14) Etter at forordning (EF) nr. 184/2005 ble vedtatt, har de internasjonale kapitalstrømmene økt i omfang og blitt mer  

komplekse. Den økende bruken av spesialforetak og juridiske strukturer for å kanalisere kapitalstrømmer har gjort det 

vanskeligere å overvåke slike strømmer med hensyn til å sikre sporbarhet og unngå dobbel eller flerdobbel bokføring. 

15) Forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor oppdateres for å øke gjennomsiktigheten og sikre større detaljrikdom når det 

gjelder betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkteinvestering i/fra utlandet. 

16) For å samle inn opplysninger som kreves i henhold til denne forordning, bør medlemsstatene bruke alle relevante og 

egnede kilder, herunder administrative datakilder som foretaksregistre eller EuroGroups-registeret. Gjennomsiktigheten 

kan også forbedres ved å dra nytte av nylige innovasjoner som f.eks. globale identifikatorer for juridiske personer samt 

registre over reelle eiere opprettet innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(1). 

17) For å utarbeide FDI-statistikk på grunnlag av begrepet endelig eierskap og FDI-statistikk som skiller mellom  

direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer og i form av overtakelser, som for en gitt periode generelt sett 

ikke fører til en økning i bruttoinvesteringer i medlemsstatene, bør egnede metoder for disse områdene utvikles og 

forbedres. Dette bør skje i samarbeid med relevante berørte parter som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og  

utvikling, Det internasjonale valutafond og De forente nasjoners konferanse for handel og utvikling. 

18) Forundersøkelser bør fastsette vilkårene, herunder den metodiske rammen, for å innføre nye datainnsamlinger om årlig 

FDI-statistikk og vurdere kostnadene forbundet med datainnsamlinger, kvaliteten på statistikken og sammen-

lignbarheten på tvers av stater. Kommisjonen bør utarbeide en rapport om resultatene av disse undersøkelsene og 

framlegge den for Europaparlamentet og Rådet. 

19) For å sikre kvaliteten på de statistiske dataene som medlemsstatene framlegger, bør Kommisjonen bruke egnede 

rettigheter og fullmakter fastsatt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009. 

20) Forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 184/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nytt nummer lyde: 

«3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 når det, som følge av 

økonomiske og tekniske endringer, er nødvendig å oppdatere geografisk fordeling, fordeling etter institusjonell sektor og 

fordeling etter økonomisk virksomhet som angitt i tabell 6, 7 og 8 i vedlegg I, forutsatt at slike oppdateringer verken 

påvirker oppgavebyrden eller endrer den gjeldende underliggende begrepsrammen. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 når det er nødvendig å fjerne eller 

redusere visse krav til datastrømmer i vedlegg I, forutsatt at slik fjerning eller reduksjon ikke reduserer kvaliteten på 

statistikken som utarbeides i samsvar med denne forordning. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig  

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og råds- og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 
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Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene og ved behov vurdere  

kostnadseffektiviteten, herunder byrden for oppgavegiverne og produksjonkostnadene i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*). 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske 

opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og 

rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske program 

(EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).» 

2) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Kvalitetskriterier og -rapporter 

1. I denne forordning får kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de 

dataene som skal oversendes i samsvar med artikkel 5 i denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en rapport om kvaliteten på de oversendte dataene 

(«kvalitetsrapport»). 

3. Ved anvendelsen av kvalitetskriteriene nevnt i nr. 1 på dataene som omfattes av denne forordning, skal  

kvalitetsrapportenes form, struktur og periodisitet fastsettes av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter.  

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

4. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de oversendte dataene på grunnlag av en egnet analyse av 

kvalitetsrapportene og med bistand fra Komiteen for det europeiske statistikksystem nevnt i artikkel 11 nr. 1, og den skal 

utarbeide og offentliggjøre en rapport om kvaliteten på europeisk statistikk som omfattes av denne forordning. Denne  

rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet til orientering. 

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om større metodiske eller andre endringer som har 

betydning for dataene som oversendes, senest tre måneder etter at en slik endring får anvendelse. Kommisjonen skal gi 

melding til Europaparlamentet og de andre medlemsstatene om slike underrettinger.» 

3) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Datastrømmer 

1. De statistikker som skal utarbeides, skal ved oversending til Kommisjonen (Eurostat) grupperes i følgende  

datastrømmer: 

a) månedlig betalingsbalansestatistikk, 

b) kvartalsvis betalingsbalansestatistikk, 

c) internasjonal handel med tjenester, 

d) direkte investering i/fra utlandet, strømmer, 

e) direkte investering i/fra utlandet, posisjoner. 

2. Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene skal i samarbeid med relevante internasjonale partnere utvikle egnede 

metoder for utarbeiding av FDI-statistikk på grunnlag av begrepet endelig eierskap og prinsippet om umiddelbar motpart 

samt FDI-statistikk som skiller mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer og i form av overtakelser.  
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3. Innen 20. juli 2018 skal Kommisjonen (Eurostat) iverksette forundersøkelser som skal gjennomføres av  

medlemsstatene, med hensyn til årlig FDI-statistikk på grunnlag av begrepet endelig eierskap og FDI-statistikk som skiller 

mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av nyetableringer og i form av overtakelser. Formålet med disse  

undersøkelsene er å fastsette vilkårene, herunder den metodiske rammen, for å innføre nye datainnsamlinger om årlig  

FDI-statistikk og vurdere kostnadene forbundet med datainnsamlinger, den underliggende kvaliteten på statistikken og 

sammenlignbarheten på tvers av stater. 

4. For å gjøre det lettere å gjennomføre undersøkelsene nevnt i nr. 3 kan Unionen yte finansiell støtte til medlemsstatene 

i form av tilskudd i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(*). 

5. Innen 20. juli 2019 skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide en rapport om funnene i undersøkelsene nevnt i nr. 3. 

Rapporten skal oversendes til Europaparlamentet og Rådet og, dersom det er relevant, angi gjenstående vilkår som må 

være oppfylt for å utvikle metoden nevnt i nr. 2. 

6. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med henblikk på å 

forlenge rapporteringsfristen fastsatt i nr. 5 i denne artikkel med 12 måneder dersom Kommisjonen i vurderingen av  

forundersøkelsene som er omhandlet i nevnte nummer, fastslår at gjenstående vilkår bør identifiseres. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig  

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene og ved behov vurdere  

kostnadseffektiviteten, herunder byrden for oppgavegiverne og produksjonkostnadene i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i  

forordning (EF) nr. 223/2009. 

7. Senest 12 måneder etter datoen for utstedelsen av rapporten nevnt i nr. 5 skal Kommisjonen, dersom det er relevant, 

og avhengig av særlig Kommisjonens vurdering av resultatet av forundersøkelsene nevnt i nr. 3, legge fram et forslag til 

endring av denne forordning med henblikk på å definere de metodiske kravene og datakravene for årlig FDI-statistikk på 

grunnlag av begrepet endelig eierskap og årlig FDI-statistikk som skiller mellom direkteinvestering i/fra utlandet i form av 

nyetableringer og i form av overtakelser. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den 

europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

av 26.10.2012, s. 1).» 

4) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Formidling 

1. Kommisjonen (Eurostat) skal formidle europeisk statistikk utarbeidet i henhold til denne forordning med en 

periodisitet tilsvarende den som er angitt i vedlegg I. Statistikken skal gjøres tilgjengelig på Kommisjonens (Eurostats) 

nettsted. 

2. I samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 223/2009 og uten at det berører vernet av fortrolige statistiske  

opplysninger skal medlemsstatene og Kommisjonen (Eurostat) sørge for at data og metadata formidles i henhold til denne 

forordning, og at metodene som brukes for å utarbeide disse, er nøyaktige.» 

5) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.  
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2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 2 nr. 3 og artikkel 5 nr. 6 skal gis Kommisjonen for 

en periode på fem år fra 19. juli 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni 

måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme 

varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av 

hver periode. 

3. Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst tilbakekalle den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 3 og 

artikkel 5 nr. 6. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, 

opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat i  

samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 nr. 3 og artikkel 5 nr. 6 skal tre i kraft bare dersom verken  

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

 _____________  

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.» 

6) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem, nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 _____________  

(*) 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).» 

7) Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Rapport om gjennomføringen 

Kommisjonen skal innen 28. februar 2018 og deretter hvert femte år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 

om gjennomføringen av denne forordning. 

Rapporten skal særlig 

a) vurdere kvaliteten på dataene om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra  

utlandet, 

b) vurdere hvor stor nytte Unionen, medlemsstatene og leverandørene samt brukerne av de statistiske opplysningene har 

av statistikken som utarbeides, sett i forhold til hva det koster å utarbeide dem, 
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c) angi områder der det på bakgrunn av oppnådde resultater kan være nødvendig med forbedringer og endringer.» 

8) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Samarbeid med andre komiteer 

I alle spørsmål som hører inn under myndigheten til Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk, nedsatt 

ved rådsbeslutning 2006/856/EF(*), skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra denne komiteen i samsvar med nevnte  

beslutning. 

 _____________  

(*) Rådsbeslutning 2006/856/EF av 13. november 2006 om nedsettelse av en komité for penge-, finans- og betalings-

balansestatistikk (EUT L 332 av 30.11.2006, s. 21).» 

9) Vedlegg I 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 Strasbourg 8. juni 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet  

A.G. KOENDERS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 gjøres følgende endringer: 

1) Den innledende teksten i tabell 2 skal lyde: 

«Periodisitet: Kvartalsvis 

Første referanseperiode: Første kvartal 2014 

Frist: T+85 fra 2014 til 2016, T+82 fra 2017(2) 

 _____________  

(2) Overgangen til T+82 skal ikke være obligatorisk for medlemsstater som ikke deltar i Den monetære union.» 

2) I tabell 2 del E («Internasjonal investeringsposisjon») skal posten «Finansielle derivater (ikke reserver) og 

personalopsjoner» lyde: 

«Finansielle derivater (ikke reserver) og  

personalopsjoner 

Etter innenlandsk sektor (sektor 2) 

Geo 2(1)   Geo 2(1)   Geo 2(1)» 

3) I tabell 4.1 gjøres følgende endringer: 

a) Posten «Direkteinvesteringer i utlandet – transaksjoner» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i utlandet – transaksjoner Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

b) Posten «Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – transaksjoner» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – transaksjoner Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

c) Ny sluttnote skal lyde: 

«(*) Geo 6: Geo 6 i fet skrift, obligatorisk fra og med referanseåret 2015.» 

4) I tabell 4.2 gjøres følgende endringer: 

a) Posten «Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i utlandet – avkastning Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

b) Posten «Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien – avkastning Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

c) Ny sluttnote skal lyde: 

«(*) Geo 6: Geo 6 i fet skrift, obligatorisk fra og med referanseåret 2015.» 

5) I tabell 5.1 gjøres følgende endringer: 

a) Posten «Direkteinvesteringer i utlandet» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i utlandet Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 
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b) Posten «Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien» skal lyde: 

«Direkteinvesteringer i den rapporterende økonomien Geo 6 Geo 6(*) Geo 6(*)» 

c) Ny sluttnote skal lyde: 

«(*) Geo 6: Geo 6 i fet skrift, obligatorisk fra og med referanseåret 2015.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/172 

av 24. november 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 med hensyn til spesifikasjon av 

energiprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske 

rekneskapar(1), særlig artikkel 3 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 691/2011 ble det innført en modulstruktur for miljøøkonomiske regnskaper, herunder en modul 

for kontoer for fysiske strømmer som er angitt i vedlegg VI til forordningen. 

2) Opprettelsen av en liste over energiprodukter i henhold til forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljø-

økonomiske regnskaper er ytterst viktig for å kunne fastsette omfanget av regnskapene for fysiske energistrømmer, for å 

gjøre det mulig å sammenligne statistikkdata på tvers av medlemsstatene og for å sikre intern konsekvens (balanse) i 

regnskapene for fysiske energistrømmer. 

3) I vedlegg B til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008(2) er det fastsatt en liste over energiprodukter 

for energistatistikk. På grunnlag av denne listen er det nødvendig å spesifisere energiproduktene for energiregnskapene. 

Formålet med energiregnskaper er å analysere samspillet mellom miljø og menneskelig påvirkning for å kunne evaluere 

hele miljø-økonomi-miljø-syklusen som skapes gjennom menneskers virksomhet. Energiregnskaper bør derfor særlig 

omfatte restprodukter som stammer fra sluttanvendelsen av energiprodukter samt naturprodukter og bearbeidede 

produkter. 

4) En definisjon av energiproduktene som ikke omfattes av vedlegg B til forordning (EF) nr. 1099/2008, bør bygge på 

internasjonale miljøøkonomiske regnskaper for å sikre kostnadseffektivitet og unngå unødige svarbyrder — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I henhold til avsnitt 3 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 691/2011 skal medlemsstatene utarbeide regnskaper for fysiske 

energistrømmer med de energiproduktene som er oppført i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 10.2.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 66. 

