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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 290/2014 

av 21. mars 2014 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente 

smågriser og oppfôringssvin og om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 943/2005, 

(EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.A.S.)(*) 

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. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

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

2) Et preparat av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og 

endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av 

Penicillium funiculosum IMI SD 101 ble i samsvar med 

direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004(3), for 

verpehøner og oppfôringskalkuner ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 943/2005(4), for oppfôringssvin ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005(5) og for 

oppfôringsender og avvente smågriser ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 322/2009(6). Dette preparatet ble 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014, s. 84, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veteri-

nære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den euro-

peiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 1. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetnings-

stoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004 av 8. juli 2004 om 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede er 

godkjent i fôrvarer (EUT L 239 av 9.7.2004, s. 8). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 21. juni 2005 om 

permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 159 

av 22.6.2005, s. 6). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 197 av 28.7.2005, s. 12). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009 av 20. april 2009 om 

varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 101 

av 21.4.2009, s. 9). 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med 

artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt 

en søknad om ny vurdering av nevnte preparat av endo-

1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-

betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av Talaromyces 

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 (tidligere Penicillium 

funiculosum IMI SD 101) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, oppfô-

ringsender, verpehøner, avvente smågriser og oppfô-

ringssvin, og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte 

forordning, om ny bruk for alle utbredte og mindre 

utbredte fjørfearter, med anmodning om at tilsetnings-

stoffet klassifiseres i kategorien «avlsteknisk tilsetnings-

stoff». Søknaden var ledsaget av de opplysninger og 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 10. juli 2013(7) 

at preparatet av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og 

endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 under 

de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skade-

virkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, 

og at det kan ha en gunstig virkning på ytelsen til 

oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner, verpehøner, 

avvente smågriser og oppfôringssvin. Ettersom 

virkemåten kan anses for å være lik hos alle fjørfearter, 

kan denne konklusjonen overføres til ender, perlehøns, 

vaktler, gjess, fasaner og duer. Myndigheten anser ikke 

at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av 

referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase EC 

3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 

  

(7) EFSA Journal 2013;11(7):3321. 
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framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 

378536 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

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

Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

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

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

nr. 1259/2004, (EF) nr. 943/2005, (EF) nr. 1206/2005 

og (EF) nr. 322/2009 derfor endres. 

7) Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene av vilkårene for godkjenning må få øyeblik-

kelig anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for å gjøre de berørte parter i stand til 

å forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 1259/2004 

I forordning (EF) nr. 1259/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 skal lyde: 

 «Artikkel 2 

 Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført i 

vedlegg III, V og VI, godkjennes uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 

vedleggene.» 

2)  Vedlegg IV oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 943/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 943/2005 utgår posten for  

E 1604, endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-

betaglukanase EC 3.2.1.6. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1206/2005 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1206/2005 utgår posten for  

E 1604, endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-

betaglukanase EC 3.2.1.6. 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EF) nr. 322/2009 

I forordning (EF) nr. 322/2009 oppheves artikkel 3 og  

vedlegg III. 

Artikkel 6 

Overgangstiltak 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

dette preparatet, som er framstilt og merket før 11. oktober 2014 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 11. april 2014, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 7 

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, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 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 
Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a1604i Adisseo 

France 

S.A.S. 

Endo-1,3(4)-

betaglu-

kanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. 

nov. IMI CC 378536 med en aktivitet på minst: 

– fast form: endo-1,3(4)-betaglukanase 

30 000 VU(1)/g og endo-1,4-betaxylanase 

22 000 VU/g, 

– flytende form: endo-1,3(4)-betaglukanase med 

en aktivitet på 7 500 VU/ml og endo-1,4-

betaxylanase med en aktivitet på 5 500 VU/ml. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis 

sp. nov. IMI CC 378536 

Analysemetode(2): 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten til endo-

1,3(4)-betaglukanase: 

– viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-1,3(4)-

betaglukanase på glukansubstratet byggbeta-

glukan ved pH = 5,5 og 30 °C. 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten til endo-1,4-

betaxylanase: 

– viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-1,4-

betaxylanase på det xylanholdige substratet 

(hvetearabinoxylan) 

Alle 

fjørfearter 

Smågriser 

(avvente) 

Oppfôrings-

svin 

— endo-1,3(4)-

beta-

glukanase 

1 500 VU 

endo-1,4-

betaxyl-

anase 

1 100 VU 

— 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringsforhold og pelleterings-

stabilitet. 

2.  Til (avvente) smågriser på opptil 

ca. 35 kg. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

11. april 

2024 

(1) VU (viskosimetrienhet) er mengden enzym som hydrolyserer substratet (henholdsvis byggbetaglukan og hvetearabinoxylan), og som reduserer løsningens viskositet, for å gi en endring i relativ fluiditet på 1 (dimensjonsløs 

enhet / min ved 30 °C og pH 5,5. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 292/2014 

av 21. mars 2014 

om godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126897) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker (innehaver av 

godkjenningen: ROAL Oy)(*) 

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(8), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi 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 6-fytase framstilt av Trichoderma 

reesei (CBS 126897). Søknaden var ledsaget av 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 «avls-

tekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av 6-fytase 

framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126897) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe og svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av  

11. september(9) og 9. oktober 2013(10) at preparatet av 

6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 126897) 

under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skade-

virkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014, s. 90, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 1. 

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

(9) EFSA Journal 2013; 11(10):3364. 

(10) EFSA Journal 2013; 11(10):3433. 

og at preparatet kan forbedre utnyttelsen av fosfor, 

fordøyeligheten, beinmineraliseringen eller ytelsen hos 

oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner. Disse kon-

klusjonene kan overføres til livkyllinger og avlsdyr av 

kalkun. Ettersom tilsetningsstoffets virkemåte kan anses 

for å være lik hos alle fjørfearter, kan denne kon-

klusjonen overføres til mindre utbredte fjørfearter ment 

for oppfôring, egglegging eller avl. Myndigheten fastslo 

videre at tilsetningsstoffet kan øke beinmineralise-

ringen, fordøyeligheten i tynntarmen, utnyttelsen av 

fosfor og ytelsen hos verpehøner. Disse konklusjonene 

kan overføres til mindre utbredte fjørfearter ment for 

egglegging. Myndigheten fastslo også at tilsetnings-

stoffet kan forbedre fordøyeligheten og opptaket av 

fosfor eller ytelsesparametrene hos smågris, oppfô-

ringssvin og purker. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav om overvåking etter markeds-

føring. Den bekreftet dessuten rapporten om analyse-

metoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanse-

laboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av 6-fytase framstilt av 

Trichoderma reesei (CBS 126897) viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor 

godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som tilsetnings-

stoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2019/EØS/13/02 
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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, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

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. 

4a19 ROAL Oy 6-fytase 

EC 3.1.3.26 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av 6-fytase 

framstilt av Trichoderma reesei (CBS 

126897) 

med en aktivitet på minst: 

Flytende og fast form: 5 000 FTU(1)/g 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Trichoderma reesei (CBS 

126897) 

Analysemetode(2): 

Bestemmelse av 6-fytase: 

Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til 6-fytase på fytat: 

EN ISO 30024. 

Fjørfe unntatt 

eggleggende 

fjørfe 

— 250 FTU  1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringsforhold og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2.  Til bruk i fôrblandinger som 

inneholder mer enn 0,23 % fytin-

bundet fosfor. 

3.  Høyeste anbefalte dose: 

– 2 500 FTU/kg fullfôr til fjørfe, 

– 1 750 FTU/kg fullfôr til 

avvente smågriser, oppfôrings-

svin og purker. 

4.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

11. april 2024 

Eggleggende 

fjørfe 

150 FTU  

Avvente 

smågriser 

500 FTU  

Oppfôringssvin 

og purker 

250 FTU  

(1) 1 FTU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 399/2014 

av 22. april 2014 

om godkjenning av preparater av Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 

16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med 

forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om vurdering av produkter som brukes i Unionen som 

tilsetningsstoffer i ensilasje fra det tidspunkt nevnte forordning fikk anvendelse. 

2)  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble preparater av Lactobacillus brevis DSM 

23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 

30169 innført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter i funksjonsgruppen «tilsetnings-

stoffer i ensilasje» for alle dyrearter. 

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

inngitt søknader om godkjenning av nevnte preparater som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at nevnte tilsetningsstoffer klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og i funksjons-

gruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje». Søknadene var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold 

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

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 4. desember 2013(2) 

og 5. desember 2013(3) at nevnte preparater under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo også at preparater av Lactobacillus brevis DSM 23231, 

Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 

kan forbedre produksjonen av ensilasje. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene framlagt av referanse-

laboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av de berørte preparatene viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

6)  Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at endringene av vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, er det hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode for å gjøre de berørte parter i stand til å forberede seg på 

de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 22.4.2014, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 1. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(1):3530. 

(3) EFSA Journal 2014; 12(1):3534, EFSA Journal 2014; 12(1):3533 og EFSA Journal 2014; 12(1):3535 

2019/EØS/13/03 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatene som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«tilsetningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Preparatene som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder disse preparatene, som er framstilt og merket før 13. november 2014 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mai 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og benyttes inntil eksisterende lagre er 

tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20736 — Lactobacillus 

brevis 

DSM 23231 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactobacillus brevis DSM 

23231 som inneholder minst  

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

brevis DSM 23231. 

Analysemetode(1): 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar 

(EN 15787) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes 

sammen med andre mikro-

organismer som tilsetningsstoff 

i ensilasje: 5 × 107 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 

13. mai 2024 

1k20737 — Lactobacillus 

brevis 

DSMZ 16680 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactobacillus brevis DSMZ 

16680 som inneholder minst  

2,5 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

brevis DSMZ 16680. 

Analysemetode(1): 

Telling av tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar(EN 

15787). 

Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

   1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes 

sammen med andre mikro-

organismer som tilsetningsstoff 

i ensilasje: 1 × 108 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 

13. mai 2024 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE/kg ferskt materiale 

1k20738 — Lactobacillus 

plantarum  

CECT 4528 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactobacillus plantarum 

CECT 4528 som inneholder minst 

2,5 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

plantarum CECT 4528. 

Analysemetode(1): 

Telling av tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar(EN 

15787). 

Identifikasjon: 

Pulsfeltgelelektroforese(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes 

sammen med andre mikro-

organismer som tilsetningsstoff 

i ensilasje: 1 × 109 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 

13. mai 2024 

1k20739 — Lactobacillus 

fermentum  

NCIMB 30169 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Lactobacillus fermentum 

NCIMB 30169 som inneholder minst 

2,5 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

fermentum NCIMB 30169. 

Analysemetode(1): 

Telling av tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar(EN 

15787). 

Identifikasjon: 

Pulsfeltgelelektroforese(PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår. 

2.  Laveste innhold av tilsetnings-

stoffet når det ikke brukes 

sammen med andre mikro-

organismer som tilsetningsstoff 

i ensilasje: 1 × 108 KDE/kg 

ferskt materiale. 

3.  Sikkerhet: Det anbefales bruk 

av åndedrettsvern, øyevern og 

hansker ved håndtering. 

13. mai 2024 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 218/2014 

av 7. mars 2014 

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

(EF) nr. 854/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 10 nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 17 

nr. 1 og artikkel 18 nr. 3 og 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opp-

rinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. I 

samsvar med vedlegg II til nevnte forordning skal 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som driver 

slakterier, for alle dyr som er sendt eller kommer til å bli 

sendt til slakteriet, unntatt viltlevende vilt, anmode om, 

motta, kontrollere og treffe tiltak på grunnlag av 

opplysninger om næringsmiddelkjeden. Slike opplys-

ninger omfatter opprinnelsesenhetens tilstand. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2014 av  

7. mars 2014 om endring av forordning (EF)  

nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for 

offentlig kontroll av trikiner i kjøtt(3) gis det unntak fra 

bestemmelsene om undersøkelser for driftsenheter som 

anvender kontrollerte oppstallingsforhold. Slike opplys-

ninger bør derfor inngå i opplysningene om næringsmid-

delkjeden som skal legges fram for slakteriet, slik at 

medlemsstatene kan anvende egnede undersøkelses-

metoder med tanke på trikiner. 

3)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt vilkår 

for når kjøtt fra dyr som er blitt nødslaktet utenfor et 

slakteri, er egnet for konsum. Ettersom kjøtt fra 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2014, s. 95, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 3. 

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

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

(3) EUT L 69 av 8.3.2014, s. 85. 

nødslaktede dyr som etter inspeksjon er funnet å være i 

orden, ikke utgjør noen risiko for menneskers helse, bør 

kravet om et særlig stempelmerke og begrensningen til 

det nasjonale markedet for slikt kjøtt utgå fra nevnte 

forordning, og kravet om et særlig stempelmerke for 

kjøtt fra nødslaktede dyr bør også utgå fra forordning 

(EF) nr. 854/2004. 

4)  Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige 

regler for gjennomføring av offentlige kontroller av 

produkter av animalsk opprinnelse. I vedlegg I til nevnte 

forordning er det fastsatt regler for kontroller ante 

mortem og post mortem, herunder visuelle under-

søkelser, og for særlige risikoer når det gjelder ferskt 

kjøtt. 

5)  Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt at 

offentlige kontrollteknikere, med visse begrensninger, 

kan bistå den offentlige veterinæren med offentlige 

kontroller. I forbindelse med kontroller ante mortem og 

kontroller av dyrs velferd bør det tillates at offentlige 

kontrollteknikere kan bistå den offentlige veterinæren 

med en første utvelging av dyr med anomalier. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 3. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om risikoer for menneskers helse som skal 

avdekkes ved inspeksjon av kjøtt (svin)(4), der det 

fastslås at de nåværende kravene om palpering og 

innsnitt ved kontroller post mortem innebærer en risiko 

for krysskontaminering. For å hindre en slik kryss-

kontaminering bør palpering og innsnitt ikke lenger 

være påkrevd for normale dyr, men bare i de tilfeller der 

det påvises anomalier. I nevnte uttalelse fastslo EFSA at 

de sykdomsframkallende organismer som forårsaker 

endokarditt hos svin, ikke har betydning for menneskers 

helse. Ettersom det ikke foreligger sikkerhetsgrunner til 

å foreta rutinemessig innsnitt i hjertet, bør dette ikke 

lenger være påkrevd. 

7)  I samme uttalelse fastslo EFSA at salmonella utgjør en 

høy risiko for menneskers helse i forbindelse med 

konsum av svinekjøtt, og anbefalte å forebygge 

forurensning av svineskrotter med salmonella. 

8)  I avsnitt IV kapittel IX i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 854/2004 er det fastsatt bestemmelser om den 

offentlige veterinærens oppgaver med tanke på særlige 

farer. Salmonella bør også inngå i den offentlige 

  

(4) EFSA Journal 2011; 9(10):2351. 

2019/EØS/13/04 
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veterinærens særlige oppgaver, særlig ved manglende 

overholdelse av særskilt unionsregelverk. Kontroll med 

overholdelse av det nåværende hygienekriteriet for 

prosessen med hensyn til salmonella i skrotter fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av  

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler(1) og kontroll med at den driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak iverksetter tiltak ved mang-

lende overholdelse av særskilt unionsregelverk bør 

inngå i inspeksjonen av svinekjøtt. Denne kontrollen er 

også et kostnadseffektivt verktøy med henblikk på 

framlegging av opplysninger om den obligatoriske 

overvåkingen av salmonella i produksjonslinjen for 

svinekjøtt i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om 

overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smitte-

stoffer, om endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF(2). 

9)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av  

5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse 

produkter som omfattes av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning 

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

rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av 

forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(3) er 

det fastsatt særlige krav til frivillige visuelle under-

søkelser post mortem av svin. Endringene som foreslås i 

denne forordning av standardkravene til kontroller post 

mortem fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004, gjør 

kravene til frivillig visuell undersøkelse av svin fastsatt i 

forordning (EF) nr. 2074/2005 irrelevante for svin, og 

disse krav bør derfor endres. 

10)  Kravene fastsatt i denne forordning innebærer en 

tilpasning av gjeldende praksis for både driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter. 

Anvendelsen av denne forordning bør derfor kunne 

utsettes. 

11)  Forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og 

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

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EF) nr. 853/2004 

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

  

(1) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31. 

(3) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27. 

1)  I vedlegg II skal avsnitt III nr. 3 bokstav a) lyde: 

«a) opprinnelsesenhetens tilstand eller den regionale 

dyrehelsetilstanden, og om det er offisielt anerkjent at 

enheten anvender kontrollerte oppstallingsforhold med 

tanke på trikiner i samsvar med kapittel I del A i 

vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2075/2005(*), 

 ____________  

(*) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60.» 

2)  I avsnitt I kapittel VI i vedlegg III utgår nr. 9. 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 854/2004 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende 

endringer: 

1)  I avsnitt I kapittel III utgår nr. 7. 

2)  I avsnitt III kapittel I skal nr. 2 lyde: 

«2.  når det gjelder kontroll ante mortem og kontroller av 

dyrs velferd, kan offentlige kontrollteknikere bistå 

bare med rent praktiske oppgaver som kan omfatte en 

første utvelging av dyr med anomalier,». 

3)  I avsnitt IV kapittel IV del B skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Skrotter og slakteavfall av svin skal underlegges 

følgende framgangsmåter for kontroll post mortem: 

a)  Visuell undersøkelse av hodet og svelget, visuell 

undersøkelse av munnen, svelgporten og tungen. 

b)  Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og 

spiserøret. 

c)  Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet. 

d)  Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

e)  Visuell undersøkelse av leveren samt leverens 

lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. 

portales). 

f)  Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen, 

mesenteriet, magens og mesenteriets lymfeknuter 

(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales og caudales).  
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g)  Visuell undersøkelse av milten. 

h)  Visuell undersøkelse av nyrene. 

i)  Visuell undersøkelse av brysthinnen og bukhin-

nen. 

j)  Visuell undersøkelse av kjønnsorganene (unntatt 

penis dersom den allerede er kassert). 

k)  Visuell undersøkelse av juret og jurets lymfe-

knuter (Lnn. supramammarii). 

l)  Visuell undersøkelse av navleregionen og leddene 

hos unge dyr. 

2.  Dersom epidemiologiske opplysninger eller andre 

opplysninger fra dyrenes opprinnelsesenhet, opplys-

ningene om næringsmiddelkjeden eller funn fra 

kontroller ante mortem og/eller visuell påvisning av 

relevante anomalier post mortem tyder på mulige 

risikoer for menneskers og dyrs helse eller dyrs 

velferd, skal skrotter og slakteavfall av svin 

underlegges ytterligere framgangsmåter for kontroll 

post mortem der det brukes innsnitt og palpering. 

Avhengig av de påviste risikoene kan fram-

gangsmåtene omfatte: 

a)  Innsnitt i og undersøkelse av de mandibulære 

lymfeknutene (Lnn. mandibulares). 

b)  Palpering av lungene og de bronkiale og media-

stinale lymfeknutene (Lnn. bifucationes, epar-

teriales og mediastinales). Luftrøret og hoved-

bronkiene skal åpnes på langs, og det skal gjøres 

innsnitt i lungenes nederste tredel gjennom de 

store bronkiene, men disse innsnittene er ikke 

nødvendige dersom lungene ikke er beregnet på 

konsum. 

c)  Lengdesnitt i hjertet for å åpne hjertekamrene og 

gjennomskjære skilleveggen. 

d)  Palpering av leveren og leverens lymfeknuter. 

e)  Palpering av og om nødvendig innsnitt i magens 

og mesenteriets lymfeknuter. 

f)  Palpering av milten. 

g)  Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. 

renales). 

h)  Innsnitt i jurets lymfeknuter. 

i)  Palpering av navleregionen og leddene hos unge 

dyr og om nødvendig innsnitt i navleregionen og 

åpning av leddene.» 

4)  I avsnitt IV kapittel IX skal ny del G lyde: 

«G. Salmonella 

1.  Uten at det berører artikkel 1 første ledd i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(*), skal ved-

kommende myndighet kontrollere at driftsledere for 

næringsmiddelforetak på riktig måte gjennomfører  

nr. 2.1.4 (hygienekriterium for prosessen med hensyn 

til salmonella i svineskrotter) i vedlegg I til nevnte 

forordning ved å iverksette følgende tiltak: 

a)  foreta offisiell prøvetaking ved bruk av samme 

metoder og prøvetakingsområde som driftsledere 

for næringsmiddelforetak. På hvert slakteri skal 

det tas minst 49(**) tilfeldige prøver hvert år. På 

grunnlag av en risikovurdering kan antall prøver 

reduseres på små slakterier, og/eller 

b)  innhente alle opplysninger om samlet antall prøver 

og antall salmonellapositive prøver som er tatt av 

driftsledere for næringsmiddelforetak i samsvar 

med artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 2073/2005 innenfor rammen av nr. 2.1.4 i 

vedlegg I til nevnte forordning, og/eller 

c)  innhente alle opplysninger om samlet antall prøver 

og antall salmonellapositive prøver som er tatt 

som en del av nasjonale kontrollprogrammer i 

medlemsstater eller regioner i medlemsstatene 

som det er gitt særlige garantier for i samsvar med 

artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004 med 

hensyn til svineproduksjon. 

2.  Dersom hygienekriteriet for prosessen gjentatte ganger 

ikke overholdes, skal vedkommende myndighet kreve 

at driftslederen for det berørte næringsmiddelforetaket 

utarbeider en handlingsplan, og foreta en grundig 

kontroll av utfallet av handlingsplanen. 

3.  Det samlede antall prøver og antall salmonellapositive 

prøver, idet det skilles mellom prøver tatt i henhold til 

nr. 1 bokstav a), b) og c), skal rapporteres i henhold til 

artikkel 9 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/99/EF(**). 

 __________ 

(*) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 

(**) Dersom alle er negative, er det 95 % statistisk sikkerhet 

for at prevalensen er lavere enn 6 %. 

(***) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.» 

Artikkel 3 

Endringer av forordning (EF) nr. 2074/2005 

I nr. 3 i vedlegg VIb til forordning (EF) nr. 2074/2005 utgår 

bokstav a). 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2014. 

Avsnitt IV kapittel IX del G nr. 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 får imidlertid anvendelse fra 

1. januar 2015. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 219/2014 

av 7. mars 2014 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 med hensyn til 

særlige krav til kontroll post mortem av tamsvin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 17 

nr. 1 og artikkel 18 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige 

regler for gjennomføring av offentlige kontroller av 

produkter av animalsk opprinnelse. Medlemsstatene 

skal blant annet sikre at det foretas offentlige kontroller 

av ferskt kjøtt i samsvar med vedlegg I til nevnte 

forordning. Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det 

også fastsatt at den offentlige veterinæren skal utføre 

inspeksjonsoppgaver på slakterier, viltbehandlings-

anlegg og nedskjæringsanlegg som bringer ferskt kjøtt i 

omsetning i samsvar med blant annet de særlige kravene 

i avsnitt IV i vedlegg I til nevnte forordning. 

2)  I avsnitt IV kapittel IV del B i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlig krav til kontroll 

post mortem av tamsvin. 

3)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 3. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om risikoer for menneskers helse som skal 

avdekkes ved inspeksjon av kjøtt (svin)(2), der det 

fastslås at de nåværende kravene om palpering og 

innsnitt ved kontroller post mortem innebærer en risiko 

for bakteriell krysskontaminering. 

4)  EFSA fastslo også at den palpering eller de innsnitt som 

i dag anvendes ved kontroller post mortem, ikke bør 

brukes på svin som slaktes på vanlig måte, ettersom 

risikoen for mikrobiell krysskontaminering er høyere 

enn risikoen for en mulig manglende påvisning av 

forhold som disse teknikkene er ment å avdekke. Bruk 

av slike manuelle teknikker ved kontroller post mortem 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2014, s. 99, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 3. 

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

(2) EFSAs vitenskapsgruppe for biologiske farer (BIOHAZ), for 

forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM) og for 

dyrs helse og velferd (AHAW), vitenskapelig uttalelse om risikoer 

for menneskers helse som skal avdekkes ved inspeksjon av kjøtt 

(svin), EFSA Journal 2011; 9(10):2351. 

bør begrenses til svin der det etter en visuell påvisning 

av relevante anomalier post mortem er mistanke om 

smittefare. 

5)  På bakgrunn av EFSAs uttalelse bør de særlige kravene 

til kontroll post mortem av tamsvin fastsatt i avsnitt IV 

kapittel IV del B i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 854/2004 endres. 

6)  Dersom epidemiologiske opplysninger eller andre 

opplysninger fra dyrenes opprinnelsesenhet, opplys-

ninger om næringsmiddelkjeden eller funn fra kontroller 

ante mortem eller visuell påvisning av relevante 

anomalier post mortem tyder på mulige risikoer for 

menneskers og dyrs helse og dyrs velferd, bør den 

offentlige veterinæren kunne bestemme hvilken type 

palpering og innsnitt som skal gjøres ved kontrollen 

post mortem for å bestemme om kjøttet er egnet for 

konsum. 

7)  Kravene fastsatt i denne forordning endrer forordning 

(EF) nr. 854/2004, noe som medfører en tilpasning av 

gjeldende praksis for både driftsansvarlige for nærings-

middelforetak og vedkommende myndigheter. Anven-

delsen av denne forordning bør derfor kunne utsettes. 

8)  Forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I avsnitt IV kapittel IV i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 854/2004 skal del B lyde: 

«B. KONTROLL POST MORTEM 

1.  Skrotter og slakteavfall av svin skal underlegges 

følgende framgangsmåter for kontroll post mortem: 

a)  Visuell undersøkelse av hodet og svelget, 

visuell undersøkelse av munnen, svelgporten og 

tungen.  

2019/EØS/13/05 
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b)  Visuell undersøkelse av lungene, luftrøret og 

spiserøret. 

c)  Visuell undersøkelse av hjertesekken og hjertet. 

d)  Visuell undersøkelse av mellomgulvet. 

e)  Visuell undersøkelse av leveren samt leverens 

lymfeknuter og pankreaslymfeknutene (Lnn. 

portales). 

f)  Visuell undersøkelse av mage-tarm-kanalen, 

mesenteriet, magens og mesenteriets lymfe-

knuter (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales og 

caudales). 

g)  Visuell undersøkelse av milten. 

h)  Visuell undersøkelse av nyrene. 

i)  Visuell undersøkelse av brysthinnen og 

bukhinnen. 

j)  Visuell undersøkelse av kjønnsorganene 

(unntatt penis dersom den allerede er kassert). 

k)  Visuell undersøkelse av juret og jurets 

lymfeknuter (Lnn. supramammarii). 

l)  Visuell undersøkelse av navleregionen og 

leddene hos unge dyr. 

2.  Den offentlige veterinæren skal gjennomføre 

ytterligere framgangsmåter for kontroll post mortem 

ved å foreta innsnitt i og palpering av skrotten og 

slakteavfallet dersom vedkommende finner at ett av 

følgende tyder på en mulig risiko for menneskers og 

dyrs helse og dyrs velferd: 

a)  kontrollene og analyseringen av opplysningene 

om næringsmiddelkjeden utført i samsvar med 

avsnitt I kapittel II del A, 

b)  funnene fra kontrollen ante mortem utført i 

samsvar med avsnitt I kapittel II del B og del A 

i dette kapittel, 

c)  resultatene av kontrollen av om relevante 

bestemmelser om dyrs velferd overholdes, utført 

i samsvar med avsnitt I kapittel II del C, 

d)  funnene fra kontrollen post mortem utført i 

samsvar med avsnitt I kapittel II del D og nr. 1 i 

denne del, 

e)  ytterligere epidemiologiske opplysninger eller 

andre opplysninger fra dyrenes opprinnel-

sesenhet. 

3.  Avhengig av risikoene som påvises, kan de 

ytterligere framgangsmåtene for kontroll post 

mortem nevnt i nr. 2 omfatte: 

a)  Innsnitt i og undersøkelse av de mandibulære 

lymfeknutene (Lnn. mandibulares). 

b)  Palpering av lungene og de bronkiale og 

mediastinale lymfeknutene (Lnn. bifucationes, 

eparteriales og mediastinales). Luftrøret og 

hovedbronkiene skal åpnes på langs, og det skal 

gjøres innsnitt i lungenes nederste tredel 

gjennom de store bronkiene, men disse 

innsnittene er ikke nødvendige dersom lungene 

ikke er beregnet på konsum. 

c)  Lengdesnitt i hjertet for å åpne hjertekamrene 

og gjennomskjære skilleveggen. 

d)  Palpering av leveren og leverens lymfeknuter. 

e)  Palpering av og om nødvendig innsnitt i magens 

og mesenteriets lymfeknuter. 

f)  Palpering av milten. 

g)  Innsnitt i nyrene og nyrenes lymfeknuter (Lnn. 

renales). 

h)  Innsnitt i jurets lymfeknuter. 

i)  Palpering av navleregionen og leddene hos unge 

dyr og om nødvendig innsnitt i navleregionen 

og åpning av leddene.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 217/2014 

av 7. mars 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i svineskrotter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(2) er det 

fastsatt mikrobiologiske kriterier for visse mikro-

organismer og gjennomføringsregler som driftsan-

svarlige for næringsmiddelforetak skal overholde med 

hensyn til de allmenne og særlige hygienekrav nevnt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004, og særlig et 

hygienekriterium for prosessen med hensyn til 

salmonella i svineskrotter for å forebygge forurensning 

under slakting. 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 3. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om risikoer for menneskers helse som skal 

avdekkes ved inspeksjon av kjøtt (svin)(3), der det 

fastslås at salmonella utgjør en høy risiko for mennes-

kers helse i forbindelse med konsum av svinekjøtt, og 

der det anbefales å forebygge forurensning av 

svineskrotter med salmonella. EFSA anbefaler blant 

annet å styrke hygienekriteriet for prosessen med 

hensyn til salmonella i svineskrotter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2014, s. 93, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 5. 

(1) EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3. 

(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 

(3) EFSA Journal 2011; 9(10):2351. 

 

3)  For å redusere prevalensen av salmonella i svineskrotter 

bør hygienekontrollen under slakting styrkes i samsvar 

med bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 218/2014 av 7. mars 2014 om endring av vedleggene 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og kommisjons-

forordning (EF) nr. 2074/2005(4), noe som bør føre til at 

antall positive prøver reduseres. 

4)  Kravene fastsatt i denne forordning innebærer en tilpas-

ning av gjeldende praksis for driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. Anvendelsen av denne forord-

ning bør derfor kunne utsettes. 

5)  Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kapittel 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 skal 

rad 2.1.4 lyde: 

  

(4) EUT L 69 av 8.3.2014, s. 95. 

2019/EØS/13/06 

«Skrotter 

av svin 

Salmonella 50(5) 3(6) Ingen på det 

området som 

er undersøkt 

på hver skrott 

EN/ISO 6579 Skrotter etter 

slaktebehandling, 

men før kjøling 

Forbedre 

slaktehygienen og 

gjennomgå 

prosesskontrollene, 

dyrenes opprinnelse 

og biosikkerhets-

tiltakene på 

opprinnelses-

enhetene». 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 289/2014 

av 21. mars 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av foramsulfuron, azimsulfuron, jodsulfuron, oksasulfuron, 

mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, klorprofam og tiobenkarb i 

eller på visse produkter(*) 

THE EUROPEAN COMMISSION, 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

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

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av foramsulfuron, azim-

sulfuron, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, 

flazasulfuron og imazosulfuron er fastsatt i vedlegg II 

og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av propamokarb er fastsatt i del 

A i vedlegg III til nevnte forordning. 

2) Når det gjelder foramsulfuron, framla Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forord-

ningens artikkel 12 nr. 1(2). For visse produkter 

anbefalte Myndigheten å heve eller beholde gjeldende 

grenseverdier eller fastsette grenseverdier til nivået 

angitt av Myndigheten. Når det gjelder grenseverdien 

for maiskorn, fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndte-

ringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det 

ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller 

til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014, s. 49, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 6. 

(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 foramsulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012; 10(1):2962. [28 s.]. 

bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av 

denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. 

3) Når det gjelder azimsulfuron, 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 grenseverdien for ris. 

4) Når det gjelder jodsulfuron, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). 

Myndigheten foreslo å endre restmengdedefinisjonen. 

Den anbefalte å senke grenseverdiene for byggkorn, 

maiskorn, rugkorn og hvetekorn. For linfrø anbefalte 

den å beholde gjeldende grenseverdi. Når det gjelder 

grenseverdier for linfrø og maisfôr, konkluderte 

Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør 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 forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder oksasulfuron, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). 

Den anbefalte å senke grenseverdiene for soyabønner.  

  

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012; 10(10):2941. [24 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012; 10(11):2974. [28 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012; 10(10):2942. [28 s.]. 
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6) Når det gjelder mesosulfuron, 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). 

Myndigheten foreslo å endre restmengdedefinisjonen. 

For visse produkter anbefalte Myndigheten å heve eller 

beholde gjeldende grenseverdier eller fastsette 

grenseverdier til nivået angitt av Myndigheten. 

7) Når det gjelder flazasulfuron, 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 anbefalte å senke grenseverdiene for sitrusfrukter 

og bord- og vindruer. Når det gjelder grenseverdier for 

bordoliven og oliven til produksjon av olivenolje, kon-

kluderte den med at noen opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør 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 forord-

ning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

8) Når det gjelder imazosulfuron, 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 byggkorn, riskorn, 

rugkorn og hvetekorn, konkluderte den med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør 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. 

9) Når det gjelder propamokarb, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012; 10(11):2976. [27 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012; 10(11):2958. [25 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2012;10(12):3010 [26 pp.]. 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). 

Myndigheten foreslo å endre restmengdedefinisjonen. 

Etter å ha framlagt uttalelsen nevnt i første setning, 

framla Myndigheten en ytterligere uttalelse om 

grenseverdier for salatsennep (rucola) og purre(5). Det 

bør tas hensyn til denne uttalelsen. 

10) Myndigheten påpekte at den nye bruken av propamo-

karb i purre og den gjeldende grenseverdien for salat 

kan gi grunn til bekymring med hensyn til forbru-

kervernet. Myndigheten anbefalte derfor å senke de 

gjeldende grenseverdiene for salat. Grenseverdien for 

purre bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Myndigheten anbefalte å senke gjeldende grenseverdier 

for poteter, reddiker, løk, tomater, paprika, eggplanter, 

slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, kjempegress-

kar, brokkoli, rosenkål, hodekål, kinakål, knutekål og 

salat. For visse produkter anbefalte Myndigheten å heve 

eller beholde gjeldende grenseverdier eller fastsette 

grenseverdier til nivået angitt av Myndigheten. Når det 

gjelder grenseverdier for blomkål, vårsalat, bredbladet 

endiv, karse, vårkarse, salatsennep (rucola), sarepta-

sennep, Brassica spp. (blader og spirer), friske urter, 

svin (muskelvev, fett, nyrer), storfe (muskelvev, fett, 

nyrer), sau (muskelvev, fett, nyrer), geit (muskelvev, 

fett, nyrer), melk (storfe, sau, geit), fjørfe (muskelvev, 

fett, lever) og fugleegg, fastslo Myndigheten at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør 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. For andre produkter 

anbefalte Myndigheten å heve eller beholde de 

gjeldende grenseverdiene. 

12) Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller import-

toleranse var meldt på EU-plan og ingen CXL-

grenseverdier var tilgjengelige, fastslo Myndigheten at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet på nytt. Som en følge av den vitenskapelige 

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2013; 11(4):2903. [72 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and 

leek.» EFSA Journal 2013; 11(6):3255. [32 s.]. 
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og tekniske utvikling bør grenseverdiene for nevnte 

produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

13) Når det gjelder tiobenkarb, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). 

Når det gjelder bifenazat og klorprofam, framla 

Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forord-

ning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forord-

ningens artikkel 12 nr. 1(2)(3). Den foreslo å endre 

restmengdedefinisjonene. Den europeiske unions 

referanselaboratorier påpekte at referansestandarder ikke 

er kommersielt tilgjengelige for restmengdedefinisjonene 

som er foreslått av Myndigheten. Restmengdedefinisjoner 

for bifenazat og klorprofam bør fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005, og restmengdedefini-

sjonen for tiobenkarb bør fastsettes i vedlegg V til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Nevnte restmengdedefini-

sjoner vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunn-

gjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. 

14) 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. 

15) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens han-

delsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

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

17) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlems-

statene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA 

Journal 2011; 9(8):2341. [17 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA 

Journal 2011; 9(10):2484. [35 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA 

Journal 2012; 10(2):2584. [53 s.]. 

de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen 

av grenseverdiene. 

18) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning 

fastsettes en overgangsordning for produkter som er 

lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er 

opprettholdt. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

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 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før 

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 11. april 2014 

1)  når det gjelder de aktive stoffene foramsulfuron, 

azimsulfuron, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, 

flazasulfuron, imazosulfuron, bifenazat, klorprofam og 

tiobenkarb i eller på alle produkter, 

2)  når det gjelder det aktive stoffet propamokarb i og på alle 

produkter unntatt salat. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 11. oktober 2014. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for foramsulfuron, azimsulfuron, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron og imazo-

sulfuron skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*)     0,01(*) 

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

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 

tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

       

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og 

andre hybrider) 

       

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, 

fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

       

0110040  Limetter        

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer 

og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

       

0110990  Andre        

0120000 ii) Nøtter   0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)  

0120010  Mandler        

0120020  Paranøtter        

0120030  Kasjunøtter        

0120040  Kastanjer        

0120050  Kokosnøtter        

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)        

0120070  Macadamianøtter        

0120080  Pekannøtter        

0120090  Pinjekjerner        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0120100  Pistasienøtter        

0120110  Valnøtter        

0120990  Andre        

0130000 iii) Kjernefrukter   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0130010  Epler (villepler)        

0130020  Pærer (japanske pærer)        

0130030  Kveder        

0130040  Mispel        

0130050  Japansk mispel        

0130990  Andre        

0140000 iv) Steinfrukter   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0140010  Aprikoser        

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)        

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)        

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

       

0140990  Andre        

0150000 v) Bær og småfrukter   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer        

0151010  Borddruer        

0151020  Vindruer        

0152000 b) Jordbær        

0153000 c) Bær fra halvbusker        

0153010  Bjørnebær        

0153020  Blåbringebær (loganbær, taybær, 

boysenbær, moltebær og andre Rubus-

hybrider) 

       

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

       

0153990  Andre        

0154000 d) Andre småfrukter og bær        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0154010  Blåbær        

0154020  Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))        

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips        

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre 

Ribes-sorter) 

       

0154050  Nyper        

0154060  Morbær (melbær)        

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))        

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/ 

havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

       

0154990  Andre        

0160000 vi) Forskjellige frukter   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall        

0161010  Dadler        

0161020  Fikener        

0161030  Bordoliven  (+)      

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

       

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)        

0161060  Daddelplommer        

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler/vann-

epler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uni-

flora)) 

       

0161990  Andre        

0162000 b) Uspiselig skall, små        

0162010  Kiwier        

0162020  Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, 

longan, mangostan, langsat, salak) 

       

0162030  Pasjonsfrukt        

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)        

0162050  Stjerneepler        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart 

sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillo-

sapot/gul sapot, mammeysapot) 

       

0162990  Andre        

0163000 c) Uspiselig skall, store        

0163010  Avokadoer        

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)        

0163030  Mango        

0163040  Papaya        

0163050  Granatepler        

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, 

llama (Annona diversifolia) og andre mel-

lomstore frukter av familien Annonaceae) 

       

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))        

0163080  Ananas        

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)        

0163100  Durian        

0163110  Surannona (guanabana)        

0163990  Andre        

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE        

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

0211000 a) Poteter        

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster        

0212010  Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)        

0212020  Søtpoteter        

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)        

0212040  Arrowrot        

0212990  Andre        

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0213010  Rødbeter        

0213020  Gulrøtter        

0213030  Knollselleri        

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

       

0213050  Jordskokk (kinaskokk)        

0213060  Pastinakk        

0213070  Rotpersille        

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

       

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk 

østersurt, spiselig borre) 

       

0213100  Kålrot        

0213110  Neper        

0213990  Andre        

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220010  Hvitløk        

0220020  Kepaløk (annen løk, sølvløk)        

0220030  Sjalottløk        

0220040  Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)        

0220990  Andre        

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien        

0231010  Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

       

0231020  Paprika (chilipepper)        

0231030  Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine 

(S. macrocarpon)) 

       

0231040  Okra        

0231990  Andre        

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0232010  Slangeagurker        

0232020  Sylteagurker        

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandel-

gresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk) 

       

0232990  Andre        

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall        

0233010  Meloner (hornmelon)        

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandel-

gresskar (sen variant)) 

       

0233030  Vannmeloner        

0233990  Andre        

0234000 d) Sukkermais (babymais)        

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker        

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål        

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 

brokkoli) 

       

0241020  Blomkål        

0241990  Andre        

0242000 b) Hodekål        

0242010  Rosenkål        

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)        

0242990  Andre        

0243000 c) Bladkål        

0243010  Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 

pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

       

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

       

0243990  Andre        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0244000 d) Knutekål        

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter        

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 

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

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat)        

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

       

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

       

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)        

0251050  Vårkarse        

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis 

spp.)) 

       

0251070  Sareptasennep        

0251080  Blader og spirer av Brassica spp., herunder 

nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekål-

blader) 

       

0251990  Andre        

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

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat 

(pak-khom, tampara), tajerblader, bitter-

blad/bitawiri) 

       

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

       

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)        

0252990  Andre        

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, 

bananblader, chaom (Acacia pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/sala-

tipomea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 
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0256010  Kjørvel        

0256020  Gressløk        

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, 

dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel 

og andre Apiacea-blader, koriander/meksi-

kansk koriander, cilantro/lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

       

0256040  Persille (blader av rotpersille)        

0256050  Salvie (vintersar, sommersar, blader av 

Borago officinalis) 

       

0256060  Rosmarin        

0256070  Timian (merian, oregano)        

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, pepper-

mynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ring-

blomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

       

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)        

0256100  Estragon (isop)        

0256990  Andre        

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

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/ 

brytbønner, prydbønner (runner beans), snitt-

bønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

       

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolett-

bønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

       

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)        

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)        

0260050  Linser        

0260990  Andre        

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010  Asparges        

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)        

0270030  Hageselleri        

0270040  Fennikel        

0270050  Artisjokk (bananblomst)        
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0270060  Purre        

0270070  Rabarbra        

0270080  Bambusskudd        

0270090  Palmehjerter        

0270990  Andre        

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitake-

sopp, soppmycelium (plantedeler)) 

       

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

       

0280990  Andre        

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebøn-

ner, vignabønner) 

       

0300020 Linser        

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)        

0300040 Søtlupiner        

0300990 Andre        

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø        

0401010  Linfrø     (+)   

0401020  Jordnøtter        

0401030  Valmuefrø        

0401040  Sesamfrø        

0401050  Solsikkefrø        

0401060  Rapsfrø (rybs)        

0401070  Soyabønner        

0401080  Sennepsfrø        

0401090  Bomullsfrø        

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfami-

lien) 
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0401110  Saflortistel        

0401120  Agurkurt (hageormehode (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

       

0401130  Oljedodre        

0401140  Hampefrø        

0401150  Ricinus        

0401990  Andre        

0402000 ii) Oljeholdige frukter        

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje  (+)      

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)        

0402030  Oljepalmefrukt        

0402040  Kapok        

0402990  Andre        

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg    (+)    

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)        

0500030 Mais   (+)  (+)   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 

perlehirse) 

       

0500050 Havre        

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))    (+)    

0500070 Rug    (+)    

0500080 Sorghum/durra        

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)    (+)    

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))        

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te        

0620000 ii) Kaffebønner        

0630000 iii) Urtete (tørket)        

0631000 a) Blomster        
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0631010  Kamilleblomster        

0631020  Hibiskus         

0631030  Roseblader        

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

       

0631050  Lind        

0631990  Andre        

0632000 b) Blader        

0632010  Jordbærblader        

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)        

0632030  Maté        

0632990  Andre        

0633000 c) Røtter        

0633010  Vendelrot        

0633020  Ginsengrot        

0633990  Andre        

0639000 d) Andre urteteer        

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)        

0650000 v) Johannesbrød        

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER        

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010  Anisfrø        

0810020  Svartkarve        

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)        

0810040  Korianderfrø        

0810050  Spisskummenfrø        

0810060  Dillfrø        

0810070  Fennikelfrø        

0810080  Bukkhornkløver        

0810090  Muskatnøtt        
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0810990  Andre        

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010  Allehånde        

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)        

0820030  Karve        

0820040  Kardemomme        

0820050  Einebær        

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

       

0820070  Vaniljestenger        

0820080  Tamarind        

0820990  Andre        

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010  Kanel (kassia)        

0830990  Andre        

0840000 iv) Røtter eller jordstengler        

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

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

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

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

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

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010  Kryddernellik        

0850020  Kapers        

0850990  Andre        

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010  Safran        

0860990  Andre        

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0870010  Muskatblomme        

0870990  Andre        

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)        

0900020 Sukkerrør        

0900030 Sikorirøtter        

0900990 Andre        

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

– LANDDYR 

       

1010000 i) Vev 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1011000 a) Svin        

1011010  Muskelvev        

1011020  Fett        

1011030  Lever        

1011040  Nyrer        

1011050  Spiselig slakteavfall        

1011990  Andre        

1012000 b) Storfe        

1012010  Muskelvev        

1012020  Fett        

1012030  Lever        

1012040  Nyrer        

1012050  Spiselig slakteavfall        

1012990  Andre        

1013000 c) Sau        

1013010  Muskelvev        

1013020  Fett        

1013030  Lever        

1013040  Nyrer        

1013050  Spiselig slakteavfall        
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1013990  Andre        

1014000 d) Geit        

1014010  Muskelvev        

1014020  Fett        

1014030  Lever        

1014040  Nyrer        

1014050  Spiselig slakteavfall        

1014990  Andre        

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler        

1015010  Muskelvev        

1015020  Fett        

1015030  Lever        

1015040  Nyrer        

1015050  Spiselig slakteavfall        

1015990  Andre        

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

       

1016010  Muskelvev        

1016020  Fett        

1016030  Lever        

1016040  Nyrer        

1016050  Spiselig slakteavfall        

1016990  Andre        

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

       

1017010  Muskelvev        

1017020  Fett        

1017030  Lever        

1017040  Nyrer        

1017050  Spiselig slakteavfall        

1017990  Andre        
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1020000 ii) Melk 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1020010  Storfe        

1020020  Sau        

1020030  Geit        

1020040  Hest        

1020990  Andre        

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1030010  Kylling        

1030020  And        

1030030  Gås        

1030040  Vaktel        

1030990  Andre        

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle 

med honning (honning i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

Azimsulfuron 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Flazasulfuron 

(+)  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 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0161030 Bordoliven 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Foramsulfuron 

(+)  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. 

0500030 Mais 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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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Imazosulfuron 

(+)  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 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0500010 Bygg 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Jodsulfuron-metyl (summen av jodsulfuron-metyl og dets salter, uttrykt som jodsulfuron-metyl) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet, stoffskifte i vekster og 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. 

0401010 Linfrø 

(+)  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. 

0500030 Mais 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Mesosulfuron-metyl 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Oksasulfuron 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 propamokarb tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)  

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040  Limetter  
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0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis))  

0110090  Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010  Mandler  

0120020  Paranøtter  

0120030  Kasjunøtter  

0120040  Kastanjer  

0120050  Kokosnøtter  

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070  Macadamianøtter  

0120080  Pekannøtter  

0120090  Pinjekjerner  

0120100  Pistasienøtter  

0120110  Valnøtter  

0120990  Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010  Epler (villepler)  

0130020  Pærer (japanske pærer)  

0130030  Kveder  

0130040  Mispel  

0130050  Japansk mispel  

0130990  Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010  Aprikoser  

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus 

zizyphus)) 

 

0140990  Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010  Borddruer  

0151020  Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  
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0153010  Bjørnebær  

0153020  Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus))  

0153990  Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010  Blåbær  

0154020  Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050  Nyper  

0154060  Morbær (melbær)  

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)  

0154990  Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010  Dadler  

0161020  Fikener  

0161030  Bordoliven  

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060  Daddelplommer  

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990  Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010  Kiwier  

0162020  Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030  Pasjonsfrukt  

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050  Stjerneepler  

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, 

mammeysapot) 

 

0162990  Andre  
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0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010  Avokadoer  

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030  Mango  

0163040  Papaya  

0163050  Granatepler  

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 

 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080  Ananas  

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100  Durian  

0163110  Surannona (guanabana)  

0163990  Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter 0,3 

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

0212010  Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  

0212020  Søtpoteter  

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040  Arrowrot  

0212990  Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010  Rødbeter 0,01(*) 

0213020  Gulrøtter 0,01(*) 

0213030  Knollselleri 0,01(*) 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,01(*) 

0213050  Jordskokk (kinaskokk) 0,01(*) 

0213060  Pastinakk 0,01(*) 

0213070  Rotpersille 0,01(*) 

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

3 

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre) 0,01(*) 

0213100  Kålrot 0,01(*) 
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0213110  Neper 0,01(*) 

0213990  Andre 0,01(*) 

0220000 ii) Løk  

0220010  Hvitløk 0,01(*) 

0220020  Kepaløk (annen løk, sølvløk) 2 

0220030  Sjalottløk 0,01(*) 

0220040  Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 0,01(*) 

0220990  Andre 0,01(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010  Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

4 

0231020  Paprika (chilipepper) 3 

0231030  Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 4 

0231040  Okra 0,01(*) 

0231990  Andre 0,01(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 5 

0232010  Slangeagurker  

0232020  Sylteagurker  

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990  Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 5 

0233010  Meloner (hornmelon)  

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030  Vannmeloner  

0233990  Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*) 

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

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål  

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 3 

0241020  Blomkål 10(+) 

0241990  Andre 0,01(*) 
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0242000 b) Hodekål  

0242010  Rosenkål 2 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,7 

0242990  Andre 0,01(*) 

0243000 c) Bladkål  

0243010  Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 0,01(*) 

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 20 

0243990  Andre 0,01(*) 

0244000 d) Knutekål 0,3 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat) 20(+) 

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 40 

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. 

crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

20(+) 

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 20(+) 

0251050  Vårkarse 20(+) 

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 30 

0251070  Sareptasennep 20(+) 

0251080  Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge 

spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

20(+) 

0251990  Andre 0,01(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 40 

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0,01(*) 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,01(*) 

0252990  Andre 0,01(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea 

aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 15 

0256000 f) Urter 30(+) 
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0256010  Kjørvel  

0256020  Gressløk  

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040  Persille (blader av rotpersille)  

0256050  Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060  Rosmarin  

0256070  Timian (merian, oregano)  

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, 

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100  Estragon (isop)  

0256990  Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, 

langbønner, guarbønner, soyabønner) 

0,1 

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,01(*) 

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 0,01(*) 

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,01(*) 

0260050  Linser 0,01(*) 

0260990  Andre 0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 

0270010  Asparges  

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030  Hageselleri  

0270040  Fennikel  

0270050  Artisjokk (bananblomst)  

0270060  Purre  

0270070  Rabarbra  

0270080  Bambusskudd  

0270090  Palmehjerter  

0270990  Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 
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0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990  Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010  Linfrø  

0401020  Jordnøtter  

0401030  Valmuefrø  

0401040  Sesamfrø  

0401050  Solsikkefrø  

0401060  Rapsfrø (rybs)  

0401070  Soyabønner  

0401080  Sennepsfrø  

0401090  Bomullsfrø  

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110  Saflortistel  

0401120  Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis))  

0401130  Oljedodre  

0401140  Hampefrø  

0401150  Ricinus  

0401990  Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030  Oljepalmefrukt  
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0402040  Kapok  

0402990  Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010  Kamilleblomster  

0631020  Hibiskus  

0631030  Roseblader  

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050  Lind  

0631990  Andre  

0632000 b) Blader  

0632010  Jordbærblader  

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030  Maté  

0632990  Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010  Vendelrot  

0633020  Ginsengrot  

0633990  Andre  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/47 

 

(1) (2) (3) 

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010  Anisfrø  

0810020  Svartkarve  

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040  Korianderfrø  

0810050  Spisskummenfrø  

0810060  Dillfrø  

0810070  Fennikelfrø  

0810080  Bukkhornkløver  

0810090  Muskatnøtt  

0810990  Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010  Allehånde  

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030  Karve  

0820040  Kardemomme  

0820050  Einebær  

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070  Vaniljestenger  

0820080  Tamarind  

0820990  Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010  Kanel (kassia)  

0830990  Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010  Lakris 0,05(*) 

0840020  Ingefær 0,05(*) 
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0840030  Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040  Pepperrot (+) 

0840990  Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010  Kryddernellik  

0850020  Kapers  

0850990  Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010  Safran  

0860990  Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010  Muskatblomme  

0870990  Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010  Muskelvev 0,01(+) 

1011020  Fett 0,01(+) 

1011030  Lever 0,1(+) 

1011040  Nyrer 0,02(+) 

1011050  Spiselig slakteavfall 0,1 

1011990  Andre 0,01(*) 

1012000 b) Storfe  

1012010  Muskelvev 0,01(+) 

1012020  Fett 0,01(+) 

1012030  Lever 0,2(+) 

1012040  Nyrer 0,05(+) 

1012050  Spiselig slakteavfall 0,2 

1012990  Andre 0,01(*) 



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/49 

 

(1) (2) (3) 

1013000 c) Sau  

1013010  Muskelvev 0,01(+) 

1013020  Fett 0,01(+) 

1013030  Lever 0,2(+) 

1013040  Nyrer 0,05(+) 

1013050  Spiselig slakteavfall 0,2 

1013990  Andre 0,01(*) 

1014000 d) Geit  

1014010  Muskelvev 0,01(+) 

1014020  Fett 0,01(+) 

1014030  Lever 0.2(+) 

1014040  Nyrer 0,05(+) 

1014050  Spiselig slakteavfall 0,2 

1014990  Andre 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010  Muskelvev 0,01 

1015020  Fett 0,01 

1015030  Lever 0,2 

1015040  Nyrer 0,05 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,2 

1015990  Andre 0,01(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010  Muskelvev 0,02(+) 

1016020  Fett 0,01(+) 

1016030  Lever 0,05(+) 

1016040  Nyrer 0,01(*) 

1016050  Spiselig slakteavfall 0,05 

1016990  Andre 0,01(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010  Muskelvev 0,01 

1017020  Fett 0,01 

1017030  Lever 0,2 
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1017040  Nyrer 0,05 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,2 

1017990  Andre 0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,01(+) 

1020010  Storfe  

1020020  Sau  

1020030  Geit  

1020040  Hest  

1020990  Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,05(+) 

1030010  Kylling  

1030020  And  

1030030  Gås  

1030040  Vaktel  

1030990  Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning (honning i vokskaker)) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

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 (italiensk maissalat) 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 

løvetann (blader)) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp 

til bladstadium 8), knutekålblader) 

0256000 f) Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 
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0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk 

koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 Muskelvev 

1011020 Fett 

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 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

(+)  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 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

  



Nr. 13/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

(+)  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 ii) 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 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Annet» 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

c)  Overskriften til kolonnen for bifenazat i tabellen skal lyde: 

«Bifenazat (summen av bifenazat og bifenazatdiazen uttrykt som bifenazat) (F) (A)», 

d)  I teksten til fotnoten for bifenazat under tabellen gjøres følgende endringer: 

– Etter stoffnavnet og bokstaven (F) tilføyes bokstaven «(A)», slik at overskriften lyder «Bifenazat (summen av 

bifenazat og bifenazatdiazen uttrykt som bifenazat) (F) (A)», 

– etter teksten i fotnote F) tilføyes følgende: 

«(A)  Den europeiske unions referanselaboratorier har fastsatt at referansestandarden for bifenazatdiazen ikke 

er tilgjengelig på markedet. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt 

referansestandarden nevnt i første punktum er kommersielt tilgjengelig innen 22. mars 2015, og dersom 

den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette.» 

e)  Overskriften til kolonnen for klorprofam i tabellen skal lyde: 

«Klorprofam (F)(R)(A)», 

f)  I teksten til fotnoten for klorprofam under tabellen gjøres følgende endringer: 

– Etter stoffnavnet og bokstavene (F) og (R) tilføyes bokstaven «(A)», slik at overskriften lyder «Klorprofam 

(F) (R) (A)», 

– etter teksten i fotnote (F) og (R) tilføyes følgende: 

«(A)  Den europeiske unions referanselaboratorier har fastsatt at referansestandarden for 4’-hydroksy-

klorprofam-O-sulfonsyre (4-HSA) ikke er kommersielt tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er kommersielt 

tilgjengelig innen 22. mars 2015, og dersom den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til 

dette.» 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del B utgår kolonnene for foramsulfuron, azimsulfuron, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron 

og imazosulfuron, 

b)  i del A utgår kolonnen for propamokarb. 

3)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften til kolonnen for tiobenkarb i tabellen skal lyde: 

«Tiobenkarb (4-klorbenzylmetylsulfon, uttrykt som tiobenkarb)».  
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b)  i teksten til fotnoten for tiobenkarb under tabellen gjøres følgende endringer: 

etter stoffnavnet tilføyes bokstaven «(A)», slik at overskriften lyder «Tiobenkarb (4-klorbenzylmetylsulfon) 

(A)». 

c)  følgende tilføyes: 

«(A)  Den europeiske unions referanselaboratorier har fastsatt at referansestandarden for 4-klorbenzylmetyl-

sulfon ikke er kommersielt tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er kommersielt tilgjengelig innen 22. mars 2015, og 

dersom den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 318/2014 

av 27. mars 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av fenarimol, metaflumizon og teflubenzuron i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler 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 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av fenarimol er fastsatt i 

vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av metaflumizon 

og teflubenzuron er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet metaflumizon på frukter av gresskarfami-

lien (spiselig skall), meloner, vannmeloner, brokkoli, 

blomkål, kinakål, salat og andre salatplanter, urter, 

bønner (med belg), erter (med belg), artisjokker og 

bomullsfrø, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i for-

ordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring 

av de gjeldende grenseverdiene. 

3)  Når det gjelder teflubenzuron, er det inngitt en slik 

søknad for vekster som tilhører søtvierfamilien og gress-

karfamilien (spiselig skall). 

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF)  

nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av 

fenarimol på epler, kirsebær, ferskener, druer, jordbær, 

bananer, tomater, slangeagurker, meloner, kjempegress-

kar og vannmeloner. Søkeren hevder at den tillatte 

bruken av fenarimol på slike vekster i flere tredjestater 

fører til restmengder som overstiger grenseverdiene som 

er godkjent i forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere 

grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshind-

ringer for import av disse vekstene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 28.3.2014, s. 28, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 6. 

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

5)  I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 

er disse søknadene vurdert av de berørte medlemssta-

tene, og vurderingsrapportene er oversendt Kommi-

sjonen. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdi-

ene for restmengder(2). Myndigheten oversendte disse 

uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og 

gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7)  Når det gjelder bruk av fenarimol på ferskener, druer, 

jordbær, bananer, tomater og vannmeloner og bruk av 

metaflumizon på meloner, vannmeloner, urter og salat-

planter (unntatt salat), fastslo Myndigheten i sine grunn-

gitte uttalelser at de framlagte opplysningene ikke er 

tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier. Når det 

gjelder bruk av metaflumizon på bredbladet endiv, 

anbefalte Myndigheten å ikke fastsette den foreslåtte 

grenseverdien ettersom risiko for forbrukerne ikke kan 

utelukkes. Gjeldende grenseverdi bør derfor forbli 

uendret. 

8)  Når det gjelder bruk av metaflumizon på brokkoli og 

salat, anbefalte Myndigheten å fastsette grenseverdier 

som er lavere enn det som ble foreslått av søkeren. 

9)  Når det gjelder bruk av teflubenzuron på vekster som 

tilhører søtvierfamilien og gresskarfamilien (spiselig 

skall), påpekte Myndigheten en kronisk risiko knyttet til 

forbrukernes inntak. Det er imidlertid epler som bidrar 

mest til den samlede eksponeringen. Myndigheten 

anbefaler at grenseverdien for epler senkes når 

grenseverdiene for de andre vekstene heves. Ettersom 

den gjeldende grenseverdien ble fastsatt for å 

imøtekomme en anmodning om importtoleranse på 

grunnlag av godkjent bruk i Brasil, har søkeren blitt 

kontaktet for å unngå handelshindringer. Søkeren 

foreslo en alternativ grenseverdi på 0,5 mg/kg, som er 

  

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

«Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing 

MRLs for fenarimol in various crops.» EFSA Journal 2011; 

9(9):2350 [32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350. «Reasoned opinion 

on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in 

various commodities.» EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3316. «Reasoned opinion on the modifica-

tion of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting 

vegetables.» EFSA Journal 2012; 10(3):2633 [27 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2633. 

2019/EØS/13/08 
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tilstrekkelig til å omfatte den bruk som er godkjent i 

Brasil. Ettersom et høyt nivå av forbrukervern er 

opprettholdt, bør nevnte grenseverdi fastsettes til 

0,5 mg/kg. 

10)  Når det gjelder alle andre søknader, fastslo Myndighe-

ten 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 næringsmid-

ler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering 

som følge av overdrevent konsum av de berørte 

vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for 

at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD) overskrides. 

11)  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. 

12)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens han-

delsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merkna-

der. 

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

14)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning 

fastsettes en overgangsordning for produkter som er 

lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er 

opprettholdt. 

15)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlems-

statene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at 

de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen 

av grenseverdiene. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før 

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 17. oktober 2014. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 17. oktober 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)   I vedlegg II skal kolonnen for fenarimol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

F
en

ar
im

o
l 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i)  Sitrusfrukter 0,02(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis))  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,1 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel (**) 

0130050 Japansk mispel (**) 

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,5 
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1 2 3 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 1,5 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,5 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube (Ziziphus 

zizyphus)) 

0,02(*) 

0140990 Andre 0,02(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,3 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær 0,3 

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær 0,02(*) 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) 0,02(*) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 0,1 

0153990 Andre 0,02(*) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær 0,02(*) 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 0,02(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 1 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 1 

0154050 Nyper (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) 

0154990 Andre 0,02(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall 0,02(*) 

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) 

0161060 Daddelplommer (**) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

(**) 
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1 2 3 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,02(*) 

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, 

mammeysapot) 

(**) 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,2 

0163030 Mango 0,02(*) 

0163040 Papaya 0,02(*) 

0163050 Granatepler 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter 

av familien Annonaceae) 

(**) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) 

0163080 Ananas 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) 

0163100 Durian (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) 

0163990 Andre 0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i)  Rot- og knollvekster 0,02(*) 

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot (**) 

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  
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0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,02(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien 0,02(*) 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,2 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria 

siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon) 0,2 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 0,2 

0233030 Vannmeloner 0,05 

0233990 Andre 0,05 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,02(*) 
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0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 

0240000 iv) Kål 0,02(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,02(*) 

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia 

var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse (**) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep (**) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge 

spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri)  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) (**) 
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0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

 

0255000 e) Salatsikori  

0256000 f) Urter  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) (**) 

0256060 Rosmarin (**) 

0256070 Timian (merian, oregano) (**) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, 

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

(**) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) 

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, 

langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd (**) 

0270090 Palmehjerter (**) 

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 
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0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel (**) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) (**) 

0401130 Oljedodre (**) 

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus (**) 

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) 

0402040 Kapok (**) 

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,02(*) 
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0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) 

0631000 a) Blomster (**) 

0631010 Kamilleblomster (**) 

0631020 Hibiskus (**) 

0631030 Roseblader (**) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) 

0631050 Lind (**) 

0631990 Andre (**) 

0632000 b) Blader (**) 

0632010 Jordbærblader (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**) 

0632030 Maté (**) 

0632990 Andre (**) 

0633000 c) Røtter (**) 

0633010 Vendelrot (**) 

0633020 Ginsengrot (**) 

0633990 Andre (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 5 

0800000 8. KRYDDER (**) 
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0810000 i) Frø (**) 

0810010 Anisfrø (**) 

0810020 Svartkarve (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) 

0810060 Dillfrø (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) 

0810080 Bukkhornkløver (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) 

0810990 Andre (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) 

0820010 Allehånde (**) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) (**) 

0820030 Karve (**) 

0820040 Kardemomme (**) 

0820050 Einebær (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) (**) 

0820070 Vaniljestenger (**) 

0820080 Tamarind (**) 

0820990 Andre (**) 

0830000 iii) Bark (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) 

0830990 Andre (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) 

0840010 Lakris (**) 

0840020 Ingefær (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) 

0840040 Pepperrot (**) 

0840990 Andre (**) 

0850000 v) Knopper (**) 

0850010 Kryddernellik (**) 

0850020 Kapers (**) 

0850990 Andre (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) 
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0860010 Safran (**) 

0860990 Andre (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) 

0870010 Muskatblomme (**) 

0870990 Andre (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) 

0900020 Sukkerrør (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) 

0900990 Andre (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,02(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Muskelvev  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskelvev  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Muskelvev  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Muskelvev  
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1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) 

1015010 Muskelvev (**) 

1015020 Fett (**) 

1015030 Lever (**) 

1015040 Nyrer (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) 

1015990 Andre (**) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) (**) 

1017010 Muskelvev (**) 

1017020 Fett (**) 

1017030 Lever (**) 

1017040 Nyrer (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) 

1017990 Andre (**) 

1020000 ii) Melk 0,02(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And (**) 
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1030030 Gås (**) 

1030040 Vaktel (**) 

1030990 Andre (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) 

1060000 vi) Snegler (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)» (**)» 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for.» 

2)   I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for metaflumizon og teflubenzuron 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 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter  0,05(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis))   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 

reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter  0,05(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   
  



Nr. 13/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

1 2 3 4 

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter  0,5 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter  1 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube 

(Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer  1 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær  0,2 

0153000 c) Bær fra halvbusker  0,2 

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær  0,2 

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   
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0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler  2 

0161020 Fikener  0,05(*) 

0161030 Bordoliven  0,05(*) 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  0,05(*) 

0161060 Daddelplommer  0,05(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 0,05(*) 

0161990 Andre  0,05(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små  0,05(*) 

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)   

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul 

sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store  0,05(*) 

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   



Nr. 13/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

1 2 3 4 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000 a) Poteter  0,1 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  0,05(*) 

0212020 Søtpoteter  0,1 

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  0,05(*) 

0212040 Arrowrot  0,05(*) 

0212990 Andre  0,05(*) 

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,05(*) 

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,05(*) 0,05(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   
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0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien  1,5 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum 

og L. chinense), tretomat) 

0,6  

0231020 Paprika (chilipepper) 1  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,6  

0231040 Okra 0,05(*)  

0231990 Andre 0,05(*)  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,4  

0232010 Slangeagurker  0,5 

0232020 Sylteagurker  1,5 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk) 

 0,5 

0232990 Andre  0,5 

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

0233010 Meloner (hornmelon)  0,2 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  0,05(*) 

0233030 Vannmeloner  0,05(*) 

0233990 Andre  0,05(*) 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,05(*) 0,2 

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

0240000 iv) Kål  0,5 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 3  

0241020 Blomkål 1,5  

0241990 Andre 0,05(*)  

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål 1  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 1  

0242990 Andre 0,05(*)  

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 7  
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0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,05(*)  

0243990 Andre 0,05(*)  

0244000 d) Knutekål 0,05(*)  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  0,05(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 10  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 5  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

0,05(*)  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 10  

0251050 Vårkarse 10  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 10  

0251070 Sareptasennep 10  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

10  

0251990 Andre 10  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,05(*) 0,05(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 

bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,05(*) 0,05(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea 

aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,05(*) 0,05(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,05(*) 

0256000 f) Urter 0,05(*) 2 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   
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0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

0,9  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,05(*)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 1,5  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,05(*)  

0260050 Linser 0,05(*)  

0260990 Andre 0,05(*)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

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

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,05(*) 0,05(*) 

0270030 Hageselleri 0,05(*) 0,5 

0270040 Fennikel 0,05(*) 0,05(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,9 0,05(*) 

0270060 Purre 0,05(*) 0,05(*) 

0270070 Rabarbra 0,05(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,05(*) 

0270990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0280000 viii) Sopp 0,05(*)  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  0,05(*) 

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  0,2 

0280990 Andre  0,05(*) 

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,05(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   
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0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,05(*)  

0401020 Jordnøtter 0,05(*)  

0401030 Valmuefrø 0,05(*)  

0401040 Sesamfrø 0,05(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,05(*)  

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,05(*)  

0401070 Soyabønner 0,05(*)  

0401080 Sennepsfrø 0,05(*)  

0401090 Bomullsfrø 0,07  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,05(*)  

0401110 Saflortistel 0,05(*)  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 0,05(*)  

0401130 Oljedodre 0,05(*)  

0401140 Hampefrø 0,05(*)  

0401150 Ricinus 0,05(*)  

0401990 Andre 0,05(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,05(*)  

0500010 Bygg  0,1 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,05(*) 

0500030 Mais  0,1 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  0,05(*) 

0500050 Havre  0,1 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,05(*) 

0500070 Rug  0,1 
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0500080 Sorghum/durra  0,05(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,1 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,05(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Roseblader   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   
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0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller 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 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 
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0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,05(*) 

1010000 i) Vev   

1011000 a) Svin 0,02  

1011010 Muskelvev   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe 0,02  

1012010 Muskelvev   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau 0,02  

1013010 Muskelvev   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit 0,02  

1014010 Muskelvev   

1014020 Fett   
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1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,02  

1015010 Muskelvev   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskelvev 0,02  

1016020 Fett 0,1  

1016030 Lever 0,02  

1016040 Nyrer 0,02  

1016050 Spiselig slakteavfall 0,02  

1016990 Andre 0,02  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,02  

1017010 Muskelvev   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,02  

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,02  

1030010 Kylling   
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1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) 0,05(*)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02  

1060000 vi) Snegler 0,02  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02  

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

Metaflumizon (summen av E- og Z-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 

Teflubenzuron 

(+)  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)  I del B skal kolonnen for fenarimol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

F
en

ar
im

o
l 

1 2 3 

0130040 Mispel 0,1 

0130050 Japansk mispel 0,1 

0154050 Nyper 0,02(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,02(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,02(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,02(*) 

0161060 Daddelplommer 0,02(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,02(*) 
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0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, 

mammeysapot) 

0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter 

av familien Annonaceae) 

0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 0,02(*) 

0251070 Sareptasennep 0,02(*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0,02(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,02(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 0,02(*) 

0256060 Rosmarin 0,02(*) 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,02(*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, 

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0,02(*) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0,02(*) 

0256100 Estragon (isop) 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,02(*) 

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 

0401110 Saflortistel 0,02(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 0,02(*) 

0401130 Oljedodre 0,02(*) 

0401150 Ricinus 0,02(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,02(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,02(*) 

0402040 Kapok 0,02(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,05(*) 

0631000 a) Blomster 0,05(*) 

0631010 Kamilleblomster 0,05(*) 

0631020 Hibiskus 0,05(*) 
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0631030 Roseblader 0,05(*) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,05(*) 

0631050 Lind 0,05(*) 

0631990 Andre 0,05(*) 

0632000 b) Blader 0,05(*) 

0632010 Jordbærblader 0,05(*) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0,05(*) 

0632030 Maté 0,05(*) 

0632990 Andre 0,05(*) 

0633000 c) Røtter 0,05(*) 

0633010 Vendelrot 0,05(*) 

0633020 Ginsengrot 0,05(*) 

0633990 Andre 0,05(*) 

0639000 d) Andre urteteer 0,05(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,05(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,05(*) 

0810040 Korianderfrø 0,05(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,05(*) 

0810060 Dillfrø 0,05(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,05(*) 

0810080 Bukkhornkløver 0,05(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,05(*) 

0810990 Andre 0,05(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde 0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,05(*) 

0820030 Karve 0,05(*) 

0820040 Kardemomme 0,05(*) 
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0820050 Einebær 0,05(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,05(*) 

0820070 Vaniljestenger 0,05(*) 

0820080 Tamarind 0,05(*) 

0820990 Andre 0,05(*) 

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,05(*) 

0830990 Andre 0,05(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik 0,05(*) 

0850020 Kapers 0,05(*) 

0850990 Andre 0,05(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran 0,05(*) 

0860990 Andre 0,05(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme 0,05(*) 

0870990 Andre 0,05(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,02(*) 

0900020 Sukkerrør 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,02(*) 

0900990 Andre 0,02(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,02(*) 

1015010 Muskelvev 0,02(*) 

1015020 Fett 0,02(*) 

1015030 Lever 0,02(*) 
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1015040 Nyrer 0,02(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1015990 Andre 0,02(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,02(*) 

1017010 Muskelvev 0,02(*) 

1017020 Fett 0,02(*) 

1017030 Lever 0,02(*) 

1017040 Nyrer 0,02(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1017990 Andre 0,02(*) 

1030020 And 0,02(*) 

1030030 Gås 0,02(*) 

1030040 Vaktel 0,02(*) 

1030990 Andre 0,02(*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

Fenarimol 

(+)  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) nr. 364/2014 

av 4. april 2014 

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

for rester av fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam, kresoksimmetyl, spirotetramat og tiakloprid i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av kresoksimmetyl og tiakloprid er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam og spirotetramat er fastsatt i 

del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet 

fenpyroksimat på bjørnebær, bringebær, paprika og bønner (med belg), 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 flubendiamid, er det inngitt en slik søknad for jordbær. Når det gjelder isopyrazam, er det inngitt en slik 

søknad for rot- og knollvekster (unntatt sukkerbete, poteter og tropiske rot- og knollvekster), paprika og frukter av 

gresskarfamilien. Når det gjelder kresoksimmetyl, er det inngitt en slik søknad for azarolhagtorn. Når det gjelder 

spirotetramat, er det inngitt en slik søknad for jordbær, bananer, bordoliven og sjalottløk. Når det gjelder tiakloprid, er 

det inngitt en slik søknad for spinat og lignende blader. 

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

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

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

for import av nevnte vekster. 

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 112 av 15.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 6. 

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

2019/EØS/13/09 
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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 for restmengder(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommi-

sjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7)  Når det gjelder bruk av kresoksimmetyl på azarolhagtorn, fastslo Myndigheten i sin grunngitte uttalelse at de framlagte 

opplysningene er tilstrekkelige til å fastsette en ny grenseverdi for bruk utendørs i den nordlige delen av EU. Når det 

gjelder bruk av tiakloprid på spinat og lignende blader, er de framlagte opplysningene tilstrekkelige til at det bare for 

spinat og blader av rødbete kan fastsettes en ny grenseverdi for bruk utendørs i den nordlige delen av EU. 

8)  Når det gjelder alle andre søknader, fastslo Myndigheten at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av 

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

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

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de 

berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD) overskrides. 

9)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

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

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

dyrehelsen — 

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, 4. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   

  

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

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in several vegetable crops.» EFSA Journal 

2013;11(6):3272 [45 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3272.  

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flubendiamide in strawberries.» EFSA Journal 2013;11(10):3403 [27 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3403. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various vegetables.» EFSA Journal 2013;11(9):3385  

[38 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3385. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for kresoxim-methyl in azaroles.» EFSA Journal 2013;11(7):3344 [25 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3344. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in strawberries, bananas, table olives, pineapples and 

shallots.» EFSA Journal 2013;11(9):3361 [38 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3361. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for thiacloprid in spinach and similar leaves.» EFSA Journal 

2013;11(9):3382 [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3382. 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnen for tiakloprid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

T
ia

k
lo

p
ri

d
 (

F
) 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i)  Sitrusfrukter 0,02(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica 

var. sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tango-

rer (Citrus reticulata x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii)  Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii)  Kjernefrukter 0,3 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel (**) 
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0130050 Japansk mispel (**) 

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,3 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,3 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,3 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel/kinesisk 

daddel/kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0,1 

0140990 Andre 0,02(*) 

0150000 v)  Bær og småfrukter  

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,02(*) 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b)  Jordbær 1 

0153000 c)  Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær 3 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-

hybrider) 

1 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

3 

0153990 Andre 1 

0154000 d)  Andre småfrukter og bær 1 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  

0154050 Nyper (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel 

og andre bær fra trær) 

(**) 

0154990 Andre  

0160000 vi)  Forskjellige frukter  

0161000 a)  Spiselig skall  

0161010 Dadler 0,02(*) 

0161020 Fikener 0,4 
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0161030 Bordoliven 4 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) 

0161060 Daddelplommer (**) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

(**) 

0161990 Andre 0,02(*) 

0162000 b)  Uspiselig skall, små 0,02(*) 

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

 

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

(**) 

0162990 Andre  

0163000 c)  Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,02(*) 

0163030 Mango 0,02(*) 

0163040 Papaya 0,5 

0163050 Granatepler 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) 

og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

(**) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) 

0163080 Ananas 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) 

0163100 Durian (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) 

0163990 Andre 0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i)  Rot- og knollvekster  

0211000 a)  Poteter 0,02(*) 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)  
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0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot (**) 

0212990 Andre  

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,05 

0213020 Gulrøtter 0,05 

0213030 Knollselleri 0,1 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,05 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,02(*) 

0213060 Pastinakk 0,05 

0213070 Rotpersille 0,05 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0,02(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre) 0,05 

0213100 Kålrot 0,02(*) 

0213110 Neper 0,02(*) 

0213990 Andre 0,02(*) 

0220000 ii)  Løk  

0220010 Hvitløk 0,02(*) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 0,02(*) 

0220030 Sjalottløk 0,02(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 0,1 

0220990 Andre 0,02(*) 

0230000 iii)  Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a)  Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,5 

0231020 Paprika (chilipepper) 1 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,5 

0231040 Okra 0,02(*) 

0231990 Andre 0,02(*) 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0,3 

0232010 Slangeagurker  
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0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson, flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk 

(Trichosanthes cucumerina), kantagurk/teroi) 

 

0232990 Andre  

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon) 0,2 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 0,02(*) 

0233030 Vannmeloner 0,2 

0233990 Andre 0,02(*) 

0234000 d)  Sukkermais (babymais) 0,1 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 

0240000 iv) Kål  

0241000 a)  Blomsterkål 0,1 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010 Rosenkål 0,05 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,2 

0242990 Andre 0,02(*) 

0243000 c)  Bladkål 1 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi 

sum, pe-tsai) 

 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d)  Knutekål 0,05 

0250000 v)  Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 5 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 2 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 

løvetann (blader)) 

2 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 2 
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0251050 Vårkarse (*) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 3 

0251070 Sareptasennep (**) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

2 

0251990 Andre 2 

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0,15 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, 

salturt, agretti (Salsola soda)) 

(**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,15 

0252990 Andre 0,02(*) 

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia 

pennata)) 

(**) 

0254000 d)  Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,02(*) 

0255000 e)  Salatsikori 0,02(*) 

0256000 f)  Urter 5 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/meksikansk 

koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) (**) 

0256060 Rosmarin (**) 

0256070 Timian (merian, oregano) (**) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

(**) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) 

0256990 Andre  

0260000 vi)  Belgfrukter (friske)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

1 
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0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

0,02(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,2 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,2 

0260050 Linser 0,02(*) 

0260990 Andre 0,02(*) 

0270000 vii)  Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges 0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,02(*) 

0270030 Hageselleri 0,5 

0270040 Fennikel 0,5 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,02(*) 

0270060 Purre 0,1 

0270070 Rabarbra 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd (**) 

0270090 Palmehjerter (**) 

0270990 Andre 0,02(*) 

0280000 viii)  Sopp 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

 

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix)  Tang og tare (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,1 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i)  Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,05(*) 

0401020 Jordnøtter 0,05(*) 

0401030 Valmuefrø 0,3 

0401040 Sesamfrø 0,05(*) 
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0401050 Solsikkefrø 0,05(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,3 

0401070 Soyabønner 0,05(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,2 

0401090 Bomullsfrø 0,15 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,05(*) 

0401110 Saflortistel (**) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

(**) 

0401130 Oljedodre (**) 

0401140 Hampefrø 0,05(*) 

0401150 Ricinus (**) 

0401990 Andre 0,05(*) 

0402000 ii)  Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 4 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) 

0402040 Kapok (**) 

0402990 Andre 0,05(*) 

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 1 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05 

0500030 Mais 0,05 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,05 

0500050 Havre 1 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,05 

0500070 Rug 0,05 

0500080 Sorghum/durra 0,05 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,05 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  

0610000 i)  Te 10 

0620000 ii)  Kaffebønner (**) 

0630000 iii)  Urtete (tørket) (**) 

0631000 a)  Blomster (**) 
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0631010 Kamilleblomster (**) 

0631020 Hibiskus (**) 

0631030 Roseblader (**) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) 

0631050 Lind (**) 

0631990 Andre (**) 

0632000 b)  Blader (**) 

0632010 Jordbærblader (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**) 

0632030 Maté (**) 

0632990 Andre (**) 

0633000 c)  Røtter (**) 

0633010 Vendelrot (**) 

0633020 Ginsengrot (**) 

0633990 Andre (**) 

0639000 d)  Andre urteteer (**) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**) 

0650000 v)  Johannesbrød (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1 

0800000 8. KRYDDER (**) 

0810000 i)  Frø (**) 

0810010 Anisfrø (**) 

0810020 Svartkarve (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) 

0810060 Dillfrø (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) 

0810080 Bukkhornkløver (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) 

0810990 Andre (**) 

0820000 ii)  Frukt og bær (**) 

0820010 Allehånde (**) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) (**) 
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0820030 Karve (**) 

0820040 Kardemomme (**) 

0820050 Einebær (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) (**) 

0820070 Vaniljestenger (**) 

0820080 Tamarind (**) 

0820990 Andre (**) 

0830000 iii)  Bark (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) 

0830990 Andre (**) 

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler (**) 

0840010 Lakris (**) 

0840020 Ingefær (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) 

0840040 Pepperrot (**) 

0840990 Andre (**) 

0850000 v)  Knopper (**) 

0850010 Kryddernellik (**) 

0850020 Kapers (**) 

0850990 Andre (**) 

0860000 vi)  Blomsterarr (**) 

0860010 Safran (**) 

0860990 Andre (**) 

0870000 vii)  Frøkapper (**) 

0870010 Muskatblomme (**) 

0870990 Andre (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) 

0900020 Sukkerrør (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) 

0900990 Andre (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i)  Vev  

1011000 a)  Svin  

1011010 Muskelvev 0,05 
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1011020 Fett 0,05 

1011030 Lever 0,3 

1011040 Nyrer 0,3 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b)  Storfe  

1012010 Muskelvev 0,05 

1012020 Fett 0,05 

1012030 Lever 0,3 

1012040 Nyrer 0,3 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c)  Sau  

1013010 Muskelvev 0,05 

1013020 Fett 0,05 

1013030 Lever 0,3 

1013040 Nyrer 0,3 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d)  Geit  

1014010 Muskelvev 0,05 

1014020 Fett 0,05 

1014030 Lever 0,3 

1014040 Nyrer 0,3 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) 

1015010 Muskelvev (**) 

1015020 Fett (**) 

1015030 Lever (**) 

1015040 Nyrer (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) 

1015990 Andre (**) 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskelvev 0,05 
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1016020 Fett 0,05 

1016030 Lever 0,3 

1016040 Nyrer 0,3 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1016990 Andre 0,01(*) 

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) (**) 

1017010 Muskelvev (**) 

1017020 Fett (**) 

1017030 Lever (**) 

1017040 Nyrer (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) 

1017990 Andre (**) 

1020000 ii)  Melk 0,03 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii)  Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And (**) 

1030030 Gås (**) 

1030040 Vaktel (**) 

1030990 Andre (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) (**) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) 

1060000 vi)  Snegler (**) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) (**) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

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

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam og spirotetramat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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1 2 3 4 5 6 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     

0110000 i)  Sitrusfrukter 0,5 0,01(*) 0,01(*) 1 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, 

sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

    

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, 

chinotto og andre hybrider) 

    

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, finger-

sitron/Buddhas hånd (Citrus medica 

var. sarcodactylis)) 

    

0110040 Limetter     

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, 

minneolaer og andre hybrider, tangorer 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

    

0110990 Andre     

0120000 ii)  Nøtter 0,05(*) 0,1 0,01(*) 0,5 

0120010 Mandler     

0120020 Paranøtter     

0120030 Kasjunøtter     

0120040 Kastanjer     

0120050 Kokosnøtter     

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)     

0120070 Macadamianøtter     

0120080 Pekannøtter     

0120090 Pinjekjerner     

0120100 Pistasienøtter     

0120110 Valnøtter     

0120990 Andre     
  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/99 

 

1 2 3 4 5 6 

0130000 iii)  Kjernefrukter  0,8 0,7 1 

0130010 Epler (villepler) 0,3    

0130020 Pærer (japanske pærer) 0,3    

0130030 Kveder 0,5    

0130040 Mispel 0,5    

0130050 Japansk mispel 0,5    

0130990 Andre 0,5    

0140000 iv) Steinfrukter    3 

0140010 Aprikoser 0,3 0,8 0,01(*)  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,5 2 0,01(*)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende 

hybrider) 

0,3 0,8 1,5  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/ 

kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0,3 0,01(*) 0,01(*)  

0140990 Andre 0,1 0,01(*) 0,01(*)  

0150000 v)  Bær og småfrukter   0,01(*)  

0151000 a)  Borddruer og vindruer  2  2 

0151010 Borddruer 0,3    

0151020 Vindruer 2    

0152000 b)  Jordbær 1 0,2  0,4 

0153000 c)  Bær fra halvbusker  0,01(*)  0,1(*) 

0153010 Bjørnebær 1,5    

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 

boysenbær, moltebær og andre 

Rubus-hybrider) 

1    

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

1,5    

0153990 Andre 1    

0154000 d)  Andre småfrukter og bær  0,01(*)  0,1(*) 

0154010 Blåbær 0,5    

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 0,5    
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0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 1    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med 

andre Ribes-sorter) 

0,5    

0154050 Nyper 0,5    

0154060 Morbær (melbær) 0,5    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia 

arguta)) 

0,5    

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, troll-

hegg/havtindved, hagtorn, søtmispel 

og andre bær fra trær) 

0,5    

0154990 Andre 0,5    

0160000 vi)  Forskjellige frukter 0,05(*) 0,01(*)   

0161000 a)  Spiselig skall   0,01(*)  

0161010 Dadler    0,1(*) 

0161020 Fikener    0,1(*) 

0161030 Bordoliven    4 

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), 

nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

   0,1(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    0,1(*) 

0161060 Daddelplommer    0,1(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 

vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumicha-

ma (Eugenia uniflora)) 

   0,1(*) 

0161990 Andre    0,1(*) 

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

0162010 Kiwier    0,3 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete 

litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

   15 

0162030 Pasjonsfrukt    0,1(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    0,1(*) 

0162050 Stjerneepler    0,1(*) 
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0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) 

(svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot/gul sapot, mammey-

sapot) 

   0,1(*) 

0162990 Andre    0,1(*) 

0163000 c)  Uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer   0,01(*) 0,7 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, 

eplebanan) 

  0,05 0,6 

0163030 Mango   0,01(*) 0,3 

0163040 Papaya   0,01(*) 0,4 

0163050 Granatepler   0,01(*) 0,1(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/ 

søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore 

frukter av familien Annonaceae) 

  0,01(*) 0,1(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus 

undatus)) 

  0,01(*) 0,1(*) 

0163080 Ananas   0,01(*) 0,3 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0,01(*) 0,1(*) 

0163100 Durian   0,01(*) 0,1(*) 

0163110 Surannona (guanabana)   0,01(*) 0,1(*) 

0163990 Andre   0,01(*) 0,1(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

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

0211000 a)  Poteter 0,05(*)  0,01(*) 0,8 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 0,05(*)  0,01(*) 0,1(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, 

tannia) 

    

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk 

jamsbønne) 

    

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre     

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

  0,2 0,1(*) 
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0213010 Rødbeter 0,05(*)    

0213020 Gulrøtter 0,05(*)    

0213030 Knollselleri 0,1    

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

0,05(*)    

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,05(*)    

0213060 Pastinakk 0,05(*)    

0213070 Rotpersille 0,05(*)    

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk 

reddik, små reddiker og lignende 

sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

0,05(*)    

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/ 

spansk østersurt, spiselig borre) 

0,05(*)    

0213100 Kålrot 0,05(*)    

0213110 Neper 0,05(*)    

0213990 Andre 0,05(*)    

0220000 ii)  Løk 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0220010 Hvitløk    0,1(*) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk)    0,4 

0220030 Sjalottløk    0,4 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende 

sorter) 

   0,1(*) 

0220990 Andre    0,1(*) 

0230000 iii)  Fruktbærende grønnsaker     

0231000 a)  Søtvierfamilien     

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis 

spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

0,2 0,2 0,01(*) 2 

0231020 Paprika (chilipepper) 0,3 0,2 0,09 2 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

0,2 0,2 0,01(*) 2 

0231040 Okra 0,2 0,01(*) 0,01(*) 1 

0231990 Andre 0,2 0,01(*) 0,01(*) 1 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0,1 0,15 0,06 0,2 
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0232010 Slangeagurker     

0232020 Sylteagurker     

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, 

patisson, flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk 

(Trichosanthes cucumerina), 

kantagurk/teroi) 

    

0232990 Andre     

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,05(*) 0,06 0,07 0,2 

0233010 Meloner (hornmelon)     

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, 

mandelgresskar (sen variant)) 

    

0233030 Vannmeloner     

0233990 Andre     

0234000 d)  Sukkermais (babymais) 0,05(*) 0,02 0,01(*) 0,1(*) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0240000 iv) Kål 0,05(*)  0,01(*)  

0241000 a)  Blomsterkål  0,01(*)  1 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, 

kinesisk brokkoli) 

    

0241020 Blomkål     

0241990 Andre     

0242000 b)  Hodekål     

0242010 Rosenkål  0,01(*)  0,3 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, 

hvitkål) 

 4  2 

0242990 Andre  0,01(*)  0,1(*) 

0243000 c)  Bladkål  0,01(*)  7 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk 

sennepskål, pak choi, tai goo choi, 

choi sum, pe-tsai) 

    

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk 

grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

    

0243990 Andre     

0244000 d)  Knutekål  0,01(*)  2 
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0250000 v)  Bladgrønnsaker og friske urter 0,05(*)  0,01(*)  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, her-

under Brassicacea 

   7 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  0,01(*)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, 

isbergsalat, romanosalat) 

 7   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød 

sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia 

var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

 0,01(*)   

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfa-

lfaspirer) 

 0,01(*)   

0251050 Vårkarse  0,01(*)   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep 

(Diplotaxis spp.)) 

 0,01(*)   

0251070 Sareptasennep  0,01(*)   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., 

herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre 

unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

 0,01(*)   

0251990 Andre  0,01(*)   

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)    7 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, 

amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

 10   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, 

hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda)) 

 0,01(*)   

0252030 Bladbete (mangold) (blader av 

rødbete) 

 0,01(*)   

0252990 Andre  0,01(*)   
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0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 

(malabarspinat, bananblader, 

chaom (Acacia pennata)) 

 0,01(*)  0,1(*) 

0254000 d)  Brønnkarse (åkervindel/ 

strandvindel/kang-kong/vannspinat/ 

Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

 0,01(*)  7 

0255000 e)  Salatsikori  0,01(*)  0,1(*) 

0256000 f)  Urter  0,01(*)  4 

0256010 Kjørvel     

0256020 Gressløk     

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, 

koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, koriander/meksi-

kansk koriander, cilantro/lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

    

0256040 Persille (blader av rotpersille)     

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader 

av Borago officinalis) 

    

0256060 Rosmarin     

0256070 Timian (merian, oregano)     

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 

peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

    

0256090 Laurbærblader (laurbær) 

(sitrongress) 

    

0256100 Estragon (isop)     

0256990 Andre     

0260000 vi)  Belgfrukter (friske)   0,01(*) 1,5 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/ 

skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

0,7 0,5   

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, 

flageolettbønner, jackbønner, lima-

bønner, vignabønner) 

0,05(*) 0,5   
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0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,05(*) 1,5   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 

kikerter) 

0,05(*) 0,01(*)   

0260050 Linser 0,05(*) 0,01(*)   

0260990 Andre 0,05(*) 0,01(*)   

0270000 vii)  Stengelgrønnsaker (friske) 0,05(*)  0,01(*)  

0270010 Asparges  0,01(*)  0,1(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0,01(*)  0,1(*) 

0270030 Hageselleri  5  4 

0270040 Fennikel  0,01(*)  0,1(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0,01(*)  0,1(*) 

0270060 Purre  0,01(*)  0,1(*) 

0270070 Rabarbra  0,01(*)  0,1(*) 

0270080 Bambusskudd  0,01(*)  0,1(*) 

0270090 Palmehjerter  0,01(*)  0,1(*) 

0270990 Andre  0,01(*)  0,1(*) 

0280000 viii)  Sopp 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp, soppmycelium (plantede-

ler)) 

    

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, 

morkel, steinsopp) 

    

0280990 Andre     

0290000 ix)  Tang og tare 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 1 0,01(*) 2 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy 

beans), flageolettbønner, jackbønner, lima-

bønner, bondebønner, vignabønner) 

    

0300020 Linser     

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)     

0300040 Søtlupiner     

0300990 Andre     
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0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER     

0401000 i)  Oljeholdige frø 0,3    

0401010 Linfrø  0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0401020 Jordnøtter  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401030 Valmuefrø  0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0401040 Sesamfrø  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0401070 Soyabønner  0,01(*) 0,01(*) 4 

0401080 Sennepsfrø  0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0401090 Bomullsfrø  1,5 0,01(*) 0,4 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i 

gresskarfamilien) 

 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401110 Saflortistel  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglosso-

ides arvensis)) 

 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401130 Oljedodre  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401140 Hampefrø  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401150 Ricinus  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0401990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0402000 ii)  Oljeholdige frukter 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)     

0402030 Oljepalmefrukt     

0402040 Kapok     

0402990 Andre     

0500000 5. KORN 0,05(*)   0,1(*) 

0500010 Bygg  0,01(*) 0,6  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,01(*) 0,01(*)  

0500030 Mais  0,02 0,01(*)  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/ 

korakan, perlehirse) 

 0,01(*) 0,01(*)  
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0500050 Havre  0,01(*) 0,6  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,2 0,01(*)  

0500070 Rug  0,01(*) 0,2  

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

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,01(*) 0,2  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canarien-

sis)) 

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

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0610000 i)  Te     

0620000 ii)  Kaffebønner     

0630000 iii)  Urtete (tørket)     

0631000 a)  Blomster     

0631010 Kamilleblomster     

0631020 Hibiskus     

0631030 Roseblader     

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

    

0631050 Lind     

0631990 Andre     

0632000 b)  Blader     

0632010 Jordbærblader     

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)     

0632030 Maté     

0632990 Andre     

0633000 c)  Røtter     

0633010 Vendelrot     

0633020 Ginsengrot     

0633990 Andre     

0639000 d)  Andre urteteer     

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)     

0650000 v)  Johannesbrød     

0700000 7. HUMLE (tørket) 10 0,02(*) 0,01(*) 15 

0800000 8. KRYDDER 0,1    

0810000 i)  Frø  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 
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0810010 Anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)     

0810040 Korianderfrø     

0810050 Spisskummenfrø     

0810060 Dillfrø     

0810070 Fennikelfrø     

0810080 Bukkhornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre     

0820000 ii)  Frukt og bær  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde     

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk 

pepper) 

    

0820030 Karve     

0820040 Kardemomme     

0820050 Einebær     

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (lang-

pepper, rosépepper) 

    

0820070 Vaniljestenger     

0820080 Tamarind     

0820990 Andre     

0830000 iii)  Bark  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)     

0830990 Andre     

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     

0840010 Lakris  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

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

0840990 Andre  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0850000 v)  Knopper  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre     
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0860000 vi)  Blomsterarr  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre     

0870000 vii)  Frøkapper  0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)     

0900020 Sukkerrør     

0900030 Sikorirøtter     

0900990 Andre     

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 
    

1010000 i)  Vev   0,01(*)  

1011000 a)  Svin 0,01(*)    

1011010 Muskelvev  2  0,05 

1011020 Fett  2  0,01(*) 

1011030 Lever  1  0,7 

1011040 Nyrer  1  0,7 

1011050 Spiselig slakteavfall  1  0,7 

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

1012000 b)  Storfe     

1012010 Muskelvev 0,01(*) 2  0,05 

1012020 Fett 0,02 2  0,01(*) 

1012030 Lever 0,01(*) 1  0,7 

1012040 Nyrer 0,01(*) 1  0,7 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 1  0,7 

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

1013000 c)  Sau 0,01(*)    

1013010 Muskelvev  2  0,05 

1013020 Fett  2  0,01(*) 

1013030 Lever  1  0,7 

1013040 Nyrer  1  0,7 

1013050 Spiselig slakteavfall  1  0,7 

1013990 Andre  0,01(*)  0,01(*) 
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1014000 d)  Geit 0,01(*)    

1014010 Muskelvev  2  0,05 

1014020 Fett  2  0,01(*) 

1014030 Lever  1  0,7 

1014040 Nyrer  1  0,7 

1014050 Spiselig slakteavfall  1  0,7 

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

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,01(*)    

1015010 Muskelvev  2  0,05 

1015020 Fett  2  0,01(*) 

1015030 Lever  1  0,7 

1015040 Nyrer  1  0,7 

1015050 Spiselig slakteavfall  1  0,7 

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

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

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

1016010 Muskelvev     

1016020 Fett     

1016030 Lever     

1016040 Nyrer     

1016050 Spiselig slakteavfall     

1016990 Andre     

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, 

kenguru, dyr av hjortefamilien) 

0,01(*)    

1017010 Muskelvev  2  0,05 

1017020 Fett  2  0,01(*) 

1017030 Lever  1  0,7 

1017040 Nyrer  1  0,7 

1017050 Spiselig slakteavfall  1  0,7 

1017990 Andre  0,01(*)  0,01(*) 

1020000 ii)  Melk 0,01(*) 0,1 0,01(*) 0,005(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre     
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1030000 iii)  Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 

honning i tavler) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, 

krokodiller) 

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

1060000 vi)  Snegler 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende 

vilt) 

0,01(*) 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. 

(F) = Løselig i fett 

Fenpyroksimat (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 

Flubendiamid (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 

Isopyrazam 

(+)  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 

Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og BYI08330 enol-

glukosid, uttrykt som spirotetramat (R) 

(R) Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Spirotetramat – kode 1000000 unntatt 1040000: Spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas 

hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot» 
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b)  I del B skal kolonnene for kresoksimmetyl og tiakloprid lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

K
re

so
k

si
m

m
et

y
l 

(F
) 

(R
) 

T
ia

k
lo

p
ri

d
 (

F
) 

1 2 3 4 

0130040 Mispel 0,2 0,3 

0130050 Japansk mispel 0,2 0,3 

0154050 Nyper 0,05(*) 1 

0154060 Morbær (melbær) 0,05(*) 1 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,9 1 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

0,05(*) 1 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,05(*) 0,02(*) 

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 0,02(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malay-

epler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama 

(Eugenia uniflora)) 

0,05(*) 0,02(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,02(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, 

grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

0,05(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama 

(Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 

0,05(*) 0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 0,02(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 0,02(*) 

0212040 Arrowrot 0,05(*) 0,02(*) 

0251050 Vårkarse 0,05(*) 2 

0251070 Sareptasennep 0,05(*) 2 
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0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0,05(*) 0,02(*) 

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

chaom (Acacia pennata)) 

0,05(*) 0,02(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago 

officinalis) 

0,05(*) 5 

0256060 Rosmarin 0,05(*) 5 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,05(*) 5 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetel-

blader, karriblader) 

0,05(*) 5 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0,05(*) 5 

0256100 Estragon (isop) 0,05(*) 5 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,02(*) 

0290000 ix)  Tang og tare 0,05(*) 0,02(*) 

0401110 Saflortistel 0,1(*) 0,05(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

0,1(*) 0,05(*) 

0401130 Oljedodre 0,1(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,1(*) 0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,1(*) 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,1(*) 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 0,05(*) 

0620000 ii)  Kaffebønner 0,1(*) 0,05(*) 

0630000 iii)  Urtete (tørket) 0,1(*)  

0631000 a)  Blomster 0,1(*) 0,1 

0631010 Kamilleblomster 0,1(*) 0,1 

0631020 Hibiskus 0,1(*) 0,1 

0631030 Roseblader 0,1(*) 0,1 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,1(*) 0,1 

0631050 Lind 0,1(*) 0,1 

0631990 Andre 0,1(*) 0,1 

0632000 b)  Blader 0,1(*) 50 

0632010 Jordbærblader 0,1(*) 50 



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/115 

 

1 2 3 4 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0,1(*) 50 

0632030 Maté 0,1(*) 50 

0632990 Andre 0,1(*) 50 

0633000 c)  Røtter 0,1(*) 0,1 

0633010 Vendelrot 0,1(*) 0,1 

0633020 Ginsengrot 0,1(*) 0,1 

0633990 Andre 0,1(*) 0,1 

0639000 d)  Andre urteteer 0,1(*) 0,1 

0640000 iv)  Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,1(*) 0,05(*) 

0650000 v)  Johannesbrød 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i)  Frø 0,1(*) 0,1 

0810010 Anisfrø 0,1(*) 0,1 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,1 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,1(*) 0,1 

0810040 Korianderfrø 0,1(*) 0,1 

0810050 Spisskummenfrø 0,1(*) 0,1 

0810060 Dillfrø 0,1(*) 0,1 

0810070 Fennikelfrø 0,1(*) 0,1 

0810080 Bukkhornkløver 0,1(*) 0,1 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,1 

0810990 Andre 0,1(*) 0,1 

0820000 ii)  Frukt og bær 0,1(*) 0,1 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,1 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,1(*) 0,1 

0820030 Karve 0,1(*) 0,1 

0820040 Kardemomme 0,1(*) 0,1 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,1 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,1(*) 0,1 

0820070 Vaniljestenger 0,1(*) 0,1 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,1 

0820990 Andre 0,1(*) 0,1 
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0830000 iii)  Bark 0,1(*) 0,1 

0830010 Kanel (kassia) 0,1(*) 0,1 

0830990 Andre 0,1(*) 0,1 

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1 

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

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1 

0850000 v)  Knopper 0,1(*) 0,1 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,1 

0850020 Kapers 0,1(*) 0,1 

0850990 Andre 0,1(*) 0,1 

0860000 vi)  Blomsterarr 0,1(*) 0,1 

0860010 Safran 0,1(*) 0,1 

0860990 Andre 0,1(*) 0,1 

0870000 vii)  Frøkapper 0,1(*) 0,1 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,1 

0870990 Andre 0,1(*) 0,1 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,05(*) 0,02(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,02(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskelvev 0,02(*) 0,05 

1015020 Fett 0,02(*) 0,05 

1015030 Lever 0,02(*) 0,3 

1015040 Nyrer 0,05 0,3 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,01(*) 

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

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

  

1017010 Muskelvev 0,02(*) 0,05 
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1017020 Fett 0,02(*) 0,05 

1017030 Lever 0,02(*) 0,3 

1017040 Nyrer 0,05 0,3 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,01(*) 

1017990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1030020 And 0,02(*) 0,01(*) 

1030030 Gås 0,02(*) 0,01(*) 

1030040 Vaktel 0,02(*) 0,01(*) 

1030990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen, honning i tavler) 0,05(*) 0,2 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 vi)  Snegler 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 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. 

(F) = Løselig i fett 

Kresoksimmetyl (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Kresoksimmetyl — kode 1010000: 490M1 uttrykt som kresoksimmetyl 

Kresoksimmetyl — kode 1020000: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl 

Metabolitt 490M1 = 2-metoksyimino-2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]eddiksyre. Metabolitt 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-

metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-iminoeddiksyre 

(+)  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 

Tiakloprid (F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas 

hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 398/2014 

av 22. april 2014 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av bentiavalikarb, cyazofamid, cyhalofop-butyl, 

forklorfenuron, pymetrozin og siltiofam i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av cyazofamid, cyhalofop-butyl, pymetrozin og siltiofam er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av bentiavalikarb og forklorfenuron er fastsatt i del 

A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  Det bør gjøres en teknisk tilpasning, slik at navnet til det aktive stoffet «florklorfenuron» erstattes med «forklorfen-

uron». 