(1) EUT L 192 av 22.7.2011, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 av 22. oktober 2008 om energistatistikk (EUT L 304 av 14.11.2008, s. 1). 

2019/EØS/10/83 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Betegnelse 

Samsvar med vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 1099/2008 

(der samsvar forekommer) 

Definisjon av energiprodukt 

(der det ikke er samsvar med vedlegg B til forordning 

(EF) nr. 1099/2008) 

Tilførsel av naturlig energi  Energistrømmer som flyttes fra det naturlige 

miljøet som ledd i økonomisk produksjon, eller 

som brukes direkte i produksjon 

N01 Tilførsel av fossil ikke-

fornybar naturlig energi 

 Strømmer av energi som flyttes fra fossile 

energikilder (olje, naturgass, kull og torv) i det 

naturlige miljøet gjennom økonomisk produk-

sjonsvirksomhet 

N02 Tilførsel av kjernefysisk 

ikke-fornybar naturlig 

energi 

 Strømmer av anvendbar kjernefysisk energi som 

flyttes fra mineralkilder i det naturlige miljøet 

gjennom økonomisk produksjonsvirksomhet 

N03 Tilførsel av vannbasert 

fornybar naturlig energi 

 Strømmer av energi fra fornybare kilder som 

flyttes fra det naturlige miljøet gjennom øko-

nomisk produksjonsvirksomhet – her hydro-

kinetisk energi 

N04 Tilførsel av vindbasert 

fornybar naturlig energi 

 Strømmer av energi fra fornybare kilder som 

flyttes fra det naturlige miljøet gjennom øko-

nomisk produksjonsvirksomhet – her kinetisk 

energi fra vind som fanges gjennom økonomisk 

produksjonsvirksomhet 

N05 Tilførsel av solbasert 

fornybar naturlig energi 

 Strømmer av energi fra fornybare kilder som 

flyttes fra det naturlige miljøet gjennom øko-

nomisk produksjonsvirksomhet – her energi fra 

solstråling som fanges gjennom økonomisk 

produksjonsvirksomhet 

N06 Tilførsel av fornybar 

naturlig energi fra bio-

masse 

 Strømmer av energi fra fornybare kilder som 

flyttes fra det naturlige miljøet gjennom øko-

nomisk produksjonsvirksomhet – her energi-

produksjon basert på biomasse 

N07 Tilførsel av annen for-

nybar naturlig energi 

 Strømmer av energi fra fornybare kilder som 

flyttes fra det naturlige miljøet gjennom øko-

nomisk produksjonsvirksomhet – her andre kilder 

enn dem nevnt under N03, N04,N05 og N06, som 

f.eks. geotermisk energi, bølgekraft og tidevanns-

energi 

Energiprodukter  Strømmer av energi produsert som et resultat 

av økonomisk produksjonsvirksomhet (produk-

ter som definert i ENS) 

P08 Steinkull 1.1 — 1.  Antrasitt 

1.1 — 2.  Forkoksingskull 

1.1 — 3.  Annet bituminøst kull 

(bituminøst steinkull) 
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Betegnelse 

Samsvar med vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 1099/2008 

(der samsvar forekommer) 

Definisjon av energiprodukt 

(der det ikke er samsvar med vedlegg B til forordning 

(EF) nr. 1099/2008) 

P09 Brunkull og torv 1.1 — 4.  Subbituminøst kull 

1.1 — 5.  Brunkull 

1.1 — 15.  Torv 

1.1 — 17.  Oljeskifer og oljesand 

 

P10 Avledede gasser (= fram-

stilte gasser unntatt bio-

gass) 

1.1 — 11.  Gass fra gassverk 

1.1 — 12.  Koksovngass 

1.1 — 13.  Masovngass 

1.1 — 14.  Andre gjenvunne gasser 

 

P11 Sekundære kullprodukter 

(koks, steinkulltjære, 

steinkullbriketter, brun-

kullbriketter og torv-

produkter) 

1.1 — 6.  Steinkullbriketter 

1.1 — 7.  Koksovnkoks 

1.1 — 8.  Gasskoks 

1.1 — 9.  Steinkulltjære 

1.1 — 10.  BKB (brunkullbriketter) 

1.1 — 16.  Torvprodukter 

 

P12 Råolje, NGL og andre 

hydrokarboner (unntatt 

bio) 

4.1 — 1.  Råolje 

4.1 — 2.  NGL 

4.1 — 5.  Andre hydrokarboner 

 