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

heten», 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). Myndigheten foreslo å endre restmengdedefinisjonen 

og anbefalte å senke grenseverdien for poteter. For andre produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdien for slangeagurker, fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger 

noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 

til 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. 

4)  Når det gjelder cyazofamid, 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). For visse produk-

ter anbefalte Myndigheten å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for poteter, 

tomater, frukter av gresskarfamilien med spiselig skall og frukter av gresskarfamilien med uspiselig skall, fastslo 

Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 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 cyhalofop-butyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Myndigheten 

foreslo å endre restmengdedefinisjonen. Når det gjelder grenseverdien for ris, fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger 

noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 

til 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 23.4.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2014 av  

24. oktober 2014 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. 52 av 3.9.2015, s. 6. 

(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 benthiavalicarb 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012; 10(8):2872. [31 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyazofamid according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012; 10(12):3065. [38 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyhalofop-butyl 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(2):3115. [25 s.]. 

2019/EØS/13/10 
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6)  Når det gjelder forklorfenuron, 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 anbefalte å 

senke grenseverdiene for borddruer, vindruer og kiwi. 

7)  Når det gjelder pymetrozin, 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 fastslo en 

risiko for forbrukerne når det gjelder grenseverdien for bredbladet endiv. Grenseverdien bør derfor fastsettes til nivået 

angitt av Myndigheten. Myndigheten foreslo å endre restmengdedefinisjonen og anbefalte å senke grenseverdiene for 

rapsfrø og bomullsfrø. For andre produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller beholde gjeldende grenseverdier. 

Når det gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, epler, pærer, aprikoser, ferskener, jordbær, bjørnebær, bringebær, blåbær, 

solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, poteter, knollselleri, reddiker, tomater, paprika, eggplanter, frukter av 

gresskarfamilien med spiselig skall, frukter av gresskarfamilien med uspiselig skall, sukkermais, blomsterkål, rosenkål, 

hodekål, bladkål, knutekål, vårsalat, salat, karse, vårkarse, salatsennep, sareptasennep, blader og spirer av Brassica spp., 

spinat, portulakk, beteblader, kjørvel, gressløk, bladselleri, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum, laurbærblad, 

estragon, bønner (friske med belg), erter (friske med belg), hageselleri, fennikel, artisjokker, urtete (tørkede blader), 

urtete (tørkede stilker), humle (tørket), kumelk, sauemelk og geitemelk, fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger 

noen risiko for forbrukerne, bør 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 okra og bønner (friske uten belg), fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og at de 

som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Grenseverdier for okra og bønner (friske uten 

belg) bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8)  Når det gjelder siltiofam, 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 byggkorn, rugkorn og hvetekorn, fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør 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. 

9)  Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse 

var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelig, fastslo Myndigheten at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på nytt. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør 

grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien som 

fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10)  Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utviklingen det mulig å 

fastsette lavere bestemmelsesgrenser. 

11)  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. 

12)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for forchlorfenuron 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012; 10(8):2862. [26 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pymetrozine 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012; 10(10):2919. [67 s.], revidert utgave, 10. januar 2013. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for silthiofam according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(1):3088. [25 s.]. 
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14)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er framstilt på lovlig måte før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger 

viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

15)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene og de berørte partene gis en rimelig frist slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 13. november 2014 

1)  når det gjelder de aktive stoffene bentiavalikarb, cyhalofop-butyl, cyazofamid, forklorfenuron og siltiofam i og på alle 

produkter, 

2)  når det gjelder det aktive stoffet pymetrozin i og på alle produkter unntatt bredbladet endiv. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 13. november 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for cyazofamid, cyhalofop-butyl, pymetrozin og siltiofam skal lyde: 

Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 5 6 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     

0110000 i)  Sitrusfrukter 0,01(*) 0,02(*) 0,3(+) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 

tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

    

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og 

andre hybrider) 

    

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/ 

Buddhas hånd (Citrus medica var. Sarcodac-

tylis)) 

    

0110040 Limetter     

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneo-

laer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticu-

lata x sinensis)) 

    

0110990 Andre     

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0120010 Mandler   0,02(*)  

0120020 Paranøtter   0,02(*)  

0120030 Kasjunøtter   0,02(*)  

0120040 Kastanjer   0,05  

0120050 Kokosnøtter   0,02(*)  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   0,05  

0120070 Macadamianøtter   0,02(*)  

0120080 Pekannøtter   0,02(*)  
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0120090 Pinjekjerner   0,02(*)  

0120100 Pistasienøtter   0,02(*)  

0120110 Valnøtter   0,05  

0120990 Andre   0,02(*)  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)   (+)  

0130020 Pærer (japanske pærer)   (+)  

0130030 Kveder     

0130040 Mispel     

0130050 Japansk mispel     

0130990 Andre     

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0140010 Aprikoser   0,03(+)  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,02(*)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,03(+)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk 

jujube ((Ziziphus zizyphus)) 

  0,02(*)  

0140990 Andre   0,02(*)  

0150000 v) Bær og småfrukter  0,02(*)  0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,9  0,02(*)  

0151010 Borddruer     

0151020 Vindruer     

0152000 b) Jordbær 0,01(*)  0,3(+)  

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,01(*)    

0153010 Bjørnebær   3(+)  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 

boysenbær, moltebær og andre Rubus-

hybrider) 

  0,02(*)  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus 

x Rubus idaeus)) 

  3(+)  

0153990 Andre   0,02(*)  

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,01(*)    

0154010 Blåbær   0,7(+)  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   0,02(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0,7(+)  
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0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre 

Ribes-sorter) 

  0,7(+)  

0154050 Nyper   0,02(*)  

0154060 Morbær (melbær)   0,02(*)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   0,02(*)  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/ 

havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

  0,02(*)  

0154990 Andre   0,02(*)  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall     

0161010 Dadler   0,02(*)  

0161020 Fikener   0,02(*)  

0161030 Bordoliven   0,05(*)  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  0,02(*)  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   0,02(*)  

0161060 Daddelplommer   0,02(*)  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 

vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama 

(Eugenia uniflora)) 

  0,02(*)  

0161990 Andre   0,02(*)  

0162000 b) Uspiselig skall, små   0,02(*)  

0162010 Kiwier     

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, 

longan, mangostan, langsat, salak) 

    

0162030 Pasjonsfrukt     

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)     

0162050 Stjerneepler     

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart 

sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillo-

sapot/gul sapot, mammeysapot) 

    

0162990 Andre     

0163000 c) Uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer   0,05(*)  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   0,02(*)  



Nr. 13/124 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

1 2 3 4 5 6 

0163030 Mango   0,02(*)  

0163040 Papaya   0,02(*)  

0163050 Granatepler   0,02(*)  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, 

llama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

  0,02(*)  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   0,02(*)  

0163080 Ananas   0,02(*)  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0,02(*)  

0163100 Durian   0,02(*)  

0163110 Surannona (guanabana)   0,02(*)  

0163990 Andre   0,02(*)  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

0210000 i)  Rot- og knollvekster  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter 0,01 (*) (+)  (+)  

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

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)     

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre     

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

    

0213010 Rødbeter 0,01(*)    

0213020 Gulrøtter 0,01(*)    

0213030 Knollselleri 0,01(*)  (+)  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

0,1    

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,01(*)    

0213060 Pastinakk 0,01(*)    

0213070 Rotpersille 0,01(*)    

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

0,01(*)  (+)  
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0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk 

østersurt, spiselig borre) 

0,01(*)    

0213100 Kålrot 0,01(*)    

0213110 Neper 0,01(*)    

0213990 Andre 0,01(*)    

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk     

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)     

0220030 Sjalottløk     

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)     

0220990 Andre     

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,02(*)  0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien     

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,6(+)  0,5(+)  

0231020 Paprika (chilipepper) 0,01(*)  3(+)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

0,01(*)  0,5(+)  

0231040 Okra 0,01(*)  0,02 (*) (+)  

0231990 Andre 0,01(*)  0,02(*)  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,2(+)  1(+)  

0232010 Slangeagurker     

0232020 Sylteagurker     

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandel-

gresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk) 

    

0232990 Andre     

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,15(+)  0,3(+)  

0233010 Meloner (hornmelon)     

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandel-

gresskar (sen variant)) 

    

0233030 Vannmeloner     

0233990 Andre     
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0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*)  0,02 (*) (+)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  0,02(*)  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   0,03(+)  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 

brokkoli) 

    

0241020 Blomkål     

0241990 Andre     

0242000 b) Hodekål     

0242010 Rosenkål   0,08(+)  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,05(+)  

0242990 Andre   0,02(*)  

0243000 c) Bladkål   0,2(+)  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 

pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

    

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

    

0243990 Andre     

0244000 d) Knutekål   0,02 (*) (+)  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter     

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 

0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   3(+)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

  3(+)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

  0,6(+)  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   0,6(+)  

0251050 Vårkarse   3(+)  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis 

spp.)) 

  3(+)  

0251070 Sareptasennep   0,6(+)  
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder 

nepeblader (mizuna, erteblader, reddik-

blader og andre unge spirer, herunder 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

  3(+)  

0251990 Andre   0,02(*)  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat 

(pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 

  0,6(+)  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

  0,4(+)  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   0,6(+)  

0252990 Andre   0,02(*)  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabar-

spinat, bananblader, chaom (Acacia 

pennata)) 

0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/ 

salatipomea/kangkong/vannspinat/ 

Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,05(*) 3 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   (+)  

0256020 Gressløk   (+)  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, 

dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel 

og andre Apiacea-blader, koriander/ 

meksikansk koriander, cilantro/lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

  (+)  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   (+)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av 

Borago officinalis) 

  (+)  

0256060 Rosmarin   (+)  

0256070 Timian (merian, oregano)   (+)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, pepper-

mynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ring-

blomst og andre), skjoldblad, villbetel-

blader, karriblader) 

  (+)  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   (+)  



Nr. 13/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

1 2 3 4 5 6 

0256100 Estragon (isop)   (+)  

0256990 Andre     

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/ 

brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabøn-

ner) 

  2(+)  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolett-

bønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

  0,02 (*) (+)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   0,02 (*) (+)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 

kikerter) 

  0,02(*)  

0260050 Linser   0,02(*)  

0260990 Andre   0,02(*)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0270010 Asparges   0,02(*)  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   0,02(*)  

0270030 Hageselleri   0,04(+)  

0270040 Fennikel   0,04(+)  

0270050 Artisjokk (bananblomst)   0,02 (*) (+)  

0270060 Purre   0,02(*)  

0270070 Rabarbra   0,02(*)  

0270080 Bambusskudd   0,02(*)  

0270090 Palmehjerter   0,02(*)  

0270990 Andre   0,02(*)  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 

    

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

    

0280990 Andre     

0290000 ix) Tang og tare  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebøn-

ner, vignabønner) 

    

0300020 Linser     
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)     

0300040 Søtlupiner     

0300990 Andre     

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,05(*)  0,02(*) 

0401000 i)  Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø   0,02(*)  

0401020 Jordnøtter   0,02(*)  

0401030 Valmuefrø   0,02(*)  

0401040 Sesamfrø   0,02(*)  

0401050 Solsikkefrø   0,02(*)  

0401060 Rapsfrø (rybs)   0,02(*)  

0401070 Soyabønner   0,02(*)  

0401080 Sennepsfrø   0,02(*)  

0401090 Bomullsfrø   0,03  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gress-

karfamilien) 

  0,02(*)  

0401110 Saflortistel   0,02(*)  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse 

(Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

  0,02(*)  

0401130 Oljedodre   0,02(*)  

0401140 Hampefrø   0,02(*)  

0401150 Ricinus   0,02(*)  

0401990 Andre   0,02(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter   0,05(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje     

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)     

0402030 Oljepalmefrukt     

0402040 Kapok     

0402990 Andre     

0500000 5. KORN 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg    (+) 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)     

0500030 Mais     
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0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 

perlehirse) 

    

0500050 Havre     

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  (+)   

0500070 Rug    (+) 

0500080 Sorghum/durra     

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)    (+) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))     

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,1(*)  0,05(*) 

0610000 i)  Te   0,1(*)  

0620000 ii) Kaffebønner   0,1(*)  

0630000 iii) Urtete (tørket)     

0631000 a) Blomster   5(+)  

0631010 Kamilleblomster     

0631020 Hibiskus     

0631030 Roseblader     

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

    

0631050 Lind     

0631990 Andre     

0632000 b) Blader   5(+)  

0632010 Jordbærblader     

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)     

0632030 Maté     

0632990 Andre     

0633000 c) Røtter   0,1(*)  

0633010 Vendelrot     

0633020 Ginsengrot     

0633990 Andre     

0639000 d) Andre urteteer   0,1(*)  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   0,1(*)  

0650000 v) Johannesbrød   0,1(*)  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/131 

 

1 2 3 4 5 6 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,1(*) 15(+) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER     

0810000 i)  Frø 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)     

0810040 Korianderfrø     

0810050 Spisskummenfrø     

0810060 Dillfrø     

0810070 Fennikelfrø     

0810080 Bukkhornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre     

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde     

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)     

0820030 Karve     

0820040 Kardemomme     

0820050 Einebær     

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

    

0820070 Vaniljestenger     

0820080 Tamarind     

0820990 Andre     

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)     

0830990 Andre     

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

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

0840990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 
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0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre     

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran     

0860990 Andre     

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre     

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)     

0900020 Sukkerrør     

0900030 Sikorirøtter     

0900990 Andre     

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 
    

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

1011000 a) Svin     

1011010 Muskelvev     

1011020 Fett     

1011030 Lever     

1011040 Nyrer     

1011050 Spiselig slakteavfall     

1011990 Andre     

1012000 b) Storfe     

1012010 Muskelvev     

1012020 Fett     

1012030 Lever     

1012040 Nyrer     

1012050 Spiselig slakteavfall     

1012990 Andre     
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1013000 c) Sau     

1013010 Muskelvev     

1013020 Fett     

1013030 Lever     

1013040 Nyrer     

1013050 Spiselig slakteavfall     

1013990 Andre     

1014000 d) Geit     

1014010 Muskelvev     

1014020 Fett     

1014030 Lever     

1014040 Nyrer     

1014050 Spiselig slakteavfall     

1014990 Andre     

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler     

1015010 Muskelvev     

1015020 Fett     

1015030 Lever     

1015040 Nyrer     

1015050 Spiselig slakteavfall     

1015990 Andre     

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

    

1016010 Muskelvev     

1016020 Fett     

1016030 Lever     

1016040 Nyrer     

1016050 Spiselig slakteavfall     

1016990 Andre     

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, 

dyr av hjortefamilien) 

    

1017010 Muskelvev     

1017020 Fett     



Nr. 13/134 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

1 2 3 4 5 6 

1017030 Lever     

1017040 Nyrer     

1017050 Spiselig slakteavfall     

1017990 Andre     

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,02 (*) (+) 0,01(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre     

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

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre     

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle 

med honning (honning i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

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

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 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) Poteter 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 
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0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+) Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Cyhalofop-butyl 

(+) 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. april 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for rester av 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 

Pymetrozin (A) (R) 

(A) Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandardene for 6-hydroksymetylpymetrozin og dets fosfatkonjugat ikke er 

kommersielt tilgjengelige. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandardene nevnt i første 

punktum er kommersielt tilgjengelige innen 23. april 2015, og dersom de ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Pymetrozin — kode 1020000: pymetrozin, 6-hydroksymetylpymetrozin og dets fosfatkonjugat, uttrykt som pymetrozin 

(+)  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. april 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 i) Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 
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0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990 Andre 

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

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

(+)  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. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

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

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

23. april 2016, 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 lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

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

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154010 Blåbær (blåbær) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

(+)  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. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler.  
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0211000 a) Poteter 

0213030 Knollselleri 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

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

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0231020 Paprika (chilipepper) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

0231040 Okra 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+)  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. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0243000 c) Bladkål 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

0243990 Andre 

0244000 d) Knutekål 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 
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0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/ 

C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander/meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

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

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

(+)  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. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

0270030 Hageselleri 
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0270040 Fennikel 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 

(+)  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. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 a) Blomster 

0631010 Kamilleblomster 

0631020 Hibiskus 

0631030 Roseblader 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0632000 b) Blader 

0632010 Jordbærblader 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030 Maté 

0632990 Andre 

0700000 7. HUMLE (tørket) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

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

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Siltiofam 

(+)  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. april 2015, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   



Nr. 13/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

(+)  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 

b)  Følgende kolonner for bentiavalikarb og forklorfenuron tilføyes: 

Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 
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1 2 3 4 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

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

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   
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0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 

daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube ((Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter  0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,3  

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær 0,01(*)  

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær   
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0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre 

Rubus-hybrider) 

  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,01(*)  

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

  

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   
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0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 

sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000 a) Poteter 0,02(*)  

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

0212010 Kassava (taro, eddo/japansk taro, tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,01(*)  

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   
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0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,02(*)  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,02(*)  

0220030 Sjalottløk 0,02(*)  

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 0,01(*)  

0220990 Andre 0,01(*)  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0,3  

0231020 Paprika (chilipepper) 0,01(*)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa/hvit aubergine (S. macrocarpon)) 0,01(*)  

0231040 Okra 0,01(*)  

0231990 Andre 0,01(*)  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*)  

0232010 Slangeagurker (+)  

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), 

teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)  

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   
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0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*)  

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

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, 

choi sum, pe-tsai) 

  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

  

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. 

intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070 Sareptasennep   
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

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

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

chaom (Acacia pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse 

(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/

Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vann-

mimosa) 

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

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander/ 

meksikansk koriander, cilantro/lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   
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0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbøn-

ner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soya-

bønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   

0300990 Andre   
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0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,02(*) 

0401000 i)  Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,02(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   
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0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i)  Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Roseblader   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   
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0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i)  Frø 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller 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(*) 
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0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

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

1011000 a) Svin   

1011010 Muskelvev   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskelvev   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   
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1013000 c) Sau   

1013010 Muskelvev   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskelvev   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskelvev   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskelvev   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjorte-

familien) 

  

1017010 Muskelvev   
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1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

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

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning 

(honning i vokskaker)) 

0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

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

Bentiavalikarb (bentiavalikarb-isopropyl (KIF-230 R-L) og dets enantiomer (KIF-230 S-D) og diastereomerer (KIF-230 S-L og KIF-230 R-D), 

uttrykt som bentiavalikarb-isopropyl) (A) 

(A)  Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandardene for enantiomer (KIF-230 S-D) og diastereomerer (KIF-230 S-L 

og KIF-230R-D) ikke er kommersielt tilgjengelige. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt 

referansestandardene nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 23. april 2015, og dersom de ikke er det innen nevnte dato, vil 

den ta hensyn til dette.  
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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 23. april 2015, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232010 Slangeagurker 

(+)  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 

Forklorfenuron 

(+)  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 bentiavalikarb og forklorfenuron. 

b)  I del B utgår kolonnene for cyazofamid, cyhalofop-butyl, pymetrozin og siltiofam. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/31/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av  

ikke-automatiske vekter 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF av  

23. april 2009 om ikke-automatiske vekter(3) er blitt 

betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 

endringer, bør nevnte direktiv av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene 

til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring 

av produkter(5) fastsetter regler om akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, utgjør en ramme for 

markedstilsyn med produkter og for kontroller av 

produkter fra tredjestater og fastsetter generelle 

prinsipper for CE-merking. 

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

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring 

  

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

s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 8. 

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

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

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

(3) EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6. Direktiv 2009/23/EF er kodifise-

ringen av rådsdirektiv 90/384/EØF av 20. juni 1990 om 

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om ikke-

automatiske vekter (EFT C 189 av 20.7.1990, s. 1). 

(4) Se vedlegg V del A. 

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

av produkter(6) fastsetter de felles prinsipper og 

referansebestemmelser som skal anvendes som et 

ensartet grunnlag for revisjon eller omarbeiding av 

sektorlovgivning. Direktiv 2009/23/EF bør derfor 

tilpasses nevnte beslutning. 

4) Dette direktiv omfatter ikke-automatiske vekter som er 

nye på unionsmarkedet når de bringes i omsetning, det 

vil si de er enten nye ikke-automatiske vekter som er 

framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller ikke-

automatiske vekter, uansett om de er nye eller brukte, 

som er importert fra en tredjestat. 

5) Medlemsstatene bør ha ansvar for å gi publikum vern 

mot feilaktige resultater av veiing utført med ikke-

automatiske vekter når slike benyttes innen visse 

bruksområder. 

6) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

7) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at ikke-automatiske 

vekter oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det 

sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser som 

omfattes av dette direktiv, og slik at det garanteres 

rettferdig konkurranse på unionsmarkedet. 

8) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet ikke-

automatiske vekter som er i samsvar med dette direktiv. 

Det bør fastsettes en klar, forholdsmessig fordeling av 

forpliktelsene som svarer til hver enkelt markeds-

deltakers rolle i forsynings- og distribusjonskjeden. 

9) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdelta-

kere, markedstilsynsmyndigheter og sluttbrukere bør 

medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å 

opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse.  

  

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

2019/EØS/13/11 
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10) Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering. 

Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av 

produsenten alene. 

11) Det er nødvendig å sikre at ikke-automatiske vekter fra 

tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og særlig at produsentene har 

gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvur-

dering av slike ikke-automatiske vekter. Det bør derfor 

fastsettes at importørene skal sikre at de ikke-

automatiske vekter de bringer i omsetning, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer i 

omsetning ikke-automatiske vekter som ikke oppfyller 

disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også 

fastsettes at importørene skal sikre at framgangsmåter 

for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at 

merking av ikke-automatiske vekter og dokumentasjon 

utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for 

vedkommende nasjonale myndigheter for kontroll. 

12) Når en importør bringer en ikke-automatisk vekt i 

omsetning, skal vedkommende angi sitt navn, firma og 

registrerte varemerke og kontaktadresse på den ikke-

automatiserte vekten. Der bør kunne gjøres unntak fra 

dette, herunder i tilfeller der importøren blir nødt til å 

åpne emballasjen bare for å påføre sitt navn og sin 

adresse på vekten. 

13) Distributøren gjør en ikke-automatiske vekt tilgjen-

gelig på markedet etter at den er brakt i omsetning av 

produsenten eller importøren, og bør utvise behørig 

aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av den ikke-

automatiske vekten ikke har negativ innvirkning på 

nevnte vekts samsvar med kravene. 

14) Alle markedsdeltakere som bringer en ikke-automatisk 

vekt i omsetning under eget navn eller varemerke eller 

endrer en ikke-automatisk vekt på en slik måte at 

oppfyllelsen av dette direktiv kan bli påvirket, bør 

anses som produsent og bør påta seg produsentens 

forpliktelser. 

15) Distributørene og importørene befinner seg nær 

markedet og bør derfor trekkes inn i de markeds-

tilsynsoppgaver som vedkommende nasjonale 

myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta 

aktivt ved å gi vedkommende myndigheter alle nød-

vendige opplysninger om den berørte ikke-automatiske 

vekt. 

16) Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom 

man kan sikre sporing av en ikke-automatisk vekt 

gjennom hele omsetningskjeden. Med et effektivt 

sporingssystem blir det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort ikke-automatiske vekter som ikke oppfyller 

kravene, tilgjengelig på markedet. I forbindelse med 

oppbevaringen av opplysningene som kreves i henhold 

til dette direktiv for identifikasjon av andre markeds-

deltakere, bør markedsdeltakerne ikke være forpliktet 

til å ajourføre slike opplysninger når det gjelder andre 

markedsdeltakere, som enten har levert dem en ikke-

automatisk vekt, eller som de har levert en ikke-

automatisk vekt til. 

17) I dette direktiv bør bare de grunnleggende måletekniske 

krav og ytelseskrav til ikke-automatiske vekter, fast-

settes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med 

nevnte grunnleggende måletekniske krav og ytelseskrav 

bør det fastsettes en formodning om samsvar for ikke-

automatiske vekter som er i samsvar med harmoniserte 

standarder som er vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

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

standardisering(1), og som inneholder detaljerte tekniske 

spesifikasjoner av disse krav, særlig med hensyn til 

måletekniske egenskaper, utforming og konstruksjon. 

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

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

19) For å gi brukere og tredjemann effektivt vern er det 

nødvendig å vurdere om det foreligger samsvar med 

relevante måletekniske og tekniske bestemmelser. 

20) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å god-

tgjøre og for vedkommende myndigheter å sikre at 

ikke-automatiske vekter som gjøres tilgjengelig på 

markedet, er i samsvar med de grunnleggende krav, er 

det nødvendig å fastsette framgangsmåter for sam-

svarsvurdering. Beslutning nr. 768/2008/EF inneholder 

moduler for mer eller mindre strenge framgangsmåter 

for samsvarsvurdering alt etter risikonivå og det 

sikkerhetsnivå som kreves. For å sikre samordning 

mellom ulike sektorer og unngå midlertidige varianter 

bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges 

blant disse moduler. 

21) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysninger som kreves i henhold til dette 

direktiv om en ikke-automatisk vekts samsvar med 

kravene i dette direktiv og i andre relevante deler av 

Unionens harmoniseringsregelverk.  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 
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22) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for 

markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves 

for å identifisere alle relevante unionsrettsakter, være 

tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markeds-

deltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante 

enkeltstående samsvarserklæringer. 

23) CE-merkingen og den supplerende måletekniske 

merkingen som viser at en ikke-automatisk vekt 

oppfyller kravene, er det synlige resultatet av en hel 

prosess som omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. 

De allmenne prinsippene for CE-merking og dens 

forhold til øvrige merkinger er fastsatt i forordning 

(EF) nr. 765/2008. Regler for påføring av CE-merking 

og supplerende måleteknisk merking bør fastsettes i 

dette direktiv. 

24) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er 

fastsatt i dette direktiv, krever at samsvarsvurde-

ringsorganene, som medlemsstatene har meldt til 

Kommisjonen, griper inn. 

25) Erfaringene har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

2009/23/EF som samsvarsvurderingsorganene må 

oppfylle for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er 

tilstrekkelige for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos 

meldte organer i hele Unionen. Det er imidlertid 

vesentlig at alle meldte organer utfører sine funksjoner 

på en ensartet måte og under rettferdige kon-

kurranseforhold. Dette innebærer at det må fastsettes 

bindende krav til de samsvarsvurderingsorganer som 

ønsker å bli meldt, for å kunne utføre samsvarsvur-

deringstjenester. 

26) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende krav fastsatt i dette 

direktiv. 

27) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvur-

deringen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

samsvarsvurderingsorganer og andre organer som 

deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med 

meldte organer. 

28) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

29) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

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

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndigheter i hele Unionen betraktes som den fore-

trukne måten å vise teknisk kompetanse hos sam-

svarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter 

kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å 

gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig 

nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av 

andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller 

legge fram for Kommisjonen og de andre medlems-

statene nødvendig dokumentasjon som viser at 

samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller 

de relevante regelverkskravene. 

30) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en 

underleverandør eller til et datterselskap. For å sikre 

det vernenivå som kreves for ikke-automatiske vekter 

som skal bringes i omsetning, er det vesentlig at 

underleverandører og datterselskaper oppfyller de 

samme krav som de meldte organer når det gjelder 

utførelsen av samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig 

at vurderingen av kompetansen og utførelsen hos 

organer som skal meldes, og tilsynet med organer som 

allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført av 

underleverandører og datterselskaper. 

31) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten 

ved framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse 

den til nye teknologier for å legge til rette for 

elektronisk melding. 

32) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen ha anledning til å reise innvendinger ved-

rørende et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette 

et tidsrom for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet 

om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de 

påbegynner sin virksomhet som meldte organer. 

33) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering uten å skape unødige byrder for markedsdelta-

kerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling 

av markedsdeltakerne er det viktig å sikre enhetlig 

teknisk anvendelse av framgangsmåtene for sam-

svarsvurdering. Dette kan best oppnås gjennom 

hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom 

meldte organer. 

34) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak 

for å sikre at ikke-automatiske vekter bare kan bringes 

i omsetning dersom de ved riktig lagring og bruk i 

samsvar med sitt tiltenkte formål eller under forhold 

som med rimelighet kan forutses, ikke medfører fare 

for menneskers helse og sikkerhet. Ikke-automatiske 

vekter bør anses ikke å oppfylle de grunnleggende 

kravene fastsatt i dette direktiv bare dersom de brukes 

under forhold som med rimelighet kan forutses, det vil 

si ved bruk som kan forekomme i forbindelse med 

lovlig og lett forutsigbar menneskelig atferd.  
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35) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre 

det klart at reglene om tilsyn med og kontroll av 

produkter som bringes inn på markedet i Unionen som 

fastsatt i forordning (EF) nr. 765/200, gjelder for ikke-

automatiske vekter som omfattes av dette direktiv. 

Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å 

velge de vedkommende myndigheter som skal utføre 

disse oppgaver. 

36) Direktiv 2009/23/EF fastsetter allerede en fram-

gangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak som 

gjør at Kommisjonen kan undersøke berettigelsen av et 

tiltak som en medlemsstat har truffet vedrørende en 

ikke-automatisk vekt som medlemsstaten anser ikke 

oppfyller kravene. For å øke åpenheten og redusere 

saksbehandlingstiden må den eksisterende fram-

gangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

forbedres for å gjøre den mer effektiv og for å utnytte 

sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene. 

37) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en fram-

gangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter å 

bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med 

hensyn til ikke-automatiske vekter som utgjør en risiko 

for forhold som gjelder vern av allmenne interesser 

som omfattes av dette direktiv. Ordningen bør også 

gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakere, å gripe 

inn på et tidligere stadium med hensyn til slike ikke-

automatiske vekter. 

38) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, 

med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler 

ved en harmonisert standard. 

39) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse 

av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(1). 

40) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som 

ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen. 

41) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

med hensyn til ikke-automatiske vekter som oppfyller 

  

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

kravene, men som utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet eller andre forhold som gjelder 

vern av allmenne interesser. 

42) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dens 

saksbehandlingsregler. 

43) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette 

direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller 

overtredelse av direktivet, det vil si i en av Kommi-

sjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd 

med gjeldende praksis motta full informasjon og 

dokumentasjon og, der dette er hensiktsmessig, en 

invitasjon til å delta i slike møter. 

44) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

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

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder ikke-

automatiske vekter som ikke oppfyller kravene, er 

berettiget eller ikke. 

45) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning 

som er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at 

disse reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

46) Det bør derfor fastsettes rimelige overgangsordninger 

som tillater at ikke-automatiske vekter gjøres tilgjen-

gelig på markedet og/eller tas i bruk, uten at de må 

overholde ytterligere produktkrav for ikke-automatiske 

vekter som allerede er brakt i omsetning i henhold  

til direktiv 2009/23/EF før anvendelsesdatoen for 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

Distributører bør derfor kunne levere ikke-automatiske 

vekter som allerede er brakt i omsetning, det vil si 

lagre som allerede er i distribusjonskjeden, før 

anvendelsesdatoen for nasjonale bestemmelser som 

innarbeider dette direktiv. 

47) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at 

ikke-automatiske vekter på markedet oppfyller kravene 

slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige 

interesser som omfattes av dette direktiv, samtidig som 

det indre markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig 

grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av 

dets omfang og virkninger bedre kan nås på unions-

plan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten 

om Den europeiske union. I samsvar med forholds-

messighetsprinsippet som fastsatt i nevnte artikkel, går 

dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for 

å nå dette målet.  
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48) Plikten til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det 

tidligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelsene som ikke er endret, følger av det 

tidligere direktivet. 

49) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes for-

pliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene angitt i vedlegg V del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på alle ikke-automatiske 

vekter. 

2.  I dette direktiv skilles det mellom følgende bruks-

områder for ikke-automatiske vekter: 

a)  bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner, 

b)  bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, 

skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller lignende 

betaling, 

c)  bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov 

eller forskrift eller til bruk i uttalelse fra sakkyndig ved 

rettergang, 

d)  bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av 

pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og 

medisinsk behandling, 

e)  bestemmelse av masse ved framstilling av reseptbelagte 

legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved 

analyser utført i medisinske og farmasøytiske laboratorier, 

f)  fastsettelse av pris på grunnlag av masse ved direkte salg 

til publikum og ved framstilling av ferdigpakninger, 

g)  all annen bruk enn den som er oppført i bokstav a)–f). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «vekt» et måleinstrument som benyttes til å bestemme et 

legemes masse ved hjelp av tyngdekraftens virkning på 

legemet. En vekt kan også benyttes til å bestemme andre 

størrelser, mengder, parametrer og egenskaper som er 

knyttet til massen, 

2) «ikke-automatisk vekt» eller «vekt» en vekt som ved 

veiing må betjenes av en operatør, 

3) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en 

vekt for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten 

vederlag, 

4) «bringe i omsetning» gjøre en vekt tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang, 

5) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produ-

serer en vekt eller får en vekt konstruert eller produsert, 

og som markedsfører denne vekten under sitt navn eller 

varemerke, 

6) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert 

i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent 

til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

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

Unionen som bringer en vekt fra en tredjestat i omsetning 

i Unionen, 

8) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller 

importøren, som gjør en vekt tilgjengelig på markedet, 

9) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens repre-

sentant, importøren og distributøren, 

10) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til en vekt er beskrevet, 

11) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

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

nr. 1025/2012,  
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12) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2 

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

13) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

14) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende krav i dette direktiv med hensyn til en vekt 

er oppfylt, 

15) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

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

retur av en vekt som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren, 

17) «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at en 

vekt i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

18) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

19) «CE-merking» merking der produsenten angir at vekten 

er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i Unionens 

harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking. 

Artikkel 3 

Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at bare vekter som oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv, kan gjøres tilgjengelig på markedet. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at vekter ikke kan tas i bruk for formålene nevnt i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) med mindre de oppfyller kravene 

i dette direktiv. 

3.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at vekter som tas i bruk for formålene nevnt i artikkel 1 

nr. 2 bokstav a)–f), fortsetter å oppfylle gjeldende krav i dette 

direktiv. 

Artikkel 4 

Grunnleggende krav 

Vekter som brukes eller skal brukes for formålene oppført i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal oppfylle de grunnleggende 

krav fastsatt i vedlegg I. 

Dersom vektene er utstyrt med eller knyttet til innretninger 

som ikke brukes eller skal brukes for formålene nevnt i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal innretningene unntas fra de 

grunnleggende kravene. 

Artikkel 5 

Fri omsetning av vekter 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på 

markedet av vekter som oppfyller kravene i dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal ikke hindre ibruktaking for 

formålene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) av vekter som 

oppfyller kravene i dette direktiv. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer i omsetning vekter som skal 

brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), 

skal de sikre at de er utformet og produsert i samsvar med de 

grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I. 

2.  For vekter som skal brukes for formålene oppført i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsenten utarbeide den 

tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og gjennomføre 

den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i 

artikkel 13 eller sørge for at den blir gjennomført. 

Når det ved denne framgangsmåten påvises at vekten som skal 

brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), er 

i samsvar med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en 

EU-samsvarserklæring og påføre CE-merking og supplerende 

måleteknisk merking. 

3.  For vekter som skal brukes for formålene oppført i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsentene oppbevare 

den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i 

ti år etter at vekten er brakt i omsetning.  
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4.  Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for 

å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv ved serie-

produksjon. Det skal tas behørig hensyn til endringer i vektens 

utforming eller egenskaper og endringer i de harmoniserte 

standarder eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i 

samsvarserklæringen for en vekt. 

Når det anses som hensiktsmessig i betraktning av de risikoer 

som er forbundet med en vekt som skal brukes for formålene 

oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsentene ta 

stikkprøver av vekter som er gjort tilgjengelig på markedet, 

undersøke og om nødvendig føre et register over klager, 

vekter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av 

vekter, samt holde distributørene underrettet om tilsynet. 

5.  Produsentene skal påse at vektene de bringer i 

omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller annet 

element som gjør det mulig å identifisere den, som fastsatt i 

vedlegg III. 

Vekter som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 

bokstav a)–f), skal påføres påskriftene fastsatt i vedlegg III  

nr. 1. 

Vekter som ikke skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 

nr. 2 bokstav a)–f), skal påføres påskriftene fastsatt i vedlegg 

III nr. 2. 

Når en vekt som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 

nr. 2 bokstav a)–f), er utstyrt med eller knyttet til innretninger 

som ikke brukes eller skal brukes for formålene oppført i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsentene påføre hver 

enkelt innretning et symbol for avgrenset bruk som fastsatt i 

artikkel 18 og i vedlegg III nr. 3. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma og registrert 

varemerke og kontaktadresse på vekten. Adressen skal angi ett 

enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopp-

lysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og m 

7.  Produsentene skal påse at vekten som skal brukes for 

formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), ledsages av 

anvisninger og informasjon på et språk fastsatt av den berørte 

medlemsstat som sluttbrukerne lett kan forstå. Slike 

anvisninger, opplysninger og eventuell merking skal være 

tydelig, forståelig og lesbar. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en vekt 

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

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe vekten i samsvar med dette direktiv eller om 

nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom 

vekten utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umid-

delbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de 

medlemsstater der de har gjort vekten tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om vektens 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

vekten er i samsvar med dette direktiv, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som 

treffes for å fjerne risikoene forbundet med vekter de har brakt 

i omsetning. 

Artikkel 7 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Pliktene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 og plikten til å utarbeide 

teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 6 nr. 2 skal ikke 

utgjøre noen del av representantens fullmakt. 

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

fullmakten denne har fått fra produsenten. Fullmakten skal gi 

representanten mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at vekten 

er brakt i omsetning, 

b)  etter en begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet, gi denne alle de opplysninger og den 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at en vekt er i 

samsvar med bestemmelsene, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å 

fjerne risikoene forbundet med vekter som omfattes av 

representantens fullmakt. 

Artikkel 8 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare vekter som 

oppfyller kravene. 

2.  Før en vekt som skal brukes for formålene oppført i 

artikkel l nr. 2 bokstav a)–f) kan bringes i omsetning, skal 

importørene påse at relevant framgangsmåte for samsvarsvur-

dering som nevnt i artikkel 13, er utført av produsenten. De 
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skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske do-

kumentasjonen, at vekten er påført CE-merking og sup-

plerende måleteknisk merking og ledsages av de nødvendige 

dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i 

artikkel 6 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en vekt 

som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 

bokstav a)–f), ikke er i samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe vekten i omsetning 

før slikt samsvar er oppnådd. Dersom vekten utgjør en risiko, 

skal importøren dessuten underrette produsenten og markeds-

tilsynsmyndighetene om dette. 

Før en vekt som ikke skal brukes for formålene oppført i 

artikkel l nr. 2 bokstav a)–f) kan bringes i omsetning, skal 

importørene påse at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i 

artikkel 6 nr. 5 og 6. 

3.  Importørene skal angi navn, firma og registrert 

varemerke og kontaktadresse på vekten. Dersom dette gjør  

det nødvendig å åpne emballasjen, kan disse angivelsene gis 

på emballasjen og i et dokument som følger med vekten. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbru-

kere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at vekten som skal brukes for 

formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), ledsages av 

anvisninger og informasjon på et språk fastsatt av den berørte 

medlemsstat som sluttbrukerne lett kan forstå. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for en vekt som 

skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–

f), sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter vektens 

samsvar med de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I i fare. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig i betraktning av de 

risikoer som er forbundet med en vekt som skal brukes for 

formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal 

importørene ta stikkprøver av vekter som er gjort tilgjengelig 

på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over 

klager, vekter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger 

av vekter, samt holde distributørene underrettet om tilsynet. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at en vekt 

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

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe vekten i samsvar med dette direktiv eller om 

nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom 

vekten utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de med-

lemsstater der de har gjort vekten tilgjengelig på markedet, og 

gi nærmere opplysninger særlig om vektens manglende 

samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  For vekter som skal brukes for formålene oppført i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal importørene, i ti år etter at 

vekten er brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-sam-

svarserklæringen og kunne stille den til rådighet for markeds-

tilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon 

på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndigheter. 

9.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

en vekt er i samsvar med kravene, på papir eller i elektronisk 

form og på et språk som lett kan forstås av vedkommende 

myndighet. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for  

å fjerne risikoene forbundet med vekter de har brakt i 

omsetning. 

Artikkel 9 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør en vekt tilgjengelig på markedet, 

skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i 

dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør en vekt som skal brukes for 

formålene oppført i artikkel l nr. 2 bokstav a)–f) tilgjengelig 

på markedet, skal de kontrollere at vekten er påført CE-

merking og supplerende måleteknisk merking, at den ledsages 

av de nødvendige dokumenter og av anvisninger og informa-

sjon på et språk som lett kan forstås av sluttbrukerne i den 

medlemsstaten der vekten skal gjøres tilgjengelig på 

markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt 

kravene angitt i henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og artikkel 8 

nr. 3. 

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

som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 

bokstav a)–f), ikke er i samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe vekten i omsetning 

før slikt samsvar er oppnådd. Dersom vekten utgjør en risiko, 

skal distributøren dessuten underrette produsenten eller 

importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

Før en vekt som ikke skal brukes formålene oppført i artikkel l 

nr. 2 bokstav a)–f), kan gjøres tilgjengelig på markedet, skal 

distributørene påse at produsenten og importøren overholder 

kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og artikkel 

8 nr. 3.  
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3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for en vekt 

som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 

bokstav a)–f), sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke 

setter vektens samsvar med de grunnleggende krav fastsatt i 

vedlegg I i fare. 

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

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

med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe vekten i samsvar med kravene 

eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. 

Dersom vekten utgjør en risiko, skal distributørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstater der de har gjort vekten tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om vektens 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon 

som er nødvendig for å vise at en vekt er i samsvar med 

kravene De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for 

å fjerne risikoene forbundet med vekter de har gjort 

tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 10 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser 

som følger av artikkel 6, når den bringer en vekt i omsetning 

under eget navn eller varemerke eller endrer en vekt som 

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

påvirke vektens samsvar med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 11 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

For vekter som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 

nr. 2 bokstav a)–f), skal markedsdeltakerne på anmodning 

identifisere følgende for markedstilsynsmyndighetene: 

a) alle markedsdeltakere som har levert en vekt til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert en vekt til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt 

i første ledd i ti år etter at de har fått vekten levert, og i ti år 

etter at de har levert vekten. 

KAPITTEL 3 

VEKTERS SAMSVAR MED KRAVENE 

Artikkel 12 

Formodning om samsvar for vekter 

Vekter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse 

standardene eller deler av dem. 

Artikkel 13 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  At vektene er i samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I, kan etter produsentens valg fastsettes ved 

en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  Modul B som fastsatt i vedlegg II nr. 1, etterfulgt enten av 

modul D som fastsatt i vedlegg II nr. 2, eller av modul F 

som fastsatt i vedlegg II nr. 4. 

 Modul B skal likevel ikke være obligatorisk for vekter 

som ikke benytter elektroniske innretninger, og der 

massebestemmelsesinnretningen ikke benytter fjær for å 

bringe lasten i likevekt. For vekter som ikke omfattes av 

modul B, skal modul D1 som fastsatt i vedlegg II nr. 3 

eller modul F1 som fastsatt i vedlegg II nr. 5 få 

anvendelse. 

b)  Modul G som fastsatt i vedlegg II nr. 6. 

2.  Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i nr. 1 skal 

utarbeides på et av de offisielle språkene i medlemsstaten der 

nevnte framgangsmåter skal gjennomføres, eller på et språk 

som godtas av det organ som er meldt i samsvar med 

artikkel 19. 

Artikkel 14 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at 

de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen 

fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante modulene fastsatt i vedlegg II og skal oppdateres 

jevnlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som 

kreves av den medlemsstat der vekten bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet.  
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3.  Dersom en vekt omfattes av mer enn én unionsrettsakt 

som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en 

enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike 

unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter 

den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvar for at vekten er i samsvar med kravene i 

dette direktiv. 

Artikkel 15 

Samsvarsmerking 

Samsvar for en vekt som skal brukes for formålene oppført  

i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) i dette direktiv, skal angis  

ved at vekten påføres CE-merkingen og den supplerende 

måletekniske merkingen som angitt i artikkel 16. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for CE-merking og supplerende 

måleteknisk merking 

1.  CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prin-

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

2.  Den supplerende måletekniske merkingen skal bestå av 

et rektangel med en stor bokstav «M» og de siste to sifrene i 

årstallet da den ble påført, innskrevet i et rektangel. Rektan-

gelets høyde skal være lik høyden på CE-merkingen. 

3.  De allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 får tilsvarende anvendelse for den supplerende 

måletekniske merkingen. 

Artikkel 17 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking, supplerende 

måleteknisk merking og annen merking 

1.  CE-merkingen og den supplerende måletekniske mer-

kingen skal påføres vekten eller vektens merkeplate slik at de 

er synlige, lett leselige og ikke kan slettes. 

2.  CE-merkingen og den supplerende måletekniske mer-

kingen skal påføres før vekten bringes i omsetning. 

3.  Den supplerende måletekniske merkingen skal følge 

umiddelbart etter CE-merkingen. 

4.  CE-merkingen og den supplerende måletekniske mer-

kingen skal ledsages av det eller de eller meldte organers 

identifikasjonsnummer, dersom organet er involvert i 

produksjonskontrollen som fastsatt i vedlegg II. 

Det meldte organs identifikasjonsnummer skal påføres av 

organet selv, eller av produsenten eller dennes representant 

etter organets anvisning. 

5.  CE-merkingen, den supplerende måletekniske mer-

kingen og det eller de meldte organers identifikasjonsnummer 

kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko 

eller bruk. 

6.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ord-

ninger for å sikre at reglene for CE-merking gjennomføres 

korrekt, og treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av 

merkingen. 

Artikkel 18 

Symbol for avgrenset bruk 

Symbolet nevnt i artikkel 6 nr. 5 fjerne ledd og angitt i 

vedlegg III nr. 3 skal påføres innretningene på en slik måte at 

det er godt synlig og uutslettelig. 

KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 19 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver som tredjemann i henhold til 

dette direktiv. 

Artikkel 20 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige fram-

gangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurde-

ringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 25. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn 

som nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkredite-

ringsorgan i henhold til og i samsvar med forordning (EF)  

nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen 

måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i  

nr. 1 til et organ som ikke er et statlig foretak, skal nevnte 

organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt 

kravene i artikkel 21. I tillegg skal det ha ordninger for å 

dekke erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av dets 

virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3.  
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Artikkel 21 

Krav til meldermyndigheter 

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

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurde-

ringsorganene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på 

en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal organiseres slik at alle be-

slutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan 

blir tatt av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen 

virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig 

grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall 

kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 22 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine fram-

gangsmåter for vurdering av og melding om samsvarsvurde-

ringsorganer og tilsyn med meldte organer, og om eventuelle 

endringer av disse. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysninger. 

Artikkel 23 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til 

en medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk 

person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjemanns-

organ som er uavhengig av organisasjonen eller vekten det 

vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produk-

sjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av vekter 

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

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

interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av vekter som de vurderer, og 

heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette 

skal ikke utelukke bruk av vurderte vekter som er nødvendige 

for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av 

slike vekter for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller 

konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller 

vedlikehold av vekter, og heller ikke representere parter som 

deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for 

virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller 

integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de 

er meldt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker 

fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes 

samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største 

faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner 

på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen 

form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som 

kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres 

samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller 

grupper av personer som berøres av resultatene av denne 

virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg II, og som det er meldt for, uansett om disse oppgaver 

utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne 

og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

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

a)  nødvendig personell med teknisk kunnskap og 

tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvur-

deringen,  
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b)  nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for sam-

svarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta 

disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retnings-

linjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det 

utfører som meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av 

virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets 

struktur, kompleksiteten ved den aktuelle vektens 

teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller 

seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til 

på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirk-

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

nødvendige anlegg. 

7.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter  

all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurde-

ringsorganet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I, gjeldende 

harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i 

Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal 

lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre 

samsvarsvurderinger, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsfor-

sikring med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til 

nasjonal lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte 

ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg II 

eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat 

der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og 

dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 24 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller 

deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i 

artikkel 23 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte 

standarder omfatter disse kravene. 

Artikkel 25 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 23 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

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

oppgaver som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke til det. 

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

myndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgaver de har utført i henhold til vedlegg II. 

Artikkel 26 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad 

om melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det 

er opprettet.  
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2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse  

av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og den eller de vektene som organet 

hevder å være kompetent for, samt eventuelt et akkrediterings-

bevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter 

at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 23. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorgan ikke kan 

legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å 

kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 23. 

Artikkel 27 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurde-

ringsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 23. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodu-

len eller -modulene og den eller de berørte vektene, samt 

relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediterings-

bevis som nevnt i artikkel 26 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon 

som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og  

de ordninger som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med 

organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i  

artikkel 23. 

5.  Det berørte organ kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlems-

statene ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker 

etter en melding basert på et akkrediteringsbevis, eller innen 

to måneder for en melding som ikke er basert på slik 

akkreditering. 

Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endrin-

ger av meldingen. 

Artikkel 28 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

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

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer 

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

sjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilke virksomheter de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 29 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene 

i artikkel 23, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene 

er. Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller til-

baketrekking av en melding eller dersom det meldte organ har 

sluttet sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe 

egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behand-

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

ansvarlige meldermyndigheter og markedstilsynsmyndigheter 

på deres anmodning. 

Artikkel 30 

Tvil om meldte organers kompetanse 

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

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

kompetansen til et meldt organ eller om et meldt organ fortsatt 

oppfyller de krav og det ansvar det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger i tilknytning til grunnlaget for 

meldingen eller opprettholdelsen av det berørte meldte organs 

kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig.  
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4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige kor-

rigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 31 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg II. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve 

sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets 

struktur, kompleksiteten ved den aktuelle vektens teknologi 

samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

nøyaktighet og det vernenivå som kreves for at vekten skal 

være i samsvar med dette direktiv. 

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

oppfylt de grunnleggende krav i vedlegg I eller tilsvarende 

harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, 

skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende 

tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at en vekt ikke 

lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten 

treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifi-

kater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 32 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger truffet av de meldte organer, er tilgjengelig. 

Artikkel 33 

Meldte organers informasjonsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utført innenfor det området som omfattes av organets 

melding, samt all annen virksomhet som er utøvd, 

herunder virksomhet og underleveranser over landegren-

sene. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

vektene, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til 

negative og, på anmodning, positive resultater av sam-

svarsvurderinger. 

Artikkel 34 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det utveksles erfaring mellom 

medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar for 

meldingspolitikk. 

Artikkel 35 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, iverksettes og forvaltes på en egnet måte i form av en 

sektorgruppe eller tverrsektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organer de har meldt, 

deltar i arbeidet til denne eller disse gruppene, enten direkte 

eller gjennom utpekte representanter.  
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KAPITTEL 5 

TILSYN MED OG KONTROLL AV VEKTER SOM BRINGES 

INN PÅ MARKEDET I UNIONEN, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 36 

Tilsyn med og kontroll av vekter som bringes inn på 

markedet i Unionen 

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

nr. 765/2008 får anvendelse på vekter som omfattes av 

artikkel 1 i dette direktiv. 

Artikkel 37 

Framgangsmåte for håndtering av vekter som utgjør en 

risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at en vekt som omfattes av 

dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet eller for andre forhold som gjelder vern av allmenne 

interesser som omfattes av dette direktiv, skal de utføre en 

vurdering av den berørte vekt som omfatter alle relevante krav 

fastsatt i dette direktiv. De berørte markedsdeltakere skal 

samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål 

etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at vekten ikke er i 

samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve 

at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede kor-

rigerende tiltak for å bringe vekten i samsvar med disse 

kravene, trekke vekten tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

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

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organ om dette. 

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

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak er truffet med hensyn til alle berørte vekter som den har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer fyllest-

gjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjø-

ring av vektene på deres nasjonale marked, trekke vekten 

tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

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

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nød-

vendige for identifikasjon av vekten som ikke oppfyller 

kravene, vektens opprinnelse, det påståtte manglende sam-

svarets art og hvilken risiko som er involvert, arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de 

argumenter som den berørte markedsdeltaker har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at vekten ikke oppfyller krav som er knyttet til forhold 

som gjelder vern av allmenne interesser fastsatt i dette 

direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standarder nevnt i 

artikkel 12, og som danner grunnlag for en samsvars-

formodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstat som innledet 

framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggs-

opplysninger de måtte ha om den berørte vektens manglende 

samsvar, samt om eventuelle innvendinger de måtte ha mot 

det vedtatte nasjonale tiltak. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplys-

ningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger 

fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes 

egnede begrensende tiltak med hensyn til den berørte vekt, for 

eksempel at vekten trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 38 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 37 nr. 3 

og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller 
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de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale 

tiltaket. Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av 

denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som 

fastslår om det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater 

og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

vekten som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres 

marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom det 

nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte 

medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

vektens manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standarder nevnt i artikkel 37 nr. 5 bokstav b), 

skal Kommisjonen anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 

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

Artikkel 39 

Vekter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 37 nr. 1 kommer til at en vekt, selv om den 

er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for forhold 

som gjelder vern av allmenne interesser, skal medlemsstaten 

kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak 

for å sikre at den berørte vekt ikke lenger utgjør noen risiko 

når den bringes i omsetning, trekke vekten tilbake fra 

markedet eller tilbakekalle den innen et rimelig tidsrom, som 

medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak 

treffes med hensyn til alle de berørte vekter som denne har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene. Denne underretning skal 

inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger 

som er nødvendige for å kunne identifisere den berørte vekt, 

vektens opprinnelse samt vektens omsetningskjede, den 

aktuelle risikoens natur og arten og varigheten av de nasjonale 

tiltak som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart rådføre seg med med-

lemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt 

tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå 

egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité 

nevnt i artikkel 41 nr. 3. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle med-

lemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til den 

eller de berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 40 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 37 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen eller den supplerende måletekniske mer-

kingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) 

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

b)  CE-merkingen eller den supplerende måletekniske mer-

kingen er ikke påført, 

c)  påskriften fastsatt i artikkel 6 nr. 5 er ikke påført eller er 

påført i strid med artikkel 6 nr. 5, 

d)  identifikasjonsnummeret til det meldte organ, dersom 

organet er involvert i produksjonskontrollen, er påført i 

strid med artikkel 17 eller er ikke påført, 

e)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

f)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

g)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

h)  opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 6 eller artikkel 8 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

i) eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6 

eller 8 er ikke oppfylt.  
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2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstat treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av vekten på markedet 

eller påse at den blir tilbakekalt eller trukket tilbake fra 

markedet. 

KAPITTEL 6 

KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 41 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for ikke-

automatiserte vekter. Nevnte komité skal være en komité i 

henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver 

sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til 

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

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises 

enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats 

representant i henhold til dens saksbehandlingsregler. 

Artikkel 42 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. 

Nevnte regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for 

alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 43 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på 

markedet og/eller ibruktaking av vekter som omfattes av 

direktiv 2009/23/EØF og som er i samsvar med nevnte 

direktiv og som bringes i omsetning før 20. april 2016. 

Sertifikater utstedt i samsvar med direktiv 2009/23/EF skal 

være gyldige i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 44 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2 nr. 3–19, artikkel 6–17, artikkel 19–43 

og vedlegg II, III og IV. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til det direktiv som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 

som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal 

fastsette nærmere regler for henvisningen, og hvordan nevnte 

opplysning skal utformes. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området som omfattes av dette direktiv. 

Artikkel 45 

Oppheving 

Direktiv 2009/23/EF, endret ved forordningen oppført i 

vedlegg V del A, oppheves med virkning fra 20. april 2016, 

men uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i 

forbindelse med fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning 

og datoene for anvendelse av direktivene som er angitt i 

vedlegg V del B. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 46 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1 og 2, artikkel 3, 4, 5 og 18 og vedlegg I, V og VI får anvendelse fra 20. april 

2016. 

Artikkel 47 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Terminologien til Den internasjonale organisasjon for lovregulert måleteknikk benyttes. 

Innledende merknad 

Når en vekt er utstyrt med eller knyttet til mer enn én visnings- eller trykkeinnretning som brukes for formålene nevnt i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal de av innretningene som viser veieresultatene og som ikke kan påvirke vektens 

korrekte funksjon, ikke omfattes av de grunnleggende kravene dersom veieresultatene trykkes eller registreres korrekt 

og uutslettelig av en del av vekten som oppfyller de grunnleggende kravene, og dersom resultatene er tilgjengelige for 

de to partene som berøres av målingen. Når det gjelder vekter som brukes ved direkte salg til publikum, skal likevel 

visnings- og trykkeinnretningene for selger og kunde oppfylle de grunnleggende kravene. 

Måletekniske krav 

1. Målenheter for masse 

 De benyttede målenheter for masse skal være lovlige målenheter i henhold til direktiv 80/181/EØF av 

20. desember 1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter(1). 

 Forutsatt at dette vilkår er oppfylt, skal følgende enheter tillates: 

a)  SI-enheter: kilo, mikrogram, milligram, gram, tonn, 

b)  britisk enhet: troy ounce ved veiing av edelmetaller, 

c)  annen enhet som ikke er en SI-enhet: metrisk karat ved veiing av edelsteiner. 

 Når det gjelder vekter som benytter den britiske målenheten nevnt ovenfor, skal de relevante grunnleggende 

kravene angitt nedenfor omregnes til denne enheten ved enkel interpolasjon. 

2. Nøyaktighetsklasser 

2.1  Følgende nøyaktighetsklasser er definert: 

a)  I spesiell 

b)  II fin 

c)  III midlere 

d)  IIII ordinær 

 Klassene er nærmere angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Nøyaktighetsklasser 

Klasse Verifiseringsminstedeling(e) Minstelast (Min) 
Antall verifiseringsminstedelinger 

(n)((Maks)(e)) 

  Minste verdi Minste verdi Største verdi 

I 0,001 g ≤ e 100 e 50 000 — 

II 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000 

0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000 

III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000 

5 g ≤ e 20 e 500 10 000 

IIII 5 g ≤ e 10 e 100 1 000 
  

  

(1) EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40. 
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 Minstelasten reduseres til 5 e for vekter i klasse II og III som benyttes til å bestemme transporttariffer. 

2.2 Minstedelinger 

2.2.1  Den faktiske minstedelingen (d) og verifiseringsminstedelingen (e) oppgis i følgende form: 

 1 × 10k, 2 × 10k, eller 5 × 10k masseenheter, 

 der k er et heltall eller null. 

2.2.2  For alle vekter bortsett fra slike som har hjelpeinnretninger for visning, 

 d = e. 

2.2.3  For alle vekter som har hjelpeinnretninger for visning, gjelder følgende vilkår: 

 e = 1 x 10 k, 

 d < e ≤ 10 d. 

 med unntak av vekter i klasse I med d < 10-4 g, der e = 10-3 g. 

3. Klassifisering 

3.1 Vekter med bare ett veieområde 

 Vekter som har en hjelpeinnretning for visning, skal høre til klasse I eller II. Når det gjelder slike vekter, fås 

lastens minste verdi for de to klassene fra tabell 1 ved å erstatte verifiseringsminstedelingen (e) i kolonne 3 

med den faktiske minstedelingen (d). 

 Dersom d < 10-4 g, kan størstelasten i klasse I være mindre enn 50 000 e. 

3.2 Vekter med flere veieområder 

 Det er tillatt med flere veieområder, forutsatt at de er klart angitt på vekten. Hvert enkelt veieområde 

klassifiseres i samsvar med nr. 3.1. Dersom veieområdene tilhører forskjellige nøyaktighetsklasser, må vekten 

oppfylle de strengeste kravene som gjelder for nøyaktighetsklassene som veieområdene tilhører. 

3.3 Flerskalavekter 

3.3.1  Vekter med bare ett veieområde kan ha flere delveieområder (flerskalavekter). 

 Flerskalavekter skal ikke utstyres med en hjelpeinnretning for visning. 

3.3.2  Hvert enkelt delveieområde på flerskalavekter er definert ved 

—  sin verifiseringsminstedeling, ei med e(i + 1) > ei 

—  sin største last Maksi med Maksr = Maks 

—  sin minstelast Mini med Mini = Maks (i – 1) 

og Min1 = Min 

 der: 

i =1, 2, … r, 

i = delveieområdets nummer, 

r = samlet antall delveieområder. 

 All last er nettolast, uten hensyn til verdien av den tara som benyttes. 

3.3.3  Delveieområdene klassifiseres i samsvar med tabell 2. Alle delveieområder skal tilhøre samme nøy-

aktighetsklasse, og denne klassen er vektens nøyaktighetsklasse.  
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Tabell 2 

Flerskalavekter 

i = 1, 2, … r 

i = delveieområdets nummer, 

r = samlet antall delveieområder 

Klasse Verifiseringsminstedeling(e) 

Minstelast (Min) Antall verifiseringsminstedelinger 

Minste verdi 
Minste verdi(1) 

n = ((Maksi)/(e(i+1))) 

Største verdi 

n = ((Maksi)/(ei)) 

I 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000 — 

II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1 5 000 100 000 

0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000 

III 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000 

IIII 5g ≤ ei 10 e1 50 1 000 

(1) Når i = r, får den tilsvarende kolonne i tabell 1 anvendelse, med e erstattet av er. 

4. Nøyaktighet 

4.1  Ved gjennomføringen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 13 må visningsfeilen ikke overstige største tillatte 

visningsfeil som vist i tabell 3. Ved digital visning skal visningsfeilen korrigeres for avrundingsfeil. 

 De største tillatte feil får anvendelse på nettoverdi og taraverdi av all mulig last, unntatt taraverdier som er 

fastsatt på forhånd. 

Tabell 3 

Største tillatte feil 

Last 

Største tillatte feil 

Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IIII 

0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e 

50 000 e < m  

≤ 200 000 e 

5 000 e < m  

≤ 20 000 e 

500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ± 1,0 e 

200 000 e < m 20 000 e < m  

≤ 100 000 e 

2 000 e < m  

≤ 10 000 e 

200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e 

4.2  De største tillatte feil ved bruk skal være det dobbelte av de største tillatte feil fastsatt i nr. 4.1. 

5.  En vekts veieresultater må være repeterbare og skal kunne gjentas med de andre visningsinnretningene som 

benyttes, og i samsvar med andre likevektsmetoder. 

 Veieresultatene må være tilstrekkelig ufølsomme for endringer i lastens plassering på lastbæreren. 

6.  Vektene må reagere på små endringer i lasten. 

7. Influensstørrelser og tid 

7.1  Vekter i klasse II, III og IIII som kan benyttes skråstilt, skal være tilstrekkelig ufølsomme for grader av 

skråstilling som kan forekomme ved normal bruk. 

7.2  Vektene skal oppfylle de måletekniske kravene innen temperaturområdet angitt av produsenten. Områdets 

verdi skal minst være lik: 

a)  5 °C for en vekt i klasse I, 
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b)  15 °C for en vekt i klasse II, 

c)  30 °C for en vekt i klasse III eller IIII. 

 Dersom produsenten ikke har angitt noe temperaturområde, får området –10 °C til +40 °C anvendelse. 

7.3  Vekter som får strøm fra nettet, skal oppfylle de måletekniske kravene under forsyningsvilkår som ligger 

innenfor grensene for normal nettspenningsvariasjon. 

 Batteridrevne vekter skal vise når spenningen går under den nødvendige minsteverdi, og skal i slike tilfeller 

fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift. 

7.4  Elektroniske vekter, unntatt dem i klasse I og II der e er mindre enn 1 g, skal oppfylle de måletekniske kravene 

ved høy relativ fuktighet ved den øvre grense av sitt temperaturområde. 

7.5  Langvarig belastning av en vekt i klasse II, III eller IIII skal ha ubetydelig innvirkning på visningen ved 

belastning eller på nullvisningen umiddelbart etter at lasten er fjernet. 

7.6  Under andre vilkår skal vekten enten fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift. 

Utforming og konstruksjon 

8. Allmenne krav 

8.1.  Vektenes utforming og konstruksjon skal være slik at de beholder sine måletekniske egenskaper dersom de 

brukes og installeres på riktig måte, og dersom de brukes i det miljø de er beregnet på. Massens verdi skal 

angis. 

8.2  Når de elektroniske vektene utsettes for forstyrrelser, skal de ikke oppvise feil av betydning, eller de skal 

automatisk påvise feilene og angi dem. 

 Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig feil, skal de avgi et synlig eller hørbart 

varselsignal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner. 

8.3  Kravene i nr. 8.1 og 8.2 skal bestandig være oppfylt i et tidsrom som er normalt i betraktning av vektens 

planlagte bruk. 

 Digitale elektroniske innretninger må alltid i tilstrekkelig grad kontrollere måleprosessen, visningsinnretningen 

samt all lagring og overføring av data. 

 Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig holdbarhetsfeil, skal de avgi et synlig eller hørbart 

signal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner. 

8.4  Er ytre utrustning tilsluttet en elektronisk vekt gjennom et passende grensesnitt, må ikke utrustningen ha 

uheldig innvirkning på vektens måletekniske egenskaper. 

8.5  Vektene må ikke være av en slik art at de lett kan benyttes til bedrageri, og mulighetene for utilsiktet misbruk 

må være så små som mulig. Deler som ikke skal demonteres eller justeres av brukeren, må sikres mot slike 

inngrep. 

8.6  Vektene skal være utformet på en slik måte at den lovfestede kontrollen fastsatt ved dette direktiv raskt kan 

utføres. 

9. Visning av veieresultater og andre vektverdier 

 Visningen av veieresultatene og andre vektverdier må være nøyaktig, entydig og ikke villedende, og 

visningsinnretningen må gjøre det lett å lese av visningen under normale bruksforhold. 

 Navnene på og symbolene for målenhetene nevnt i nr. 1 i dette vedlegg skal være i samsvar med 

bestemmelsene i direktiv 80/181/EØF, med tilføyelse av symbolet for metrisk karat, som skal være «ct».  
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 Visning skal være umulig over størstelasten (Maks) forhøyet med 9 e. 

 En hjelpeinnretning for visning er bare tillatt etter desimaltegnet. En innretning for utvidet visning kan bare 

benyttes midlertidig, og trykking av veieresultater skal ikke kunne skje når den er i bruk. 

 Sekundære visninger kan forekomme, forutsatt at de ikke kan forveksles med primære visninger. 

10. Trykking av veieresultater og andre vektverdier 

 Trykte resultater skal være riktige, tilstrekkelig gjenkjennelige og entydige. Trykken skal være tydelig, leselig, 

uutslettelig og varig. 

11. Nivellering 

 Om nødvendig skal vekter være utstyrt med en nivelleringsinnretning og en nivåindikator som er tilstrekkelig 

følsomme til å muliggjøre riktig installasjon. 

12. Nullstilling 

 Vekter kan være utstyrt med nullstillingsinnretninger. Bruken av slike innretninger skal medføre nøyaktig 

nullstilling og må ikke forårsake uriktige måleresultater. 

13. Tarainnretninger og forhåndsinnstilte tarainnretninger 

 Vekter kan ha en eller flere tarainnretninger og en forhåndsinnstilt tarainnretning. Bruk av tarainnretninger skal 

medføre nøyaktig nullstilling og sikre riktig nettoveiing. Bruk av den forhåndsinnstilte tarainnretningen skal 

sikre riktig bestemmelse av beregnet nettoverdi. 

14. Vekter for direkte salg til publikum med størstelast som ikke overstiger 100 kg: tilleggskrav 

 Vekter til bruk for direkte salg til publikum skal vise alle vesentlige opplysninger om veiingen og tydelig vise 

kunden beregningen av prisen for varen som kjøpes, dersom det dreier seg om vekter med prisangivelse. 

 Dersom salgsprisen vises, skal den være nøyaktig. 

 På vekter med prisberegning skal vesentlige visninger være synlige tilstrekkelig lenge til at kunden kan lese 

dem ordentlig. 

 Vekter med prisberegning kan ha andre funksjoner enn veiing og prisberegning av enkeltartikler, forutsatt at 

alle visninger i forbindelse med alle transaksjoner trykkes tydelig, entydig og oversiktlig på en slipp eller lapp 

til kunden. 

 Vektene må ikke ha egenskaper som direkte eller indirekte kan føre til visninger som er vanskelige eller 

tidkrevende å tolke. 

 Vektene skal sikre kunder vern mot enhver uriktig salgstransaksjon som skyldes at vektene ikke fungerer som 

de skal. 

 Hjelpeinnretninger for visning og innretninger for utvidet visning er ikke tillatt. 

 Tilleggsinnretninger er tillatt bare i den utstrekning de ikke muliggjør bedrageri. 

 Vekter som ligner vekter som vanligvis benyttes i direkte salg til publikum, men som ikke oppfyller kravene i 

dette nummer, skal i nærheten av avlesningsinnretningen ha den uutslettelige påskriften «Må ikke benyttes ved 

direkte salg til publikum». 

15. Prismerkevekter 

 Prismerkevekter skal oppfylle kravene til vekter med prisangivelse for direkte salg til publikum i den 

utstrekning kravene får anvendelse på de aktuelle vektene. Trykking av prismerke skal være umulig under en 

minstelast. 

 ______  
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VEDLEGG II 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

1. Modul B: EU-typeprøving 

1.1  EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker en vekts 

tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at vektens tekniske konstruksjon oppfyller gjeldende krav i 

dette direktiv. 