P13 Naturgass (unntatt bio) 2.1 —  Naturgass  

P14 Motorbensin (unntatt 

bio) 

4.1 — 10.  Motorbensin 

4.1 — 11.  Flybensin 

 

P15 Parafin og jetdrivstoff 

(uten bio) 

4.1 — 12.  Jetbensin 

4.1 — 13.  Jetparafin (uten biokomponen-

ter) 

4.1 — 14.  Annen parafin 

 

P16 Nafta 4.1 — 9.  Nafta  

P17 Transportdiesel (uten 

bio) 

4.1 — 15.1.  Autodiesel  

P18 Fyringsolje og annen 

gassolje (uten bio) 

4.1 — 15.2.  Fyringsolje og annen gassolje  

P19 Restbrenselolje 4.1 — 16.1.  Brennolje – lavt svovelinnhold 

4.1 — 16.2.  Brennolje – høyt svovelinnhold 

 

P20 Raffinerigass, etan og 

LPG 

4.1 — 6.  Raffinerigass (ikke kondensert) 

4.1 — 7.  Etan 

4.1 — 8.  LPG (flytende petroleumsgass), 
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Betegnelse 

Samsvar med vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 1099/2008 

(der samsvar forekommer) 

Definisjon av energiprodukt 

(der det ikke er samsvar med vedlegg B til forordning 

(EF) nr. 1099/2008) 

P21 Andre petroleumsproduk-

ter inkl. tilsetningsstof-

fer/oksygenater og rå-

stoffer til raffinerier 

4.1 — 4.  Tilsetningsstoffer/oksygenater 

4.1 — 3.  Raffineriråstoffer 

4.1 — 17.  White-spirit og SBP 

4.1 — 18.  Smøremidler 

4.1 — 19.  Bitumen 

4.1 — 21.  Petroleumskoks 

4.1 — 20.  Parafinvokser 

4.1 — 22.  Andre oljeprodukter 

 

P22 Kjernebrensel 3.2.1 — 1.1.  Kjernekraft  

P23 Tre, treavfall og annen 

fast biomasse, trekull 

5.1 — 8.1.  Trekull 

5.2.7 — 1.1.  Brennved, flis og biprodukter 

5.2.7 — 1.2.  Svart avlut 

5.2.7 — 1.3.  Bagasse 

5.2.7 — 1.4.  Animalsk avfall 

5.2.7 — 1.5.  Annet vegetabilsk materiale og 

rester 

 

P24 Flytende biodrivstoff 5.1 — 10.1.  Biobensin 

5.1 — 10.2.  Biodiesel 

5.1 — 10.3.  Biojetparafin 

5.1 — 10.4.  Andre typer flytende biodriv-

stoff 

 

P25 Biogass 5.2.7 — 2.1.  Gass fra fyllplasser 

5.2.7 — 2.2.  Gass fra slam fra renseanlegg 

5.2.7 — 2.3.  Annen biogass fra anaerob 

gjæring 

5.2.7 — 3.  Biogass fra varmebehandlings-

prosesser 

 

P26 Elektrisk energi 3.1. Elektrisitet  

P27 Varme 3.1.  Varme 

5.1 — 2.  Geotermisk energi 

5.1 — 3.  Solenergi 

 

Restprodukter fra energiproduk-

sjon 

 Strømmer av energiinnhold i ikke-produkter 

som kasseres, slippes ut eller sendes gjennom 

økonomisk produksjon, konsum eller 

akkumulering 

R28 Fornybart avfall 5.1 — 7.1.  Fornybart kommunalt avfall  

R29 Ikke-fornybart avfall 5.1 — 6.  Industriavfall (ikke fornybart) 

5.1 — 7.2.  Ikke-fornybart kommunalt 

avfall 
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Betegnelse 

Samsvar med vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 1099/2008 

(der samsvar forekommer) 

Definisjon av energiprodukt 

(der det ikke er samsvar med vedlegg B til forordning 

(EF) nr. 1099/2008) 

R30 Alle typer energitap (fra 

utvinning, distribusjon, 

lagring og omdanning 

samt avgitt varme fra 

sluttbruk) 

 Strømmer av energi (hovedsakelig i form av avgitt 

varme) som kasseres, slippes ut eller sendes ut i 

miljøet gjennom økonomisk virksomhet 

R31 Energi som inngår i 

produkter for annen bruk 

enn som energi 

 Strømmer av energi som inngår i produkter for 

annen bruk enn energi, f.eks. smøremidler, 

bitumen 
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