1.2  EU-typeprøvingen kan gjennomføres på en av følgende måter: 

— undersøkelse av et eksemplar av den komplette vekten som er representativt for den planlagte produk-

sjonen (produksjonstype), 

— som en vurdering av egnetheten til vektens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, samt en undersøkelse av eksemplarer som 

er representative for den planlagte produksjonen, av en eller flere kritiske deler av vekten (kombinasjon av 

produksjonstype og konstruksjonstype), 

— en vurdering av egnetheten til vektens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, uten en undersøkelse av eksemplaret 

(konstruksjonstype). 

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

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

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

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

er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering 

av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den 

tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer: 

i) en generell beskrivelse av vekten, 

ii) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv., 

iii) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte, 

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

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

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

krav i dette direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er 

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

hvilke deler som er anvendt, 

v) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

vi) prøvingsrapporter, 

d)  eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om flere 

eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdo-

kumentasjonen skal nevne alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder 

ikke er anvendt full ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger 

utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos produsenten eller 

av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar.  
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1.4  Det meldte organ skal 

 når det gjelder vekten, 

1.4.1  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om vektens tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende, 

 når det gjelder eksemplaret eller eksemplarene, 

1.4.2  kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere elementer som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte 

standarder, samt elementer som er konstruert i samsvar med øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, 

1.4.3  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante 

harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem, 

1.4.4  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere i tilfeller der 

løsningene i de relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt, om løsningene produsenten har valgt, som 

anvender øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de tilsvarende grunnleggende krav i dette direktiv, 

1.4.5  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres. 

1.5  Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver virksomheten som er gjennomført i 

henhold til nr. 1.4, og resultatene av denne. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, 

skal det meldte organ offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke. 

1.6  Når typen oppfyller kravene i dette direktiv som gjelder for den berørte vekt, skal det meldte organ utstede et 

EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, 

konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle gyldighetsvilkår for det, og opplysningene som kreves for å 

identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg. 

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

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

 EU-typeprøvingssertifikatet skal være gyldig i ti år fra utstedelsesdagen og kan fornyes for nye tiårsperioder. 

Ved avgjørende endringer i utformingen av vekten, f.eks. som følge av at ny teknikk tas i bruk, kan EU-

typeprøvingssertifikatets gyldighet begrenses til to år og forlenges med tre år. 

 Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ avslå å utstede et EF-

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

1.7  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende 

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

direktiv, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ 

underrette produsenten om dette. Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske 

dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha 

betydning for om vekten er i samsvar med de grunnleggende krav i dette direktiv eller gyldighetsvilkårene for 

sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-

typeprøvingssertifikatet. 

1.8  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

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

tilgjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, 

midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset. 

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

eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset, og på anmodning underrette om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.  
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 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-

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

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte 

organ. Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de 

tekniske dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets 

gyldighetsperiode. 

1.9  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

1.10  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 1.3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 1.7 og 1.9, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

2. Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen 

2.1  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den del av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2.2 og 2.5, og sikrer og erklærer på 

eget ansvar at de berørte vektene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2.2 Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og 

prøving av de berørte vektene som beskrevet i nr. 2.3, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 2.4. 

2.3 Kvalitetssystem 

2.3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vektene til et meldt organ etter eget 

valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

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

c)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien vekter, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, og 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

2.3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at vektene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen 

for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om 

det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,  
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e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

2.3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 2.3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha 

erfaring i å vurdere det aktuelle vektområdet og den berørte vektteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk til produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2.3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å 

identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å 

sikre at vekten er i samsvar med nevnte krav. 

 Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for vedtaket. 

2.3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt. 

2.3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 2.3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen 

og en begrunnelse for vedtaket. 

2.4 Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

2.4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

2.4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om 

det berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

2.4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

2.4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte 

organ om nødvendig utføre eller besørge utført vektprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom 

det har utført prøvinger. 

2.5 Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

2.5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv, 

og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 2.3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt 

som er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i 

dette direktiv. 

2.5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal 

angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.  
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2.6  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at vekten er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 2.3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 2.3.5, 

c)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 2.3.5, 2.4.3 og 2.4.4. 

2.7  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

2.8 Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2.3.1, 2.3.5, 2.5 og 2.6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

3. Modul D1: Kvalitetssikring av produksjonsprosessen 

3.1  Kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 3.2, 3.4 og 3.7, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte vektene 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

3.2 Teknisk dokumentasjon 

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

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

risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske 

dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer: 

a)  en generell beskrivelse av vekten, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv., 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte, 

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

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

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i dette direktiv, herunder en 

fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder 

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

e)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

3.3  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

3.4 Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og 

prøving av de berørte vektene som beskrevet i nr. 3.5, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 3.6. 

3.5 Kvalitetssystem 

3.5.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vektene til et meldt organ etter eget 

valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten,  
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b)  en skriftlig erklæring om at en tilsvarende søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien vekter, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2, 

3.5.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at vektene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen 

for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om 

det berørte personalets kvalifikasjoner osv., 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

3.5.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.5.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha 

erfaring i å vurdere det aktuelle vektområdet og den berørte vektteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk til produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2 for å kontrollere produsentens evne til å identifisere 

relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at vekten 

er i samsvar med nevnte krav. 

 Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for vedtaket. 

3.5.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt. 

3.5.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.5.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen 

og en begrunnelse for vedtaket. 

3.6 Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

3.6.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet.  
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3.6.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b) den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2, 

c)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om 

det berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

3.6.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

3.6.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte 

organ om nødvendig utføre eller besørge utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom 

det har utført prøvinger. 

3.7 Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

3.7.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv, 

og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt 

som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

3.7.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal 

angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for. 

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

3.8  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at vekten er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.5.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5.5, 

c)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5.5, 3.6.3 og 3.6.4. 

3.9  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

3.10 Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 og 3.8 kan oppfylles av vedkommendes representant, 

på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

4. Modul F: Typesamsvar basert på produktkontroll 

4.1  Typesamsvar basert på produktkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 4.2 og 4.5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte vektene, som 

har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4.3, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet 

og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.2 Produksjon 

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

produserte vektene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

med gjeldende krav i dette direktiv. 

4.3 Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere 

om vektene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med 

gjeldende krav i dette direktiv.  
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 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om vektene er i samsvar med gjeldende krav, skal utføres ved 

undersøkelse og prøving av hver vekt som angitt i nr. 4.4 

4.4 Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hver enkelt vekt 

4.4.1  Alle vektene skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante 

harmoniserte standarder og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner 

skal utføres for å verifisere at vektene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EF-

typeprøvingssertifikatet og med gjeldende krav i dette direktiv. 

 I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige 

prøvinger som skal utføres. 

4.4.2  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på hver enkelt godkjent vekt eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter for 

kontroll i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

4.5 Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

4.5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv, 

og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4.3, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt som 

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

gjeldende krav i dette direktiv. 

4.5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal 

angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for. 

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

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 4.3 godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar, 

påføre organets identifikasjonsnummer på vektene. 

4.6  Dersom det meldte organ godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar, påføre organets 

identifikasjonsnummer på vektene under produksjonsprosessen. 

4.7 Representant 

 Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til 

nr. 4.2. 

5. Modul F1: Samsvar basert på produktkontroll 

5.1  Samsvar basert på produktkontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i nr. 5.2, 5.3 og 5.6 og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte vektene, som har 

vært omfattet av bestemmelsene i nr. 5.4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2 Teknisk dokumentasjon 

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

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

risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske 

dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer: 

a)  en generell beskrivelse av vekten, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv., 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte,  
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d)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

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

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i dette direktiv, herunder en 

fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder 

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

e)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

5.2.2  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

5.3 Produksjon 

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

produserte vektene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

5.4 Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere 

om vektene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere samsvar med nevnte krav skal utføres ved undersøkelse og 

prøving av hver enkelt vekt som angitt i nr. 5.5. 

5.5 Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hver enkelt vekt 

5.5.1  Alle vektene skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte 

standarder og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å 

verifisere at vektene er i samsvar med kravene som gjelder for dem. I mangel av en slik harmonisert standard 

skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger som skal utføres. 

5.5.2  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på hver enkelt godkjent vekt eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og kunne stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i 

ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

5.6 Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

5.6.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv, 

og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 5.4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.6.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal 

angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for. 

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

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 5.5 godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar, 

påføre organets identifikasjonsnummer på vektene. 

5.7  Dersom det meldte organ godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar, påføre organets 

identifikasjonsnummer på vektene under produksjonsprosessen. 

5.8 Representant 

 Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til 

nr. 5.2.1 og 5.3.  
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6. Modul G: Samsvar basert på kontroll av enkelteksemplarer 

6.1  Samsvar basert på kontroll av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 6.2, 6.3 og 6.5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at den 

berørte vekt, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 6.4, er i samsvar med gjeldende krav i dette 

direktiv. 

6.2 Teknisk dokumentasjon 

6.2.1  Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i 

nr. 6.4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om vekten er i samsvar med de relevante kravene, og 

skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi 

gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og 

virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer: 

a)  en generell beskrivelse av vekten, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv., 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte, 

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

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

beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i dette direktiv, herunder en 

fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder 

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

e)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

6.2.2  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

6.3 Produksjon 

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

produserte vekten er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

6.4 Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og 

prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre 

relevante tekniske spesifikasjoner for å kontrollere at vekten er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. I 

mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger 

som skal utføres. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på den godkjente vekten eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og kunne stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i 

ti år etter at vekten er brakt i omsetning. 

6.5 Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

6.5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv, 

og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 6.4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver vekt som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

6.5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken vekt den er 

utarbeidet for. 

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

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 6.2.2 og 6.5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produ-

sentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

7. Felles bestemmelser 

7.1  Samsvarsvurderingen i henhold til modul D, D1, F, F1 eller G kan foretas i produsentens lokaler eller på 

ethvert annet sted dersom transport av vekten til bruksstedet innebærer at vekten må demonteres, dersom 

ibruktaking på bruksstedet innebærer at vekten må monteres eller andre tekniske installasjonsarbeider må 

utføres som kan ha innvirkning på vektens yteevne, og dersom tyngdekraften på bruksstedet tas i betraktning 

eller vektens yteevne ikke påvirkes av variasjoner i tyngdekraften. I alle andre tilfeller skal den foretas på 

vektens brukssted. 

7.2  Dersom vektens yteevne påvirkes av variasjoner i tyngdekraften, kan framgangsmåtene nevnt i nr. 7.1 

gjennomføres i to etapper, der annen etappe omfatter alle undersøkelser og prøvinger hvis resultat er avhengig 

av tyngdekraften, og første etappe omfatter alle andre undersøkelser og prøvinger. Annen etappe skal 

gjennomføres på vektens brukssted. Når en medlemsstat har opprettet tyngdekraftsoner på sitt territorium, kan 

uttrykket «på vektens brukssted» forstås som «i tyngdekraftsonen der vekten skal brukes». 

7.2.1  Når en produsent har valgt å gjennomføre en av framgangsmåtene nevnt i nr. 7.1 i to etapper, og når de to 

etappene gjennomføres av ulike parter, skal en vekt som har gjennomgått første etappe av framgangsmåten, 

være påført identifikasjonsnummeret til det meldte organ som har medvirket i etappen. 

7.2.2  Parten som har gjennomført første etappe av framgangsmåten, skal for hver enkelt vekt utstede et sertifikat som 

inneholder de nødvendige data for å identifisere vekten, og angi nærmere hvilke undersøkelser og prøvinger 

som er utført. 

 Den part som gjennomfører annen etappe av fremgangsmåten, skal utføre de undersøkelser og prøvinger som 

ennå ikke er utført. 

 Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne framlegge det meldte organs samsvars-

sertifikater. 

7.2.3  En produsent som i første etappe som har valgt modul D eller D1, kan i annen etappe enten bruke samme 

framgangsmåte eller beslutte å fortsette i annen etappe med modul F eller F1, alt etter hva som er relevant. 

7.2.4  CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen skal påføres vekten etter at annen etappe er 

fullført, sammen med identifikasjonsnummeret til det meldte organ som har medvirket i annen etappe. 

 ______  
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VEDLEGG III 

PÅSKRIFTER 

1. Vekter som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) 

1.1  Disse vektene skal ha følgende påskrifter, som skal være synlige, leselige og uutslettelige: 

i) eventuelt EU-typeprøvingssertifikatets nummer, 

ii) produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke,  

iii) nøyaktighetsklassen innskrevet i en oval eller plassert mellom to vannrette linjer som bindes sammen av to 

halvsirkler, 

iv) størstelast i form av Maks …. 

v) minstelast i form av Min …, 

vi) verifiseringsminstedeling i form av e = …, 

vii) type-, parti- eller serienummer 

og dersom det er relevant: 

viii) for vekter som består av deler som er atskilte, men som likevel hører sammen: identifikasjonsmerke på hver 

enhet, 

ix) minstedeling dersom den er forskjellig fra e, i form av d = …, 

x) største additive tara, i form av T = + …, 

xi) største subtraktive tara dersom den er forskjellig fra Maks, i form av T = – …, 

xii) taraens minstedeling dersom den er forskjellig fra e, i form av dT = …, 

xiii) grenselast dersom den er forskjellig fra Maks, i form av Lim …, 

xiv) spesielle temperaturgrenser, i form av … oC/… oC, 

xv) forhold mellom loddbærer og lastbærer. 

1.2  Nevnte vekter skal være innrettet slik at det er mulig å påføre samsvarsmerkingen og påskrifter. Merkingen og 

påskriftene skal være slik at det er umulig å fjerne samsvarsmerkingen uten at de tar skade, og slik at sam-

svarsmerkingen er synlig når vekten er i vanlig driftsstilling. 

1.3  Dersom det benyttes merkeplate, skal det være mulig å forsegle platen med mindre den ikke kan fjernes uten å bli 

ødelagt. Dersom platen lar seg forsegle, skal den kunne påføres et kontrollmerke. 

1.4  Påskriftene Maks, Min, e og d skal også plasseres i nærheten av det stedet der veieresultatet avleses, med mindre 

de allerede er plassert der. 

1.5  Enhver massebestemmelsesinnretning som er knyttet til eller kan knyttes til en eller flere lastbærere, skal være 

påført de påskrifter som er relevante for lastbærerne. 

2.  Vekter som ikke skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal være merket på en synlig, 

lesbar og uutslettelig måte 

— produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke, 
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— størstelast i form av Maks …. 

 Slike vekter skal ikke være påført samsvarsmerkingen fastsatt i dette direktiv. 

3. Symbol for avgrenset bruk av en innretning, nevnt i artikkel 18 

 Symbolet for avgrenset bruk skal bestå av en stor svart «M» trykt på en rød kvadratisk bakgrunn der siden er 

minst 25 mm, og det hele skal krysses av kvadratets to diagonaler. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

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

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant, 

3.  Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene. 

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

for å identifisere vekten): 

5.  Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

7.  Det meldte organ … (navn, nummer) har utført … (beskrivelse av inngrepet) og utstedt sertifikatet: 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og dato for utstedelse): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______  

  

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

DEL A 

Opphevet direktiv med endringer 

(som nevnt i artikkel 45) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF 

(EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12) 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav i) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av direktivene angitt i del B i vedlegg 

VII til direktiv 2009/23/EF 

(som nevnt i artikkel 45) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

90/384/EØF 30. juni 1992 1. januar 1993(1) 

93/68/EØF 30. juni 1994 1. januar 1995(2) 

(1) I samsvar med artikkel 15 nr. 3 i direktiv 90/384/EØF skal medlemsstatene i en periode på ti år fra den dato de anvender de lover 

og forskrifter som er vedtatt av medlemsstatene for å innarbeide direktivet i nasjonal lovgivning, tillate omsetning og/eller 

ibruktaking av vekter som er i samsvar med reglene som gjaldt før 1. januar 1993. 

(2) I samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF: Medlemsstatene skal fram til 1. januar 1997 tillate markedsføring og 

ibruktaking av produkter som er i samsvar med de merkingsordninger som gjaldt før 1. januar 1995. 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2009/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii) Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

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

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iv) Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) v) Artikkel 1 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) vi) Artikkel 1 nr. 2 bokstav f) 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 nr. 2 bokstav g) 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 — 

— Artikkel 2 nr. 3–19 

Artikkel 3 Artikkel 3 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst Artikkel 13 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 1 bokstav b) Artikkel 13 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 3 — 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

— Artikkel 14 
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Direktiv 2009/23/EF Dette direktiv 

— Artikkel 15 

— Artikkel 16 

— Artikkel 17 nr. 1–5 

— Artikkel 17 nr. 6 

Artikkel 13 første punktum Artikkel 6 nr. 5 fjerde ledd 

Artikkel 13 annet punktum Artikkel 18 

— Artikkel 19 

— Artikkel 20 

— Artikkel 21 

— Artikkel 22 

— Artikkel 23 

— Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 

— Artikkel 29 

— Artikkel 30 

— Artikkel 31 

— Artikkel 32 

— Artikkel 33 

— Artikkel 34 

— Artikkel 35 

— Artikkel 36 

— Artikkel 37 

— Artikkel 38 

— Artikkel 39 

— Artikkel 40 

— Artikkel 41 

— Artikkel 42 

Artikkel 14 Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 15 — 

— Artikkel 43 

— Artikkel 44 nr. 1 

Artikkel 16 Artikkel 44 nr. 2 

Artikkel 17 Artikkel 45 

Artikkel 18 Artikkel 46 første ledd 

— Artikkel 46 annet ledd 
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Direktiv 2009/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 19 Artikkel 47 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II nr. 1 — 

— Vedlegg II nr. 1 

Vedlegg II nr. 2 — 

— Vedlegg II nr. 2 

— Vedlegg II nr. 3 

Vedlegg II nr. 3 — 

— Vedlegg II nr. 4 

— Vedlegg II nr. 5 

Vedlegg II nr. 4 — 

— Vedlegg II nr. 6 

Vedlegg II nr. 5 Vedlegg II nr. 7 

Vedlegg III — 

Vedlegg IV Vedlegg III 

— Vedlegg IV 

Vedlegg V — 

Vedlegg VI — 

Vedlegg VII Vedlegg V 

Vedlegg VIII — 

— Vedlegg VI 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til 

rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes 

dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/32/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av 

måleinstrumenter (omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF av  

31. mars 2004 om måleinstrumenter(3) er blitt betydelig 

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

bør nevnte direktiv av klarhetshensyn omarbeides. 

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

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

ring og markedstilsyn for markedsføring av produkter(5) 

fastsetter regler om akkreditering av samsvarsvurde-

ringsorganer, utgjør en ramme for markedstilsyn med 

produkter og for kontroller av produkter fra tredjestater 

og fastsetter generelle prinsipper for CE-merking. 

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

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

produkter(6) fastsetter de felles prinsipper og 

  

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

s. 149, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 8. 

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

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

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

(3) EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1. 

(4) Se vedlegg XIV del A. 

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

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

referansebestemmelser som skal anvendes som et 

ensartet grunnlag for revisjon eller omarbeiding av sek-

torlovgivning. Direktiv 2004/22/EF bør tilpasses nevnte 

beslutning. 

4) Dette direktiv omfatter måleinstrumenter som er nye på 

unionsmarkedet når de bringes i omsetning, det vil si de 

er enten nye måleinstrumenter som er framstilt av en 

produsent etablert i Unionen, eller måleinstrumenter, 

uansett om de er nye eller brukte, som importeres fra en 

tredjestat. 

5) Korrekte og kontrollerbare måleinstrumenter kan brukes 

til en rekke ulike måleoppgaver. De som gjelder oppga-

ver av allmenn interesse, folkehelse, offentlig sikkerhet 

og orden, miljøvern og forbrukervern, innkreving av 

skatter og avgifter samt god forretningsskikk, som 

direkte eller indirekte påvirker borgernes dagligliv på 

mange måter, kan kreve bruk av måleinstrumenter som 

er underlagt lovregulert kontroll. 

6) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

7) Lovregulert måleteknisk kontroll bør ikke medføre 

hindringer for fri omsetning av måleinstrumenter. De 

gjeldende bestemmelser bør være de samme i alle med-

lemsstater, og samsvarserklæring bør godtas i hele 

Unionen. 

8) Lovregulert måleteknisk kontroll krever samsvar med 

bestemte ytelseskrav. Ytelseskravene som måle-

instrumentene må oppfylle, bør sikre et høyt beskyttel-

sesnivå. Samsvarsvurderingen bør sikre et høyt tillits-

nivå. 

9) Medlemsstatene bør som hovedregel kreve lovregulert 

måleteknisk kontroll. Dersom lovregulert måleteknisk 

kontroll er pålagt, bør bare måleinstrumenter som opp-

fyller de felles ytelseskrav, brukes. 

10) Prinsippet om valgfrihet som innføres ved direktiv 

2004/22/EF, innebærer at medlemsstatene kan utøve sin 

rett til å bestemme hvorvidt de skal fastsette bruken av 

måleinstrumentene som omfattes av dette direktiv.  

2019/EØS/13/12 
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11) Nasjonale spesifikasjoner vedrørende relevante 

nasjonale krav for bruk bør ikke påvirke dette direktivs 

bestemmelser om «ibruktaking». 

12) Måleinstrumenters ytelse er særlig følsom overfor 

omgivelsene, særlig elektromagnetiske omgivelser. 

Måleinstrumenters motstandsevne overfor elektromag-

netiske forstyrrelser bør utgjøre en integrert del av dette 

direktiv, og kravene til motstandsevne i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF av  

15. desember 2004 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet(1) bør 

derfor ikke få anvendelse. 

13) For å sikre fri omsetning av måleinstrumenter i Unionen 

bør medlemsstatene ikke hindre omsetning og/eller 

ibruktaking av måleinstrumenter som er påført CE-

merking og supplerende måleteknisk merking i samsvar 

med bestemmelsene i dette direktiv. 

14) Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak for å 

hindre at måleinstrumenter som ikke oppfyller kravene, 

bringes i omsetning og/eller tas i bruk. Det er derfor 

nødvendig med hensiktsmessig samarbeid mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene for å sikre 

at dette mål nås på unionsplan. 

15) Markedsdeltakerne bør ut fra sin respektive rolle i 

omsetningskjeden ha ansvar for at måleinstrumenter 

oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det sikres et 

høyt nivå for vern av allmenne interesser som omfattes 

av dette direktiv, og slik at det garanteres rettferdig 

konkurranse på unionsmarkedet. 

16) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet måle-

instrumenter som er i samsvar med dette direktiv. Det 

bør fastsettes en klar, forholdsmessig fordeling av 

forpliktelsene som svarer til hver enkelt markeds-

deltakers rolle i forsynings- og distribusjonskjeden. 

17) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

  

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

18) Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering. 

Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av 

produsenten alene. 

19) Det er nødvendig å sikre at måleinstrumenter fra 

tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og særlig at produsentene har 

gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvur-

dering av slike måleinstrumenter. Det bør derfor 

fastsettes at importørene skal sikre at de måle-

instrumentene de bringer i omsetning, oppfyller kravene 

i dette direktiv, og at de ikke bringer i omsetning 

måleinstrumenter som ikke oppfyller disse kravene, 

eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at 

importørene skal sikre at framgangsmåter for sam-

svarsvurdering er blitt gjennomført, og at merking av 

måleinstrumenter og dokumentasjon utarbeidet av 

produsentene er tilgjengelig for vedkommende na-

sjonale myndigheter for kontroll. 

20) Når en importør bringer et måleinstrument i omsetning, 

skal vedkommende angi sitt navn, firma og registrerte 

varemerke og kontaktadresse på måleinstrumentet. 

Unntak bør gjøres i de tilfeller dette ikke er mulig på 

grunn av måleinstrumentets størrelse eller art. Dette 

gjelder blant annet i tilfeller der importøren blir nødt til 

å åpne emballasjen for å påføre sitt navn og adresse på 

måleinstrumentet. 

21) Distributøren gjør et måleinstrument tilgjengelig på 

markedet etter at det er brakt i omsetning av produ-

senten eller importøren. Distributøren bør utvise behørig 

aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av 

måleinstrumentet ikke har negativ innvirkning på nevnte 

instruments samsvar med dette direktiv. 

22) Alle markedsdeltakere som bringer et måleinstrument i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

et måleinstrument på en slik måte at oppfyllelsen av 

dette direktiv kan bli påvirket, bør anses som produsent 

og bør påta seg produsentens forpliktelser. 

23) Distributørene og importørene befinner seg nær marke-

det og bør derfor trekkes inn i de markedstilsynsopp-

gaver som vedkommende nasjonale myndigheter 

utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi 

vedkommende myndigheter alle nødvendige opplys-

ninger om det berørte måleinstrumentet.  
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24) Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom 

man kan sikre sporing av et måleinstrument gjennom 

hele omsetningskjeden. Med et effektivt sporingssystem 

blir det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore 

markedsdeltakere som har gjort måleinstrumenter som 

ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I 

forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som 

kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av 

andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke 

være forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert et 

måleinstrument til dem, eller som de har levert et 

måleinstrument til. 

25) I dette direktiv bør bare slike grunnleggende krav 

fastsettes som ikke hindrer den tekniske utviklingen, og 

de bør helst være utformet som ytelseskrav. For å gjøre 

det lettere å vurdere samsvar med nevnte krav bør det 

fastsettes en formodning om samsvar for måle-

instrumenter som er i samsvar med harmoniserte 

standarder som er vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/ 

2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardise-

ring(1), og som inneholder detaljerte tekniske spesifika-

sjoner av disse krav. 

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

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

27) De tekniske og ytelsesmessige spesifikasjoner i 

internasjonalt anerkjente normative dokumenter kan 

også helt eller delvis oppfylle de grunnleggende krav 

fastsatt i dette direktiv. I slike tilfeller kan bruk av disse 

internasjonalt anerkjente normative dokumentene være 

et alternativ til bruk av harmoniserte standarder og, på 

bestemte vilkår, gi grunnlag for formodning om 

samsvar. 

28) Samsvar med grunnleggende krav fastsatt i dette 

direktiv kan også oppnås gjennom spesifikasjoner som 

ikke inngår i en harmonisert standard eller et interna-

sjonalt anerkjent normativt dokument. Bruken av 

harmoniserte standarder eller internasjonalt anerkjente 

normative dokumenter bør derfor være valgfritt. 

29) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og for de vedkommende myndigheter å sikre at måle-

instrumenter som gjøres tilgjengelig på markedet, 

oppfyller de grunnleggende krav, er det nødvendig å 

fastsette framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

Beslutning nr. 768/2008/EF inneholder moduler for mer 

eller mindre strenge framgangsmåter for samsvarsvurde-

ring alt etter risikonivå og det sikkerhetsnivå som 
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kreves. For å sikre samordning mellom ulike sektorer og 

unngå midlertidige varianter bør framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering velges blant disse moduler. Det er 

imidlertid nødvendig å tilpasse nevnte moduler for å 

gjenspeile bestemte aspekter ved måleteknisk kontroll. 

30) Samsvarsvurderingen av delenheter bør utføres i 

samsvar med dette direktiv. Dersom delenheter gjøres 

tilgjengelig på markedet atskilt og uavhengig av et 

instrument, kan samsvarsvurderingen av dem foretas 

uavhengig av det berørte instrument. 

31) Måleteknologien gjennomgår en stadig utvikling, noe 

som kan føre til endringer i behovene for samsvarsvur-

deringer. Det bør derfor, for hver kategori av måle-

instrumenter og eventuelt for delenheter, finnes en egnet 

framgangsmåte eller valg mellom ulike framgangsmåter 

som er like strenge. 

32) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysninger som kreves i henhold til dette 

direktiv, om et måleinstrument i samsvar med kravene i 

dette direktiv og i andre relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. 

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

tilsynsformål bør opplysningene som kreves for å 

identifisere alle gjeldende unionsrettsakter, være til-

gjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markeds-

deltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante 

enkeltstående samsvarserklæringer. 

34) CE-merkingen og den supplerende måletekniske 

merkingen som viser at et måleinstrument oppfyller 

kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som 

omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne 

prinsippene for CE-merking og dens forhold til øvrige 

merkinger er fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Regler for påføring av CE-merking og supplerende 

måleteknisk merking bør fastsettes i dette direktiv. 

35) For å ta hensyn til forskjeller i klimaforhold eller 

forskjellige nivåer av forbrukervern som kan gjelde på 

nasjonalt plan, er det nødvendig å fastsette miljø- eller 

nøyaktighetsklasser som grunnleggende krav. 

36) Visse framgangsmåter for samsvarsvurdering som er 

fastsatt i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsor-

ganene, som medlemsstatene har meldt til Kommi-

sjonen, griper inn.  
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37) Erfaringene har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

2004/22/EF som samsvarsvurderingsorganene må 

oppfylle for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er 

tilstrekkelige for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos 

de meldte organer i hele Unionen. Det er imidlertid 

vesentlig at alle meldte organer utfører sine funksjoner 

på en ensartet måte og under rettferdige kon-

kurranseforhold. Dette innebærer at det må fastsettes 

bindende krav til de samsvarsvurderingsorganer som 

ønsker å bli meldt, for å kunne utføre samsvarsvurde-

ringstjenester. 

38) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende krav fastsatt i dette 

direktiv. 

39) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå for utførelsen av 

samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette 

kravene til samsvarsvurderingsorganer og andre organer 

som deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet 

med meldte organer. 

40) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

41) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

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

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndigheter i hele Unionen betraktes som den fore-

trukne måten å vise teknisk kompetanse hos sam-

svarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter kan 

imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å 

gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig 

nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av 

andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller 

legge fram for Kommisjonen og de andre medlems-

statene nødvendig dokumentasjon som viser at sam-

svarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de 

relevante regelverkskravene. 

42) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en 

underleverandør eller til et datterselskap. For å sikre det 

vernenivå som kreves for måleinstrumenter som skal 

bringes i omsetning, er det vesentlig at underleverandø-

rer og datterselskaper oppfyller de samme krav som de 

meldte organer når det gjelder utførelsen av sam-

svarsvurderinger. Det er derfor viktig at vurderingen av 

kompetansen og utførelsen hos organer som skal 

meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, 

også omfatter virksomhet utført av underleverandører 

og datterselskaper. 

43) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved 

framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til 

nye teknologier for å legge til rette for elektronisk 

melding. 

44) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen ha anledning til å reise innvendinger vedrørende 

et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom 

for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet om sam-

svarsvurderingsorganenes kompetanse før de påbe-

gynner sin virksomhet som meldte organer. 

45) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering uten å skape unødige byrder for markedsdelta-

kerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av 

markedsdeltakerne er det viktig å sikre enhetlig teknisk 

anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. 

Dette kan best oppnås gjennom hensiktsmessig samord-

ning og samarbeid mellom meldte organer. 

46) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene om tilsyn med og kontroll av produkter 

som bringes inn på markedet i Unionen som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/200, gjelder for måleinstrumen-

ter som omfattes av dette direktiv. Dette direktiv bør 

ikke hindre medlemsstatene i å velge de vedkommende 

myndigheter som skal utføre disse oppgaver. 

47) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at måleinstrumenter bare kan bringes i omsetning 

dersom de ved riktig lagring og bruk i samsvar med sitt 

tiltenkte formål eller under forhold som med rimelighet 

kan forutses, ikke medfører fare for menneskers helse 

og sikkerhet. Måleinstrumenter bør anses ikke å 

oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i dette 

direktiv bare dersom de brukes under forhold som med 

rimelighet kan forutses, det vil si ved bruk som kan 

forekomme i forbindelse med lovlig og lett forutsigbar 

menneskelig atferd. 

48) Direktiv 2004/22/EF fastsetter allerede en fram-

gangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak som 

gjør at Kommisjonen kan undersøke berettigelsen av et 

tiltak som en medlemsstat har truffet vedrørende et 

måleinstrument som medlemsstaten anser ikke oppfyller 

kravene. For å øke åpenheten og redusere saksbehand-

lingstiden må den eksisterende framgangsmåten ved 

beslutninger om beskyttelsestiltak forbedres for å gjøre 

den mer effektiv og for å utnytte sakkunnskapen som 

finnes i medlemsstatene.  
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49) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en 

framgangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter 

å bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med 

hensyn til måleinstrumenter som utgjør en risiko for 

forhold som gjelder vern av allmenne interesser som 

omfattes av dette direktiv. Ordningen bør også gjøre det 

mulig for markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid 

med de berørte markedsdeltakere, å gripe inn på et 

tidligere stadium med hensyn til slike måleinstrumenter. 

50) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard eller et normativt dokument. 

51) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomfø-

ringsmyndighet(1). 

52) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som påleg-

ger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som 

ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for meldin-

gen. 

53) Framgangsmåten med rådgivende komité bør også 

brukes for vedtakelsen av gjennomføringsrettsakter som 

gjelder innvendinger mot internasjonalt omforente 

normative dokumenter hvis henvisninger ennå ikke er 

blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, 

under forutsetning av at det relevante dokumentet ennå 

ikke har ført til formodning om samsvar med de 

gjeldende grunnleggende krav. 

54) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør også 

brukes for vedtakelsen av gjennomføringsrettsakter som 

gjelder innvendinger mot internasjonalt omforente 

normative dokumenter hvis henvisninger ennå ikke er 

blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, og 

som en medlemsstat eller Kommisjonen vurderer å være 

berettiget, under forutsetning av at slike rettsakter kan 

ha konsekvenser for formodningen om samsvar med de 

gjeldende grunnleggende krav. 

55) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør også 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 
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med hensyn til måleinstrumenter som oppfyller kravene, 

men som utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet eller for andre forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser. 

56) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dens saks-

behandlingsregler. 

57) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller over-

tredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens 

ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med 

gjeldende praksis motta full informasjon og dokumenta-

sjon og, der dette er hensiktsmessig, en invitasjon til å 

delta i slike møter. 

58) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

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

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder måle-

instrumenter som ikke oppfyller kravene, er berettiget 

eller ikke. 

59) For å ta hensyn til utviklinger innenfor måleteknologien 

bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

endringer av instrumentspesifikke vedlegg. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

Kommisjonen bør i forbindelse med forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sørge for at relevante 

dokumenter oversendes til Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en hensiktsmessig måte. 

60) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

61) Det bør derfor fastsettes rimelige overgangsordninger 

som tillater at måleinstrumenter gjøres tilgjengelig på 

markedet og/eller tas i bruk, uten at de må oppfylle 

ytterligere produktkrav for måleinstrumenter som 

allerede er brakt i omsetning i samsvar med direktiv 

2004/22/EF før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv. Distribu-

tører bør derfor kunne levere måleinstrumenter som er 

brakt i omsetning, det vil si lagre som allerede er i 

distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv.  
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62) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at 

måleinstrumenter på markedet oppfyller kravene slik at 

det sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser som 

omfattes av dette direktiv, samtidig som det indre 

markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad kan 

nås av medlemsstatene og derfor på grunn av dets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

63) Plikten til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgiv-

ning bør begrenses til de bestemmelser som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med det tidligere 

direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene 

som ikke er endret, følger av det tidligere direktivet. 

64) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes plikter med 

hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning 

og datoene for anvendelse av direktivene angitt i 

vedlegg XIV del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes de kravene som måleinstrumentene må 

oppfylle for å gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk 

for måleoppgavene nevnt i artikkel 3 nr. 1. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på måleinstrumenter som 

definert i de instrumentspesifikke vedleggene III til XII 

(heretter kalt «instrumentspesifikke vedlegg») om vannmålere 

(MI-001), gassmålere og volumkonverteringsinnretninger (MI-

002), elektrisitetsmålere (MI-003), varmeenergimålere (MI-

004), målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av 

væskemengder unntatt vann (MI-005), automatiske vekter (MI-

006), taksametrer (MI-007), materialmål (MI-008), dimensjons-

måleinstrumenter (MI-009) og eksosanalysatorer (MI-010). 

2.  Dette direktiv er et særdirektiv når det gjelder kravene til 

elektromagnetisk immunitet i henhold til artikkel 2 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU(1). Nevnte 

direktiv får fortsatt anvendelse med hensyn til utslippskrav. 

Artikkel 3 

Valgfrihet 

1.  Medlemsstatene kan, dersom de anser det for berettiget, 

fastsette bestemmelser om bruk av måleinstrumentene til måle-

oppgaver av hensyn til allmenn interesse, folkehelse, offentlig 

sikkerhet, offentlig orden, miljøvern, forbrukervern, innkreving 

av skatter og avgifter og god forretningsskikk. 

2.  Dersom medlemsstatene ikke fastsetter slike bestemmel-

ser, skal de underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om årsakene til dette. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «måleinstrument» en innretning eller et system med en 

målefunksjon som omfattes av artikkel 2 nr. 1, 

2) «delenhet» fysisk utstyr omtalt som sådan i de instrument-

spesifikke vedlegg, som fungerer uavhengig og utgjør et 

måleinstrument sammen med andre delenheter som den er 

kompatibel med, eller et måleinstrument som den er 

kompatibel med, 

3) «lovregulert måleteknisk kontroll» kontroll av måleopp-

gaver som gjelder et måleinstruments bruksområde, av 

hensyn til allmenn interesse, folkehelse, offentlig 

sikkerhet, offentlig orden, miljøvern, innkreving av skatter 

og avgifter, forbrukervern og god forretningsskikk, 

4) «normativt dokument» et dokument som inneholder 

tekniske spesifikasjoner vedtatt av Den internasjonale 

organisasjon for lovregulert måleteknikk, 

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

måleinstrument for distribusjon eller bruk på unionsmar-

kedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller 

uten vederlag, 

6) «bringe i omsetning» gjøre et måleinstrument tilgjengelig 

på unionsmarkedet for første gang,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektromag-

netisk kompatibilitet (se side 79 i denne EUT). 
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7) «ibruktaking» førstegangsbruk av et måleinstrument bereg-

net på en sluttbruker til det formål det er beregnet på, 

8) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

et måleinstrument eller får et slikt måleinstrument kon-

struert eller produsert, og markedsfører nevnte måle-

instrument i eget navn og/eller tar det i bruk til egne 

formål, 

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

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til 

å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

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

Unionen som bringer et måleinstrument fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

11) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importø-

ren, som gjør et måleinstrument tilgjengelig på markedet, 

12) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens repre-

sentant, importøren og distributøren, 

13) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til et måleinstrument er beskrevet, 

14) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

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

nr. 1025/2012, 

15) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2 nr. 

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

16) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

17) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende krav i dette direktiv med hensyn til et 

måleinstrument er oppfylt, 

18) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

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

et måleinstrument som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren, 

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

måleinstrument i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig 

på markedet, 

21) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

22) «CE-merking» merking der produsenten angir at måle-

instrumentet er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk om påføring av slik 

merking. 

Artikkel 5 

Anvendelse på delenheter 

Dersom det finnes instrumentspesifikke vedlegg som fastsetter 

grunnleggende krav for delenheter, får dette direktiv tilsvarende 

anvendelse på slike delenheter. 

Delenheter og måleinstrumenter kan vurderes uavhengig og 

atskilt med sikte på å fastslå samsvar. 

Artikkel 6 

Grunnleggende krav 

Et måleinstrument skal oppfylle de grunnleggende krav fastsatt 

i vedlegg I og i det relevante instrumentspesifikke vedlegg. 

Medlemsstatene kan, dersom det er nødvendig for korrekt bruk 

av instrumentet, kreve at opplysningene nevnt i vedlegg I nr. 9 

eller i de relevante instrumentspesifikke vedlegg skal framleg-

ges på et språk som lett kan forstås av sluttbrukerne, som 

fastsatt av medlemsstaten der instrumentet gjøres tilgjengelig på 

markedet. 

Artikkel 7 

Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Medlemsstatene skal ikke av årsaker som omfattes av 

dette direktiv, hindre tilgjengeliggjøring på markedet og/eller 

ibruktaking av et måleinstrument som oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at måleinstrumenter bare kan gjøres tilgjengelig på 

markedet dersom de oppfyller kravene i dette direktiv.  
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3.  En medlemsstat kan kreve at et måleinstrument oppfyller 

bestemmelser vedrørende ibruktaking som er begrunnet i lokale 

klimaforhold. I så fall skal medlemsstaten velge passende øvre 

og nedre temperaturgrenser i tabell 1 i vedlegg I, og kan 

dessuten angi fuktighetsvilkår (kondenserende eller ikke-

kondenserende) og hvorvidt påtenkt brukssted er åpent eller 

lukket. 

4.  Dersom det er definert forskjellige nøyaktighetsklasser for 

et måleinstrument, 

a)  kan de instrumentspesifikke vedleggene under overskriften 

«Ibruktaking» angi hvilke nøyaktighetsklasser som skal 

benyttes til bestemte anvendelser, 

b)  kan medlemsstatene i alle andre tilfeller fastsette hvilke 

nøyaktighetsklasser som skal brukes for bestemte 

anvendelser, blant de definerte klassene, under forutsetning 

av at de tillater at alle nøyaktighetsklassene benyttes på 

deres territorium. 

I tilfeller som faller inn under bokstav a) eller b), kan 

måleinstrumenter i en bedre nøyaktighetsklasse brukes dersom 

eieren velger det. 

5.  Ved messer, utstillinger, demonstrasjoner eller lignende 

skal medlemsstatene ikke hindre framvisning av måle-

instrumenter som ikke er i samsvar med dette direktiv, forutsatt 

at et synlig skilt klart angir at instrumentene ikke er i samsvar 

og ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk 

før de er brakt i samsvar. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 8 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine måleinstrumenter i 

omsetning og/eller tar dem i bruk, skal de sikre at de er 

konstruert og produsert i samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I og i de relevante instrumentspesifikke 

vedlegg. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i artikkel 18 og gjennomføre den relevante 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 eller 

sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten for samsvarsvurdering er 

påvist at måleinstrumentet er i samsvar med gjeldende krav i 

dette direktiv, skal produsentene utarbeide en EU-samsvars-

erklæring og påføre CE-merkingen og den supplerende måle-

tekniske merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at måle-

instrumentet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for å 

sikre fortsatt samsvar med dette direktiv ved serieproduksjon. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i måleinstrumentets 

konstruksjon eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte 

standarder, normative dokumenter eller i andre tekniske 

spesifikasjoner det er vist til i samsvarserklæringen for et 

måleinstrument. 

Når det anses som hensiktsmessig for et måleinstruments 

ytelse, skal produsentene ta stikkprøver av måleinstrumenter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, måleinstrumenter som 

ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av måle-

instrumenter, samt holde distributørene underrettet om denne 

overvåkingen. 

5.  Produsentene skal påse at måleinstrumenter som de har 

brakt i omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller et 

annet element som gjør det mulig å identifisere det, eller, 

dersom måleinstrumentets størrelse eller art ikke tillater dette, 

at de nødvendige opplysninger gis i et dokument som følger 

med måleinstrumentet eller på en eventuell emballasje i 

samsvar med vedlegg I nr. 9.2. 

6.  Produsentene skal angi på måleinstrumentet sitt navn, 

firma og registrerte varemerke, samt den adressen i Unionen 

der de kan kontaktes, eller, dersom dette ikke er mulig, i et 

dokument som følger med måleinstrumentet eller på en 

eventuell emballasje, i samsvar med vedlegg I nr. 9.2. Adressen 

skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere 

og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at måleinstrumentet som de har 

brakt i omsetning, ledsages av en kopi av EU-samsvars-

erklæringen og av anvisninger og informasjon i samsvar med 

vedlegg I nr. 9.3, på et språk fastsatt av den berørte medlems-

stat som sluttbrukerne lett kan forstå. Slike anvisninger, 

opplysninger og eventuell merking skal være tydelig, forståelig 

og lesbar. 

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

måleinstrument som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar 

med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe måleinstrumentet i samsvar med 

dette direktiv eller om nødvendig trekke det tilbake eller 

tilbakekalle det. Dersom måleinstrumentet utgjør en risiko, skal 

produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort 

måleinstrumentet tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om måleinstrumentets manglende samsvar 

og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.  
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9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at 

måleinstrumentet er i samsvar med dette direktiv, på papir eller 

i elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med måleinstrumenter de 

har brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Pliktene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 og plikten til å utarbeide 

teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 8 nr. 2 skal ikke utgjøre 

noen del av representantens fullmakt. 

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

fullmakten denne har fått fra produsenten. Fullmakten skal gi 

representanten mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at 

måleinstrumentet er brakt i omsetning, 

b)  etter en begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet, gi denne alle de opplysninger og den 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at et måle-

instrument er i samsvar med kravene, 

c)  på anmodning samarbeide med vedkommende nasjonale 

myndigheter om alle tiltak som treffes for å fjerne risiko 

som utgjøres av måleinstrumenter som omfattes av full-

makten. 

Artikkel 10 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare måle-

instrumenter som oppfyller kravene. 

2.  Før et måleinstrument bringes i omsetning og/eller tas i 

bruk, skal importørene påse at relevant framgangsmåte for 

samsvarsvurdering som nevnt i artikkel 17, er gjennomført av 

produsenten. De skal påse at produsenten har utarbeidet den 

tekniske dokumentasjonen, at måleinstrumentet er påført CE-

merking og supplerende måleteknisk merking og ledsages av en 

kopi av EU-samsvarserklæringen og de nødvendige dokumen-

ter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 8 

nr. 5 og 6. 

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

måleinstrument ikke er i samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I og i de relevante instrumentspesifikke 

vedlegg, skal denne ikke bringe måleinstrumentet i omsetning 

eller ta det i bruk før slikt samsvar er oppnådd. Dersom 

måleinstrumentet utgjør en risiko, skal importøren dessuten 

underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om 

dette. 

3.  Importører skal angi på måleinstrumentet sitt navn, firma 

og registrerte varemerke, samt den adressen i Unionen der de 

kan kontaktes, eller, dersom dette ikke er mulig, i et dokument 

som følger med måleinstrumentet eller på en eventuell 

emballasje, i samsvar med vedlegg I nr. 9.2. Kontaktopplys-

ningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og 

markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importører skal påse at måleinstrumentet ledsages av en 

kopi av anvisninger og opplysninger i samsvar med vedlegg I 

nr. 9.3, på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat som 

sluttbrukerne lett kan forstå. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for et 

måleinstrument, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke 

setter måleinstrumentets samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I og i de relevante instrumentspesifikke 

vedlegg i fare. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig for et måleinstruments 

ytelse, skal importørene ta stikkprøver av måleinstrumenter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, måleinstrumenter som 

ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av måleinstrumen-

ter, samt holde distributørene underrettet om denne over-

våkingen. 

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

måleinstrument som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar 

med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe måleinstrumentet i samsvar med 

dette direktiv eller om nødvendig trekke det tilbake eller 

tilbakekalle det. Dersom måleinstrumentet utgjør en risiko, skal 

importørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort 

måleinstrumentet tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om måleinstrumentets manglende samsvar 

og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

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

omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og 

stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene og påse 

at den tekniske dokumentasjon på anmodning kan gjøres 

tilgjengelig for disse myndigheter.  
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9.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplys-

ninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at et 

måleinstrument er i samsvar med kravene, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av ved-

kommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med måleinstrumenter de 

har brakt i omsetning. 

Artikkel 11 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et måleinstrument tilgjengelig på 

markedet og/eller tar det i bruk, skal de utvise behørig 

aktsomhet med hensyn til kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør et måleinstrument tilgjengelig på 

markedet og/eller tar et måleinstrument i bruk, skal de 

kontrollere at måleinstrumentet er påført CE-merking og 

supplerende måleteknisk merking, at det ledsages av EU-sam-

svarserklæringen, de nødvendige dokumenter og av anvisninger 

og informasjon i samsvar med vedlegg I nr. 9.3 på et språk som 

lett kan forstås av sluttbrukerne i den medlemsstaten der 

måleinstrumentet skal gjøres tilgjengelig på markedet og/eller 

tas i bruk, samt at produsenten og importøren har oppfylt 

kravene angitt i henholdsvis artikkel 8 nr. 5 og 6 og artikkel 10 

nr. 3. 

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

måleinstrument ikke er i samsvar med de grunnleggende krav 

fastsatt i vedlegg I og i de relevante instrumentspesifikke 

vedlegg, skal denne ikke gjøre måleinstrumentet tilgjengelig på 

markedet eller ta det i bruk før slikt samsvar er oppnådd. 

Dersom måleinstrumentet utgjør en risiko, skal distributøren 

dessuten underrette produsenten eller importøren samt mar-

kedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for et måle-

instrument, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter 

måleinstrumentets samsvar med de grunnleggende krav fastsatt 

i vedlegg I og i de relevante instrumentspesifikke vedlegg i 

fare. 

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

måleinstrument som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke 

er i samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe måleinstrumentet i 

samsvar med kravene eller om nødvendig trekke det tilbake 

eller tilbakekalle det. Dersom måleinstrumentet utgjør en risiko, 

skal distributørene dessuten umiddelbart underrette ved-

kommende nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de 

har gjort måleinstrumentet tilgjengelig på markedet, og gi 

nærmere opplysninger særlig om måleinstrumentets manglende 

samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon 

som er nødvendig for å vise at en vekt er i samsvar med 

kravene. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å 

fjerne risikoene forbundet med måleinstrumenter de har gjort 

tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 12 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser 

som følger av artikkel 8, når den bringer et måleinstrument i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer et 

måleinstrument som allerede er brakt i omsetning, på en slik 

måte at det kan påvirke måleinstrumentets samsvar med 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 13 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for 

markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et måleinstrument til 

dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et måleinstrument 

til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått måleinstrumentet levert, og i 

ti år etter at de har levert måleinstrumentet. 

KAPITTEL 3 

MÅLEINTRUMENTERS SAMSVAR MED KRAVENE 

Artikkel 14 

Formodning om samsvar for måleinstrumenter 

1.  Måleinstrumenter som er i samsvar med harmoniserte 

standarder eller deler av slike som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal formodes 

å oppfylle de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I og i de 

relevante instrumentspesifikke vedlegg som omfattes av disse 

standardene eller deler av dem. 

2.  Måleinstrumenter som er i samsvar med deler av 

normative dokumenter (oversikten over disse er offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende), skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I og i de relevante 

instrumentspesifikke vedlegg som omfattes av disse deler av de 

normative dokumenter.  
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3.  En produsent kan velge å bruke enhver teknisk løsning 

som oppfyller de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I og i de 

relevante instrumentspesifikke vedlegg. Videre skal produsen-

ten, for å nyte godt av samsvarsformodningen, korrekt anvende 

løsninger nevnt enten i de relevante harmoniserte standarder 

eller i de normative dokumenter nevnt i nr. 1 og 2. 

4.  Medlemsstatene skal forutsette at det er samsvar med 

relevante prøvinger nevnt i artikkel 18 nr. 3 bokstav i) dersom 

tilsvarende prøvingsprogram er utført i samsvar med de 

relevante dokumenter nevnt i nr. 1, 2 og 3, og dersom prø-

vingsresultatene sikrer at de grunnleggende krav oppfylles. 

Artikkel 15 

Offentliggjøring av henvisningene til de normative 

dokumenter 

Der dette er hensiktsmessig, kan Kommisjonen, på anmodning 

fra en medlemsstat eller på eget initiativ 

a)  identifisere normative dokumenter og på en liste angi de 

deler som oppfyller kravene som de omfatter og som angis i 

vedlegg I og i de relevante instrumentspesifikke vedleg-

gene, 

b)  offentliggjøre henvisningen til de normative dokumenter og 

listen nevnt i bokstav a), i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 16 

Tilbaketrekking av henvisningene til de normative 

dokumenter 

1.  Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at et 

normativt dokument som det er offentliggjort en henvisning til i 

Den europeiske unions tidende, ikke fullstendig oppfyller de 

grunnleggende krav som det omfatter og som er angitt i vedlegg 

I og i de relevante instrumentspesifikke vedlegg, skal Kommi-

sjonen beslutte 

a)  å offentliggjøre eller ikke offentliggjøre henvisningene til 

de gjeldende normative dokumenter i Den europeiske 

unions tidende, eller offentliggjøre henvisningene med 

forbehold, 

b)  å opprettholde, opprettholde med forbehold eller trekke 

tilbake henvisningene til de gjeldende normative dokumen-

ter i eller fra Den europeiske unions tidende. 

2.  Beslutningen nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel skal 

vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 46 nr. 2. 

3.  Beslutningen nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 46 nr. 3. 

Artikkel 17 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Samsvarsvurdering av et måleinstrument mot gjeldende 

grunnleggende krav skal, etter produsentens valg, utføres ved 

anvendelse av en av framgangsmåtene for samsvarsvurdering 

oppført i det relevante instrumentspesifikke vedlegg. 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering er fastsatt i  

vedlegg II. 

Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering skal utarbeides på de(t) 

offisielle språk i medlemsstaten der det meldte organ som 

utfører samsvarsvurderingen, er etablert, eller på et språk som 

er godkjent av nevnte organ. 

Artikkel 18 

Teknisk dokumentasjon 

1.  Den tekniske dokumentasjonen skal på en tydelig måte 

beskrive måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og 

virkemåte, og skal gjøre det mulig å vurdere om det oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2.  Den tekniske dokumentasjonen skal være tilstrekkelig 

detaljert til å sikre samsvar med følgende krav: 

a)  definisjon av måletekniske egenskaper, 

b)  reproduserbarhet av de produserte måleinstrumentenes 

måleytelser når de er riktig justert med de påtenkte 

hjelpemidler, 

c) måleinstrumentets integritet. 

3.  Den tekniske dokumentasjonen skal i den grad det er 

relevant for vurdering og identifikasjon av type og/eller 

måleinstrument, omfatte følgende opplysninger: 

a)  en generell beskrivelse av måleinstrumentet, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og planer over 

deler, delenheter, kretser osv., 

c)  produksjonsmåter som sikrer enhetlig produksjon, 

d)  eventuelt en beskrivelse av de elektroniske innretningene 

med tegninger, diagrammer, flytskjemaer med logiske og 

generelle opplysninger om programvare som forklarer 

egenskaper og virkemåte,  
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e)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå 

opplysningene nevnt i bokstav b), c) og d), herunder måle-

instrumentets virkemåte, 

f)  en fortegnelse over de harmoniserte standarder og/eller 

normative dokumenter nevnt i artikkel 14 som helt eller 

delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i 

Den europeiske unions tidende, 

g)  beskrivelser av løsninger som benyttes for å oppfylle 

grunnleggende krav, dersom de harmoniserte standarder 

og/eller de normative dokumenter nevnt i artikkel 14 ikke 

er anvendt, herunder en fortegnelse over øvrige relevante 

tekniske spesifikasjoner som er anvendt, 

h)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

i)  om nødvendig, relevante prøvingsresultater som påviser at 

typen og/eller måleinstrumentene er i samsvar med det 

følgende: 

— kravene i dette direktiv under tillatte driftsforhold og 

under angitte miljøforstyrrelser, 

— holdbarhetsangivelsene for gass-, vann- og varme-

energimålere, samt for andre væsker enn vann, 

j)  EU-typeprøvingssertifikater eller EU-sertifikater for kon-

struksjonskontroll for måleinstrumenter som inneholder 

deler som er identiske med de som inngår i konstruksjonen. 

4.  Produsenten skal angi hvor forseglinger og merker er 

anbrakt. 

5.  Produsenten skal angi vilkårene for samsvar med 

grensesnitt og delenheter, dersom det er relevant. 

Artikkel 19 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I og i de relevante 

instrumentspesifikke vedleggene er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen 

fastsatt i vedlegg XIII, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante modulene fastsatt i vedlegg II og skal oppdateres 

jevnlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves 

av den medlemsstat der måleinstrumentet bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom et måleinstrument omfattes av mer enn én 

unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det 

utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle 

slike unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unions-

rettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er 

kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvar for at måleinstrumentet er i samsvar med 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 20 

Samsvarsmerking 

Et måleinstruments samsvar med dette direktiv skal angis ved at 

det påføres CE-merkingen samt den supplerende måletekniske 

merkingen som angitt i artikkel 21. 

Artikkel 21 

Allmenne prinsipper for CE-merking og supplerende 

måleteknisk merking 

1.  CE-merkingen skal være underlagt de allmenne 

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

2.  Den supplerende måletekniske merkingen skal bestå av et 

rektangel med en stor bokstav «M» og de siste to sifrene i 

årstallet da den ble påført, innskrevet i et rektangel. Rektan-

gelets høyde skal være lik høyden på CE-merkingen. 

3.  De allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 får tilsvarende anvendelse for den supplerende 

måletekniske merkingen. 

Artikkel 22 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og 

supplerende måleteknisk merking 

1.  CE-merkingen og den supplerende måletekniske 

merkingen skal påføres måleinstrumentet eller måleinstrumen-

tets merkeplate slik at de er synlige, lett leselige og ikke kan 

slettes. Dersom dette ikke er mulig eller ikke aktuelt på grunn 

av måleinstrumentets art, skal de påføres følgedokumentene 

eller eventuell emballasje. 

2.  Dersom et måleinstrument består av en rekke innretninger 

som virker sammen, men som ikke er delenheter, skal CE-

merkingen og den supplerende måletekniske merkingen påføres 

instrumentets hovedinnretning. 

3.  CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkin-

gen skal påføres før måleinstrumentet bringes i omsetning. 

4.  CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkin-

gen kan påføres måleinstrumentet under produksjonsprosessen 

dersom dette er berettiget.  
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5.  Den supplerende måletekniske merkingen skal følge 

umiddelbart etter CE-merkingen. 

CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen 

skal ledsages av det meldte organs identifikasjonsnummer, 

dersom dette organet er involvert i produksjonskontrollen som 

fastsatt i vedlegg II. 

Det meldte organs identifikasjonsnummer skal påføres av 

organet selv, eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning. 

Det berørte meldte organs identifikasjonsnummer skal være 

permanent eller selvdestruerende ved fjerning. 

6.  CE-merkingen, den supplerende måletekniske merkingen 

og der det er relevant, det meldte organs identifikasjons-

nummer, kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig 

risiko eller bruk. 

7.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merking gjennomføres korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 23 

Melding 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver som tredjemann i henhold til dette 

direktiv. 

2.  Dersom en medlemsstat ikke har innført nasjonal 

lovgivning for måleoppgavene nevnt i artikkel 3, skal den 

beholde retten til å underrette et organ for samsvarsvurderinger 

i forbindelse med dette måleinstrument. 

Artikkel 24 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 29. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn som 

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

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

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

et organ som ikke er et statlig foretak, skal vedkommende organ 

være en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 25. I tillegg skal det ha ordninger for å dekke erstat-

ningsansvar som måtte oppstå som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 25 

Krav til meldermyndigheter 

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

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal organiseres slik at alle 

beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen 

virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig 

grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall kva-

lifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine oppgaver på 

en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 26 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine fram-

gangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurde-

ringsorganer og tilsyn med meldte organer, og om eventuelle 

endringer av disse. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 27 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person.  
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3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredje-

mannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller måle-

instrumentet det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produk-

sjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av måle-

instrumenter som organet vurderer, kan anses å være et slikt 

organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det 

ikke foreligger interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal 

ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av måleinstrumentene som de 

vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse 

partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte måle-

instrumenter som er nødvendige for samsvarsvurde-

ringsorganets virksomhet eller bruk av slike måleinstrumenter 

for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller 

konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller ved-

likehold av nevnte måleinstrumenter, og heller ikke repre-

sentere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i 

noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengige 

vurdering eller integritet i forbindelse med samsvarsvurde-

ringsvirksomhet de er meldt for. Dette skal særlig gjelde 

rådgivningstjenester. 

Annet ledd utelukker imidlertid ikke muligheten for utveksling 

av tekniske opplysninger mellom produsenten og organet i 

forbindelse med samsvarsvurderingen. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighe-

ten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvur-

deringsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

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

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvur-

deringsvirksomhet, særlig fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg II, og som det er meldt for, uansett om disse oppgaver 

utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne 

og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori måleinstrumenter som det er meldt for, ha til rådighet 

a)  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig 

og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen, 

b)  nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for sam-

svarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta 

disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retnings-

linjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det 

utfører som meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, 

som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksite-

ten ved den aktuelle måleinstrumentets teknologi samt 

produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksom-

heten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I og i de relevante 

instrumentspesifikke vedlegg, gjeldende harmoniserte 

standarder og normative dokumenter og relevante 

bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i 

nasjonal lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre sam-

svarsvurderinger, er upartiske.  
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Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for 

samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg II 

eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat 

der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og 

dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 28 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det oppfyller 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller 

deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i 

artikkel 27 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte 

standarder omfatter disse kravene. 

Artikkel 29 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 27, og skal 

underrette meldermyndigheten om dette. 

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

oppgaver som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke til det. 

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

myndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgaver de har utført i henhold til vedlegg II. 

Artikkel 30 

Akkrediterte interne organer 

1.  Et akkreditert internt organ kan brukes til å utøve 

samsvarsvurderingsvirksomhet for foretaket som det er en del 

av, med sikte på å gjennomføre framgangsmåtene fastsatt i 

modul A2 og modul C2 i vedlegg II. Nevnte organ skal være en 

separat, særskilt del av foretaket, og skal ikke delta i 

konstruksjon, produksjon, levering, installasjon, bruk eller 

vedlikehold av måleinstrumentene som det vurderer. 

2.  Et akkreditert internt teknisk organ skal oppfylle følgende 

krav: 

a)  det skal akkrediteres i samsvar med forordning (EF)  

nr. 765/2008, 

b)  organet og dets personale skal kunne identifiseres organi-

satorisk og ha rapporteringsmetoder internt i foretaket det er 

en del av, som sikrer deres upartiskhet og dokumenterer den 

overfor det relevante nasjonale akkrediteringsorganet, 

c)  verken organet eller dets personale skal ha ansvar for 

konstruksjon, produksjon, levering, installasjon, drift eller 

vedlikehold av måleinstrumentene de vurderer, og skal ikke 

delta i noen form for virksomhet som kan komme i konflikt 

med deres uavhengige skjønn eller integritet med hensyn til 

deres vurderingsvirksomhet, 

d)  det skal levere sine tjenester utelukkende til det foretaket 

som den er en del av. 

3.  Et akkreditert internt organ skal ikke meldes til med-

lemsstatene eller Kommisjonen, men opplysninger om dets 

akkreditering skal gis av foretaket som det er en del av, eller av 

det nasjonale akkrediteringsorganet til meldermyndigheten, 

dersom denne myndigheten ber om det. 

Artikkel 31 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad 

om melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det 

er opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal følges av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og det eller de måleinstrumentene 

som organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 27.  
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3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorgan ikke kan 

legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å 

kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 27. 

Artikkel 32 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurde-

ringsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 27. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde opplysninger om hvilke typer 

måleinstrumenter hvert organ er utpekt for, og eventuelt 

instrumentenes nøyaktighetsklasser, måleområde, måleteknologi 

og eventuelle andre instrumentegenskaper som begrenser det 

området meldingen gjelder. Meldingen skal inneholde 

fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, 

samsvarsvurderingsmodulen eller -modulene og det eller de 

berørte måleinstrumentene, samt relevant attestasjon på 

kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 31 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordninger som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med 

organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 27. 

5.  Det berørte organ kan utøve virksomhet som meldt organ 

bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke 

har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en melding 

basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en 

melding som ikke er basert på slik akkreditering. 

Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 33 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

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

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer 

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

sjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilke virksomheter de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 34 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 27, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrek-

king av en melding eller dersom det meldte organ har sluttet sin 

virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å 

sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt 

organ eller stilles til rådighet for de ansvarlige melder-

myndigheter og markedstilsynsmyndigheter på deres anmod-

ning. 

Artikkel 35 

Tvil om meldte organers kompetanse 

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

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

kompetansen til et meldt organ eller om et meldt organ fortsatt 

oppfyller de krav og det ansvar det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger i tilknytning til grunnlaget for meldin-

gen eller opprettholdelsen av det berørte meldte organs 

kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangs-

måten med rådgivende komité nevnt i artikkel 46 nr. 2.  
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Artikkel 36 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg II. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve 

sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets 

struktur, kompleksiteten ved det aktuelle måleinstrumentets 

teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

strenghet og det vernenivå som kreves for at måleinstrumentet 

skal være i samsvar med dette direktiv. 

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

oppfylt de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I og i de 

relevante instrumentspesifikke vedlegg eller tilsvarende 

harmoniserte standarder, normative dokumenter eller andre 

tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer 

egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvars-

sertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et måle-

instrument ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve 

at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og 

om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake 

sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifi-

kater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 37 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger truffet av de meldte organer, er tilgjengelig. 

Artikkel 38 

Meldte organers informasjonsplikt 

1.  Meldte organ skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført 

innenfor det området som omfattes av organets melding, 

samt all annen virksomhet som er utøvd, herunder virk-

somhet og underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

måleinstrumentene, alle relevante opplysninger om spørsmål 

knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av 

samsvarsvurderinger. 

Artikkel 39 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det utveksles erfaring mellom 

medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar for 

meldingspolitikk. 

Artikkel 40 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og samarbeid 

mellom organer som er meldt i henhold til dette direktiv, 

iverksettes og forvaltes på en egnet måte i form av en 

sektorgruppe eller tverrsektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organer de har meldt, deltar 

i arbeidet til denne eller disse gruppene, enten direkte eller 

gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL 5 

TILSYN MED OG KONTROLL AV MÅLEINSTRUMENTER 

SOM BRINGES INN PÅ MARKEDET I UNIONEN, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 41 

Tilsyn med og kontroll av måleinstrumenter som bringes 

inn på markedet i Unionen 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/ 

2008 får anvendelse på måleinstrumenter. 

Artikkel 42 

Framgangsmåte for håndtering av måleinstrumenter som 

utgjør en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at et måleinstrument som 

omfattes av dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse 

eller sikkerhet eller for andre forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser som omfattes av dette direktiv, skal de 

utføre en vurdering av det berørte måleinstrument som omfatter 

alle relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte markeds-

deltakere skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for 

dette formål etter behov.  
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Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurde-

ringen nevnt i første ledd finner at måleinstrumentet ikke er i 

samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve 

at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede korrigerende 

tiltak for å bringe måleinstrumentet i samsvar med disse 

kravene, trekke måleinstrumentet tilbake fra markedet eller 

tilbakekalle det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra 

risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organ om dette. 

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

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det mang-

lende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territori-

um, skal de underrette Kommisjonen og de andre medlemssta-

tene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har 

pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak er truffet med hensyn til alle berørte måleinstrumenter 

som denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer 

fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 

annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av måleinstrumentet på deres nasjonale marked, trekke 

måleinstrumentet tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle 

det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

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

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nød-

vendige for identifikasjon av måleinstrumentet som ikke 

oppfyller kravene, måleinstrumentets opprinnelse, det påståtte 

manglende samsvarets art og hvilken risiko som er involvert, 

arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og 

de argumenter som den berørte markedsdeltaker har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at måleinstrumentet ikke oppfyller krav som er knyttet til 

forhold som gjelder vern av allmenne interesser fastsatt i 

dette direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standarder eller normative 

dokumenter nevnt i artikkel 14, og som danner grunnlag for 

en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstat som innledet 

framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggsopplys-

ninger de måtte ha om det berørte måleinstrumentets mang-

lende samsvar, samt om eventuelle innvendinger de måtte ha 

mot det vedtatte nasjonale tiltak. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplys-

ningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger 

fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til det berørte måleinstrument, 

for eksempel at måleinstrumentet trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 43 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 42 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og 

umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

måleinstrumentet som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake 

fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den 

berørte medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

måleinstrumentets manglende samsvar tilskrives mangler ved 

de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 42 nr. 5 bokstav b) i 

dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.  
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4.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

måleinstrumentets manglende samsvar tilskrives mangler ved 

de normative dokumenter nevnt i artikkel 42 nr. 5 bokstav  

b), skal Kommisjonen anvende framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 16. 

Artikkel 44 

Måleinstrumenter som oppfyller kravene, men som utgjør 

en risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 42 nr. 1 kommer til at et måleinstrument, 

selv om det er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for 

forhold som gjelder vern av allmenne interesser, skal 

medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle 

egnede tiltak for å sikre at det berørte måleinstrument ikke 

lenger utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, trekke 

måleinstrumentet tilbake fra markedet eller tilbakekalle det 

innen et rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter ut fra 

risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle de berørte måleinstrumenter som denne har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene. Denne underretning skal 

inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger 

som er nødvendige for å kunne identifisere det berørte måle-

instrument, måleinstrumentets opprinnelse samt måle-

instrumentets omsetningskjede, den aktuelle risikoens natur og 

arten og varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart rådføre seg med med-

lemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt 

tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede 

tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt 

i artikkel 46 nr. 3. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlems-

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

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 45 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 42 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen eller den supplerende måletekniske 

merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 22 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen eller den supplerende måletekniske merkin-

gen er ikke påført, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organ, dersom 

organet er involvert i produksjonskontrollen, er påført i 

strid med artikkel 22 eller er ikke påført, 

d)  EU-samsvarserklæringen følger ikke med måleinstrumen-

tet, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

g)  opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 6 eller artikkel 10 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

h)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 8 

eller artikkel 10 er ikke oppfylt. 

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

skal den berørte medlemsstat treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av måleinstrumentet på 

markedet eller påse at det blir tilbakekalt eller trukket tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL 6 

KOMITÉ OG DELEGERTE RETTSAKTER 

Artikkel 46 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for måleinstrumen-

ter. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig 

framgangsmåte, skal denne framgangsmåten avsluttes uten 

resultat når komiteens leder innen fristen for å avgi uttalelsen, 

beslutter dette, eller dersom et simpelt flertall av utvalgets 

medlemmer ber om det.  
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5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak 

der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

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

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i forbin-

delse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten av 

lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til dens saksbehandlingsregler. 

Artikkel 47 

Endring av vedleggene 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 48 om endring av de instrument-

spesifikke vedleggene når det gjelder følgende: 

a)  største tillatte målefeil og nøyaktighetsklasser, 

b)  nominelle driftsforhold, 

c)  kritiske endringsverdier, 

d)  forstyrrelser. 

Artikkel 48 

Utøvelse av delegering 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som nevnt i 

artikkel 47, skal tillegges Kommisjonen for en periode på fem 

år fra 18. april 2014. Kommisjonen skal senest ni måneder før 

utløpet av femårsperioden utarbeide en rapport med hensyn til 

den delegerte myndigheten. Delegeringen av myndighet skal 

stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en 

forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet som nevnt i artikkel 47 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegering av 

myndighet som er angitt i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen skal tre i kraft dagen etter den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som angis 

i beslutningen. Den skal ikke berøre ikke gyldigheten av 

eventuelle delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Når Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den 

umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 47 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

gjør innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller før 

utløpet av nevnte periode, dersom både Europaparlamentet og 

Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre 

innsigelse. Denne perioden skal forlenges med to måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

KAPITTEL 7 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 49 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Nevnte 

regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige 

overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 50 

Overgangsbestemmelser 

1. Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på 

markedet og/eller ibruktaking av måleinstrumenter som omfat-

tes av direktiv 2004/22/EØF og som er i samsvar med nevnte 

direktiv og som bringes i omsetning før 20. april 2016. 

Sertifikater utstedt i samsvar med direktiv 2004/22/EF skal 

være gyldige i henhold til dette direktiv. 

2.  I artikkel 23 i direktiv 2004/22/EF har virkning fram til 

30. oktober 2016. 

Artikkel 51 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og kunn-

gjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etter-

komme artikkel 4 nr. 5–22, artikkel 8–11, artikkel 13, 14, 19 og 

21, artikkel 22 nr. 1, 3, 5 og 6, artikkel 23–45, artikkel 49 og 50 

og vedlegg II. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

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

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til det direktiv som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 
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som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal 

fastsette nærmere regler for henvisningen, og hvordan nevnte 

opplysning skal utformes. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området som omfattes av dette direktiv. 

Artikkel 52 

Oppheving 

Med forbehold for artikkel 50 oppheves direktiv 2004/22/EF, 

som endret ved rettsaktene oppført i vedlegg XIV del A, med 

virkning fra 20. april 2016, uten at dette berører medlems-

statenes forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding 

i nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av direktivene 

angitt i vedlegg XIV del B. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg XV. 

Artikkel 53 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, 2 og 3, artikkel 4 nr. 1–4, artikkel 5, 6, 7, artikkel 

15–18, artikkel 20, artikkel 22 nr. 2 og 4 og vedlegg I og  

III–XII får anvendelse fra 20. april 2016. 

Artikkel 54 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Et måleinstrument skal ha en høy grad av måleteknisk beskyttelse, slik at alle berørte parter kan ha tillit til 

måleresultatet. Måleinstrumentets konstruksjon og produksjon skal ligge på et høyt kvalitetsnivå med hensyn til 

måleteknologi og måledataenes sikkerhet. 

De grunnleggende krav som måleinstrumenter skal oppfylle, er fastsatt nedenfor og supplert etter behov med 

instrumentspesifikke krav i vedlegg III–XII som utdyper visse aspekter ved de allmenne kravene. 

I de løsninger som anvendes for å oppfylle de grunnleggende krav, skal det tas hensyn til instrumentets påtenkte bruk 

samt den feilbruk som kan forutses. 

DEFINISJONER 

Målestørrelse Målestørrelsen er den bestemte størrelsen som skal måles. 

Påvirkende størrelse En påvirkende størrelse er en størrelse som ikke er målestørrelsen, men som 

påvirker måleresultatet. 

Nominelle driftsforhold De nominelle driftsforhold er de verdier av målestørrelsen og de påvirkende 

størrelser som utgjør instrumentets normale driftsforhold. 

Forstyrrelse En påvirkende størrelse med en verdi som ligger innenfor grensene som er angitt i 

det gjeldende krav, men utenfor de angitte nominelle driftsforhold for 

måleinstrumentet. En påvirkende størrelse er en forstyrrende størrelse dersom de 

nominelle driftsforhold ikke er angitt for den påvirkende størrelsen. 

Kritisk endring Den kritiske endringen er den endring som fører til en endring av måleresultatet 

som anses som uønsket. 

Materialmål Et materialmål er en innretning som vedvarende i løpet av sin levetid er ment å 

reprodusere eller supplere én eller flere kjente verdier av en gitt størrelse. 

Direktesalg En handelstransaksjon er et direktesalg dersom måleresultatet danner grunnlag for 

prisen som betales, og minst én av de involverte parter i transaksjonen i forbindelse 

med måling er en kunde eller en annen part som krever et lignende 

beskyttelsesnivå, og alle parter i transaksjonen godtar måleresultatet der og da. 

Klimatiske miljøer Klimatiske miljøer er de forhold som måleinstrumenter kan anvendes under. Det er 

definert et område med temperaturgrenser for ta høyde for klimaforskjeller mellom 

medlemsstatene. 

Offentlig forsyningstjeneste  Med offentlig forsyningstjeneste menes en leverandør av elektrisitet, gass, 

varmeenergi eller vann. 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

1. Tillatte feil 

1.1  Ved de nominelle driftsforhold og i fravær av forstyrrelser skal målefeilen ikke overstige største tillatte målefeil 

som er fastsatt i de relevante instrumentspesifikke krav. 

 Med mindre annet er angitt i de instrumentspesifikke vedleggene, utrykkes største tillatte målefeil som en tosidig 

verdi av avviket fra den sanne måleverdien. 

1.2  Ved de nominelle driftsforhold og dersom det foreligger en forstyrrelse, er ytelseskravet som fastsatt i de 

relevante instrumentspesifikke krav. 

 Dersom instrumentet er beregnet på bruk i et gitt permanent kontinuerlig elektromagnetisk felt, skal den tillatte 

ytelsen under prøvingen med ampelitudemodulert elektromagnetisk stråling være innenfor største tillatte 

målefeil.  
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1.3  Produsenten skal angi det klimatiske, mekaniske og elektromagnetiske miljø som instrumentet er beregnet på 

bruk i, samt strømforsyning og andre påvirkende størrelser som kan påvirke dets nøyaktighet, samtidig som det 

tas hensyn til kravene fastsatt i de instrumentspesifikke vedleggene. 

1.3.1 Kl ima t i sk e  mi l j ø e r  

 Produsenten skal angi øvre og nedre temperaturgrense blant verdiene i tabell 1, med mindre annet er angitt i 

vedlegg III–XII, og angi hvorvidt instrumentet er beregnet på kondenserende eller ikke-kondenserende fuktighet, 

samt om den tiltenkte plassering er åpen eller lukket. 

Tabell 1 

 Temperaturgrenser 

Øvre temperaturgrense 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C 

Nedre temperaturgrense 5 °C -10 °C -25 °C -40 °C 

1.3.2  a) Mekaniske miljøer klassifiseres i klasse M1–M3 som beskrevet nedenfor. 

M1 Denne klassen omfatter instrumenter som anvendes på steder med eksponering for vibrasjoner 

og sjokk av mindre betydning, f.eks. instrumenter som monteres på lette støttekonstruksjoner og 

utsettes for ubetydelige vibrasjoner og sjokk fra lokale sprengninger, pæling, lukking av dører 

osv. 

M2 Denne klassen omfatter instrumenter som anvendes på steder med betydelig eller høyt 

vibrasjons- og sjokknivå, f.eks. forårsaket av maskiner og forbipasserende kjøretøyer i 

nærheten, eller av at instrumentet er plassert i umiddelbar nærhet av tunge maskiner, 

transportbånd osv. 

M3 Denne klassen omfatter instrumenter som anvendes på steder med høyt og meget høyt 

vibrasjons- og sjokknivå, for eksempel instrumenter montert direkte på maskiner, transportbånd 

osv. 

b)  Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med mekaniske miljøer: 

— vibrasjon, 

— mekanisk sjokk. 

1.3.3 a)  Elektromagnetiske miljøer klassifiseres i klasse E1, E2 eller E3 som beskrevet nedenfor, med mindre annet 

er fastsatt i de relevante instrumentspesifikke vedlegg. 

E1 Denne klassen omfatter instrumenter som anvendes på steder med elektromagnetiske 

forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i bygninger som brukes til bolig- og næringsformål 

og lett industri. 

E2 Denne klassen omfatter instrumenter som anvendes på steder med elektromagnetiske 

forstyrrelser tilsvarende dem man kan finne i andre industribygg. 

E3 Denne klassen omfatter instrumenter som får strøm fra batteriet i et kjøretøy. Slike instrumenter 

skal oppfylle kravene for E2 samt følgende tilleggskrav: 

— spenningsfall forårsaket av aktivering av startmotorens kretsløp i forbrenningsmotorer, 

— forbigående spenningstap ved frakopling av utladet batteri mens motoren er i drift. 

b)  Det skal tas hensyn til følgende påvirkende størrelser i forbindelse med elektromagnetiske miljøer: 

— spenningsavbrudd, 

— kortvarig redusert spenning, 

— spenningsvariasjoner på forsyningsledninger og/eller signalledninger, 

— elektrostatiske utladninger, 
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— radiofrekvente elektromagnetisk felt, 

— overførte radiofrekvente elektromagnetiske felt på forsyningsledninger og/eller signalledninger, 

— overspenning på forsyningsledninger og/eller signalledninger. 

1.3.4  Det skal eventuelt tas hensyn til følgende andre påvirkende størrelser: 

— spenningsvariasjon, 

— variasjoner i nettfrekvens, 

— nettgenererte magnetiske felt, 

— andre størrelser som kan påvirke instrumentets nøyaktighet i vesentlig grad. 

1.4  Ved utførelse av prøvinger i henhold til dette direktiv gjelder følgende: 

1.4.1 Gru n n leg g en d e r eg l e r  f o r  p rø vin g er  o g  b es t emm els e  av  f e i l  

 De grunnleggende krav angitt i nr. 1.1 og 1.2 skal kontrolleres for hver relevante påvirkende størrelse. Med 

mindre noe annet er angitt i det relevante instrumentspesifikke vedlegg, gjelder disse grunnleggende kravene når 

hver påvirkende størrelse påføres og virkningen av den vurderes separat, og alle andre påvirkende størrelser 

holdes relativt konstant ved sine referanseverdier. 

 Måletekniske prøvinger skal utføres under eller etter påføring av den påvirkende størrelsen, alt etter hva som 

tilsvarer normal driftsstatus for instrumentet når denne påvirkende størrelsen kan antas å opptre. 

1.4.2 Omgi v e ls es fu k t i gh et  

a)  Alt etter klimaforholdene ved drift på stedet der instrumentet tenkes brukt, kan egnede prøvingsforhold være 

enten fuktig varme i stasjonær tilstand (ikke-kondenserende) eller fuktig varme med syklisk (kondense-

rende) forløp. 

b)  Den sykliske prøvingen med fuktig varme er hensiktsmessig dersom kondensering er viktig, eller dersom 

dampgjennomtrengning vil bli framskyndet av virkningen av pusting. Ved forhold der ikke-kondenserende 

fuktighet er en faktor, er fuktig varme i stasjonær tilstand hensiktsmessig. 

2. Reproduserbarhet 

 Dersom målestørrelsen har samme verdi, men med en annen plassering eller en annen bruker, mens alle andre 

forhold er uendret, skal de påfølgende måleresultatene stemme svært godt overens. Variasjonen i måleresultatene 

skal være liten i forhold til største tillatte målefeil. 

3. Repeterbarhet 

 Dersom målestørrelsen har samme verdi og måleforholdene er uendret, skal de påfølgende måleresultatene 

stemme svært godt overens. Variasjonen i måleresultatene skal være liten i forhold til største tillatte målefeil. 

4. Differensiering og følsomhet 

 Et måleinstrument skal være tilstrekkelig følsomt, og differensieringsterskelen skal være tilstrekkelig lav for den 

påtenkte måleoppgaven. 

5. Holdbarhet 

 Et måleinstrument skal være konstruert slik at dets måletekniske egenskaper er tilstrekkelig stabile i et tidsrom 

som produsenten fastsetter, forutsatt at det installeres, vedlikeholdes og brukes korrekt i samsvar med 

produsentens anvisninger og i det miljø det er beregnet på. 

6. Pålitelighet 

 Et måleinstrument skal være konstruert slik at virkningen av en funksjonsfeil som medfører et unøyaktig 

måleresultat, så langt som mulig reduseres, med mindre en slik feil er åpenbar.  
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7. Egnethet 

7.1  Et måleinstrument skal ikke være av en slik art at det lett kan brukes til bedrageri, og muligheten for utilsiktet 

feilbruk skal være minst mulig. 

7.2  Et måleinstrument skal være egnet til den påtenkte bruk, samtidig som det tas hensyn til de faktiske arbeids-

forhold, og det skal ikke stilles urimelige krav til brukeren for å oppnå et korrekt måleresultat. 

7.3  Et måleinstrument som brukes til offentlige forsyningstjenester skal ikke frambringe feil med urimelig skjevhet 

ved gjennomstrømninger eller spenninger utenfor det kontrollerte måleområdet. 

7.4  Dersom et måleinstrument er beregnet på måling av verdier av målestørrelsen som er konstante over tid, skal 

måleinstrumentet være ufølsomt overfor små variasjoner i målestørrelsens verdi, eller det skal reagere på en 

hensiktsmessig måte. 

7.5  Et måleinstrument skal være robust og framstilt av materialer som er velegnet til de påtenkte driftsforhold. 

7.6  Et måleinstrument skal være konstruert slik at måleoppgavene skal kunne kontrolleres etter at instrumentet er 

brakt i omsetning og tatt i bruk. Om nødvendig skal særskilt utstyr eller programvare til denne kontrollen være 

en del av instrumentet. Prøvingsmetoden skal være beskrevet i bruksanvisningen. 

 Dersom et måleinstrument har tilknyttet programvare med andre funksjoner enn målefunksjonen, skal program-

varen som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, kunne identifiseres, og den skal ikke 

utsettes for forstyrrende påvirkning fra den tilknyttede programvaren. 

8. Beskyttelse mot manipulering 

8.1  Et måleinstruments måletekniske egenskaper skal ikke på en uakseptabel måte påvirkes når det koples til en 

annen innretning, ved den tilkoplede innretningens funksjoner eller av en innretning som er fjerntilkoplet til 

måleinstrumentet. 

8.2  En maskinvaredel som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være konstruert slik at 

den kan sikres. De fastsatte sikkerhetstiltak skal gjøre det mulig å påvise om inngrep har funnet sted. 

8.3  Programvare som har avgjørende betydning for de måletekniske egenskapene, skal være identifisert deretter og 

skal være sikret. 

 Programvareidentifikasjon skal lett kunne besørges av måleinstrumentet. 

 Bevis på inngrep skal være tilgjengelige over et rimelig tidsrom. 

8.4  Måledata, programvare som er avgjørende for de måletekniske egenskapene, og måleteknisk viktige parametrer 

som lagres eller overføres, skal være tilstrekkelig beskyttet mot tilsiktet eller utilsiktet ødeleggelse. 

8.5  For måleinstrumenter som brukes til offentlige forsyningstjenester, skal visningen av samlet mengde eller 

visningene som samlet mengde kan utledes fra, og som helt eller delvis danner grunnlag for betaling, ikke kunne 

tilbakestilles under bruk. 

9. Opplysninger som skal være påført eller følge måleinstrumentet 

9.1  Et måleinstrument skal være påført følgende påskrifter: 

a)  produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke, 

b)  opplysninger om dets nøyaktighet, 

og eventuelt 

c)  opplysninger om bruksvilkår,  
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d)  målekapasitet, 

e)  måleområde, 

f)  identitetsmerking, 

g)  nummeret på EU-typeprøvingssertifikatet eller EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, 

h)  opplysninger om hvorvidt ytterligere innretninger som gir måleresultater, oppfyller bestemmelsene i dette 

direktiv om lovregulert måleteknisk kontroll. 

9.2  Dersom et instruments dimensjoner er for små eller dets konstruksjon for følsom til at de relevante opplysninger 

kan påføres, skal disse være påført eventuell emballasje samt i de følgedokumenter som kreves i henhold til dette 

direktiv. 

9.3  Med instrumentet skal det følge opplysninger om betjening, med mindre måleinstrumentet er så enkelt at dette er 

unødvendig. Opplysningene skal være lette å forstå, og skal i relevant omfang omfatte følgende: 

a)  nominelle driftsforhold, 

b)  mekanisk og elektromagnetisk miljøklasse, 

c)  øvre og nedre temperaturgrense, hvorvidt kondensasjon er mulig, åpen eller lukket plassering, 

d)  anvisninger for installasjon, vedlikehold, reparasjoner og tillatte justeringer, 

e)  anvisninger for korrekt betjening og eventuelle særlige bruksvilkår, 

f)  vilkår for kompatibilitet med grensesnitt, delenheter eller måleinstrumenter. 

9.4  For grupper av identiske måleinstrumenter som brukes på samme sted eller brukes til offentlige forsynings-

tjenester, kreves det ikke nødvendigvis individuelle bruksanvisninger. 

9.5  Med mindre annet er angitt i et instrumentspesifikt vedlegg, skal målestokkområdet for en målt verdi ha formen 

1×10n, 2×10n eller 5×10n, der n er et heltall eller null. Målenheten eller dens symbol skal vises nær tallverdien. 

9.6  Et materialmål skal markeres med en nominell verdi eller en målestokk, ledsaget av den anvendte målenheten. 

9.7  Det skal benyttes målenheter og symboler som er i samsvar med bestemmelsene i Unionens regelverk om 

målenheter og symboler. 

9.8  Alle merker og påskrifter skal være tydelige, permanente, utvetydige og ikke-overførbare. 

10. Visning av resultat 

10.1  Resultatet skal vises på en skjerm eller som papirutskrift. 

10.2  Alle resultater skal være tydelige og utvetydige og ledsages av de merker og påskrifter som er nødvendige for å 

orientere brukeren om resultatets betydning. Det viste resultatet skal være lett å lese under normale bruksforhold. 

Ytterligere angivelser kan vises under forutsetning av at de ikke kan forveksles med de måleteknisk kontrollerte 

angivelsene. 

10.3 Dersom utskrift benyttes, skal papirutskriften være lett å lese og uutslettelig. 

10.4  Et måleinstrument for handelstransaksjoner i forbindelse med direktesalg skal være konstruert slik at 

måleresultatene vises for begge parter i transaksjonen dersom det er forskriftsmessig installert. Dersom det er 

avgjørende for direktesalg, skal enhver kvittering som skrives ut til kunden av en tilknyttet innretning, og som 

ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, være påført hensiktsmessige opplysninger om denne begrens-

ningen. 
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10.5  Uansett om et måleinstrument som er beregnet på måling i forbindelse med offentlige forsyningstjenester kan 

fjernavleses eller ikke, skal det være utstyrt med en måleteknisk kontrollert skjerm som brukeren kan avlese uten 

hjelpemidler. Det resultat som avleses på denne skjermen, er måleresultatet som danner grunnlag for prisen som 

skal betales. 

11. Ytterligere behandling av data for å avslutte handelstransaksjonen 

11.1  Et måleinstrument til andre formål enn offentlige forsyningstjenester skal på varig måte registrere måleresultatet, 

sammen med opplysninger som identifiserer den bestemte transaksjonen, dersom 

a)  målingen ikke kan gjentas, og 

b)  måleinstrumentet normalt er beregnet brukt når den ene parten i handelen er fraværende. 

11.2  Dessuten skal et varig bevis på måleresultatet og opplysninger til identifikasjon av transaksjonen kunne stilles til 

rådighet på anmodning idet målingen avsluttes. 

12. Samsvarsvurdering 

 Et måleinstrument skal være konstruert slik at det lett kan vurderes om det er i samsvar med gjeldende krav i 

dette direktiv. 

 ______  
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VEDLEGG II 

MODUL A: INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

1.  Med «intern produksjonskontroll» menes framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller for-

pliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleinstrumentene oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18. Dokumentasjonen skal gjøre 

det mulig å vurdere om instrumentet er i samsvar med de relevante krav, og skal omfatte en tilfredsstillende 

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

relevant for vurderingen, dekke måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de 

produserte instrumentene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med gjeldende krav i 

dette direktiv. 

4. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv på 

hvert enkelt måleinstrument som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og oppbevare den 

sammen med den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år 

etter at måleinstrumentet er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilket måleinstrument den er 

utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

5. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og 

ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL A2: INTERN PRODUKSJONSKONTROLL SAMT OVERVÅKET INSTRUMENTKONTROLL MED 

UJEVNE MELLOMROM 

1.  Med «intern produksjonskontroll samt overvåket instrumentkontroll med ujevne mellomrom» menes 

framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5, og 

sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleinstrumenter oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18. Dokumentasjonen skal gjøre 

det mulig å vurdere om instrumentet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende 

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

relevant for vurderingen, dekke måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de 

produserte instrumentene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med gjeldende krav i 

dette direktiv.  
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4. Instrumentkontroll 

 Etter produsentens ønske skal enten et akkreditert internt organ eller et meldt organ, valgt av produsenten, utføre 

eller besørge utført instrumentkontroll med ujevne mellomrom fastsatt av organet, for å kontrollere kvaliteten på 

den interne kontrollen av instrumentet, idet det tas hensyn til blant annet hvor teknologisk kompleks 

instrumentene er, og produksjonsmengden. Et passende prøveutvalg av de ferdige måleinstrumentene, som tas på 

stedet av organet før instrumentene bringes i omsetning, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger som 

definert i de relevante delene av de harmoniserte standardene og/eller normative dokumenter, og/eller tilsvarende 

prøvinger fastsatt i andre tekniske spesifikasjoner, skal utføres for å kontrollere om instrumentene er i samsvar 

med de relevante krav i dette direktiv. I fravær av en relevant harmonisert standard eller normativt dokument skal 

det berørte akkrediterte organ eller meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger som skal utføres. 

 I tilfeller der et relevant antall instrumenter i utvalget ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det akkrediterte 

interne organ eller meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak. 

 Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, under det meldte organs ansvar, påføre det 

meldte organs identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen. 

5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen fastsatt i dette direktiv på 

hvert enkelt instrument som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og oppbevare den 

sammen med den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år 

etter at instrumentet er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilket måleinstrument den er 

utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

6. Representant 

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

ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL B: EU-TYPEPRØVING 

1. Med «EU-typeprøving» menes den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker 

et instruments tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at instrumentets tekniske konstruksjon oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2.  EU-typeprøvingen kan gjennomføres på en av følgende måter: 

a)  undersøkelse av et eksemplar som er representativt for den planlagte produksjonen, av hele måleinstrumentet 

(produksjonstype), 

b)  som en vurdering av egnetheten til måleinstrumentets tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den 

tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjon nevnt i nr. 3, samt en undersøkelse av et eksemplar av 

det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte produksjonen, av en eller flere kritiske deler 

av instrumentet (kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype), 

c)  en vurdering av egnetheten til instrumentets tekniske konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjon nevnt i nr. 3, uten en undersøkelse av eksemplaret (konstruk-

sjonstype). 

Det meldte organ bestemmer hvilken framgangsmåte som er hensiktsmessig og hvilke eksemplarer som kreves.  
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3.  Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde 

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

sentanten, 

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

c)  den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i artikkel 18. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det 

mulig å vurdere om måleinstrumentet er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en 

tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og 

skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og 

virkemåte. 

 Dersom det er relevant, skal søknaden i tillegg inneholde 

d)  eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om flere 

eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal nevne alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder og/eller normative 

dokumenter ikke er anvendt full ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av 

prøvinger utført i samsvar med øvrige relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos 

produsenten eller av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

4.  Det meldte organ skal 

 når det gjelder instrumentet, 

4.1  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om instrumentets tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende, 

 når det gjelder eksemplaret eller eksemplarene, 

4.2  kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere elementer som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder 

og/eller normative dokumenter, samt elementer som er konstruert i samsvar med øvrige relevante tekniske 

spesifikasjoner, 

4.3  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante 

harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å 

anvende dem, 

4.4  gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere i tilfeller der 

løsningene i de relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter ikke er anvendt, om løsningene 

produsenten har valgt, som anvender øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de tilsvarende 

grunnleggende krav i dette direktiv, 

4.5  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres, 

 når det gjelder de andre delene av måleinstrumentet, 

4.6  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om de andre delene av 

måleinstrumentet har en hensiktsmessig teknisk konstruksjon. 

5.  Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til  

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

organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke.  
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6.  Når typen oppfyller kravene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EU-typeprøvingssertifikat til 

produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, 

eventuelle gyldighetsvilkår for det, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-

typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg. 

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

om de produserte måleinstrumentene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere måle-

instrumentene i bruk. Innholdet skal, for å muliggjøre vurdering av produserte instrumenters samsvar med den 

undersøkte typen med hensyn til deres måleytelsers reproduserbarhet når de er korrekt justert med relevante 

midler, særlig inneholde følgende: 

— instrumenttypens måletekniske egenskaper, 

— hvilke tiltak som kreves for å sikre instrumentets integritet (forsegling, identifikasjon av programvare osv.), 

— opplysninger om andre elementer som er nødvendige for å identifisere instrumentene og kontrollere at 

instrumentets ytre samsvarer med typen, 

— eventuelt de spesifikke opplysninger som er nødvendige for å kontrollere produserte instrumenters 

egenskaper, 

— for en delenhet, alle opplysninger som er nødvendige for å sikre samsvar med andre delenheter eller måle-

instrumenter. 

EU-typeprøvingssertifikatet skal være gyldig i ti år fra utstedelsesdagen og kan fornyes for nye tiårsperioder. 

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ avslå å utstede et EF-

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

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

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og avgjøre om 

slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om dette. 

8.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om instrumentet er i samsvar med 

de grunnleggende krav i dette direktiv eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever ytterligere 

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

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

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

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

opphevet eller på andre måter begrenset. 

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

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

av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. 

 Det meldte organ skal beholde en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet, dets vedlegg og tillegg, samt de tekniske 

dataene herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode. 

10.  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 

11.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 8 og 10, forutsatt 

at de er angitt i fullmakten.  
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MODUL C: TYPESAMSVAR BASERT PÅ INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3, og sikrer og erklærer at de berørte måleinstrumenter er i 

samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

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

produserte måleinstrumentene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvings-

sertifikatet, og med gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

3.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv på 

hvert enkelt instrument som er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

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

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

4. Representant 

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

ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL C2: TYPESAMSVAR BASERT PÅ INTERN PRODUKSJONSKONTROLL SAMT OVERVÅKET 

INSTRUMENTKONTROLL MED UJEVNE MELLOMROM 

1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket instrumentkontroll med ujevne mellomrom er 

den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, 

og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleinstrumentene er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

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

produserte måleinstrumentene er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Instrumentkontroll 

 Etter produsentens ønske skal enten et akkreditert internt organ eller et meldt organ, valgt av produsenten, utføre 

eller besørge utført instrumentkontroll med ujevne mellomrom fastsatt av organet, for å kontrollere kvaliteten på 

den interne kontrollen av instrumentet, idet det tas hensyn til blant annet hvor teknologisk kompleks 

instrumentene er, og produksjonsmengden. Et passende prøveutvalg av de ferdige måleinstrumentene, som tas på 

stedet av det akkrediterte interne organet eller det meldte organet før måleinstrumentene bringes i omsetning, skal 

undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger som definert i de relevante delene av de harmoniserte standardene 

og/eller normative dokumenter, og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, 

skal utføres for å kontrollere om instrumentet er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

de relevante kravene i dette direktiv. 

 Dersom en prøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det akkrediterte interne organ eller det meldte 

organ treffe hensiktsmessige tiltak.  
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 Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for 

instrumentet er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at instrumentet er i samsvar med kravene. 

 Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, under det meldte organs ansvar, påføre det 

meldte organs identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen. 

4. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv på 

hvert enkelt måleinstrument som er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

5. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og 

ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL D: TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den del av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer på eget 

ansvar at de berørte måleinstrumentene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og prøving 

av de berørte måleinstrumenter som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte måleinstrumenter til et meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

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

c)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien instrumenter, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at måleinstrumentene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, 

og med gjeldende krav i dette direktiv.  
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 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 

å vurdere det aktuelle instrumentområdet og den berørte instrumentteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige 

undersøkelser med sikte på å sikre at den eksplosive varen er i samsvar med nevnte krav. 

 Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for vedtaket. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring 

av kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen 

og et begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet,  
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b)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ 

om nødvendig utføre eller besørge utført instrumentprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det 

har utført prøvinger. 

5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og 

under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt 

måleinstrument som er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produ-

sentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL D1: KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1.  Kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten opp-

fyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 4 og 7, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleinstrumentene 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18. Dokumentasjonen skal gjøre 

det mulig å vurdere om instrumentet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende 

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

relevant for vurderingen, dekke måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte.  
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3.  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 

4. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og prøving 

av de berørte måleinstrumenter som angitt i nr. 5, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 6. 

5. Kvalitetssystem 

5.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte måleinstrumenter til et meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

sentanten, 

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

c)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien instrumenter, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

5.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at måleinstrumentene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

5.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 5.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.  
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 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 

å vurdere det aktuelle instrumentområdet og den berørte instrumentteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 for å kontrollere produsentens evne 

til å identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å 

sikre at instrumentet er i samsvar med nevnte krav. 

 Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for vedtaket. 

5.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt. 

5.5  Produsenten skal holde det meldte organ som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring 

av kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen 

og en begrunnelse for vedtaket. 

6. Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

6.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

6.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, 

c)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

6.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

6.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ 

om nødvendig utføre eller besørge utført instrumentprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det 

har utført prøvinger. 

7. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og under 

ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt måleinstrument som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

7.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.  
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 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

8.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 5.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 5.5, 

c)  vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 5.5, 6.3 og 6.4. 

9.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

10. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3, 5.1, 5.5, 7 og 8 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL E: TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV INSTRUMENTER 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av instrumenter er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte 

måleinstrumentene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i 

dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de 

berørte måleinstrumenter som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som nevnt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte måleinstrumenter til et meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

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

c)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien instrumenter, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at måleinstrumentene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.  
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 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b) undersøkelsene og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjon, 

c)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

d)  tiltak for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 

å vurdere det aktuelle instrumentområdet og den berørte instrumentteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige 

undersøkelser med sikte på å sikre at vekten er i samsvar med nevnte krav. 

 Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for vedtaket. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen 

og en begrunnelse for vedtaket. 

4. Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.  
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4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ 

om nødvendig utføre eller besørge utført instrumentprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det 

har utført prøvinger. 

5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og under 

ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt instrument som er i 

samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL E1: KVALITETSSIKRING AV INSPEKSJON OG PRØVING AV FERDIGE INSTRUMENTER  

1.  Kvalitetssikring av inspeksjon og prøving av ferdige instrumenter er den framgangsmåten for samsvarsvurdering 

der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 4 og 7, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte 

måleinstrumentene oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18. Dokumentasjonen skal gjøre 

det mulig å vurdere om instrumentet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende 

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

relevant for vurderingen, dekke måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

3.  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 

4. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for inspeksjon av ferdige produkter og prøving av de 

berørte måleinstrumenter som angitt i nr. 5, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 6.  
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5. Kvalitetssystem 

5.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte måleinstrumenter til et meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

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

c)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien instrumenter, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

5.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at måleinstrumentene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjon, 

c)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

d)  tiltak for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt. 

5.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 5.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i 

å vurdere det aktuelle instrumentområdet og den berørte instrumentteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 for å kontrollere produsentens evne 

til å identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å 

sikre at instrumentet er i samsvar med nevnte krav. 

 Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnelse for vedtaket. 

5.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt.  
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5.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen 

og en begrunnelse for vedtaket. 

6. Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

6.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

6.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, 

c)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner. 

6.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

6.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ 

om nødvendig utføre eller besørge utført instrumentprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 

tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det 

har utført prøvinger. 

7. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og under 

ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt måleinstrument som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

7.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

8.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 5.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 5.5, 

c)  vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 5.5, 6.3 og 6.4.  
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9.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

10. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3, 5.1, 5.5, 7 og 8 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL F: TYPESAMSVAR BASERT PÅ PRODUKTKONTROLL 

1.  Typesamsvar basert på produktkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte 

måleinstrumentene, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

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

produserte måleinstrumentene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre, eller besørge utført, hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger 

for å kontrollere instrumentenes samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere måleinstrumentenes samsvar med gjeldende krav skal utføres, 

etter produsentens valg, enten ved undersøkelse og prøving av hvert instrument som angitt i nr. 4, eller ved 

undersøkelse og prøving av måleinstrumentene på statistisk grunnlag som angitt i nr. 5. 

4. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt instrument 

4.1  Alle måleinstrumentene skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante 

harmoniserte standarder, og/eller normative dokumenter og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre 

relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at de er i samsvar med den godkjente typen som er 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i dette direktiv. 

 I fravær av en harmonisert standard eller normativt dokument skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke 

hensiktsmessige prøvinger som skal utføres. 

4.2  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt godkjent instrument eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter for kontroll 

i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 

5. Statistisk samsvarskontroll 

5.1  Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer 

ensartethet hos hvert produsert parti, og skal framlegge sine måleinstrumenter for kontroll i form av ensartede 

partier. 

5.2  Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti i samsvar med kravene i nr. 5.3. Alle måleinstrumenter i en stikkprøve 

skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante harmoniserte standarder 

og/eller normative dokumenter og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner 

skal utføres for å verifisere at de er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv, og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises. I fravær av slik 

harmonisert standard eller normativt dokument skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige 

prøvinger som skal utføres.  
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5.3  Den statistiske framgangsmåten skal oppfylle følgende krav: 

 Den statistiske kontroll skal skje på grunnlag av egenskaper. Prøvetakingssystemet skal sikre 

a)  et kvalitetsnivå som tilsvarer en sannsynlighet for godkjenning på 95 %, med manglende samsvar på mindre 

enn 1 %, 

b)  en grensekvalitet som tilsvarer en sannsynlighet for godkjenning på 5 %, med manglende samsvar på mindre 

enn 7 %, 

5.4  Dersom et parti godkjennes, skal alle måleinstrumentene i partiet betraktes som godkjent, unntatt de måle-

instrumenter fra stikkprøven som ikke besto prøvingene. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt godkjent instrument eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter 

at instrumentet er brakt i omsetning. 

5.5  Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet bringes i 

omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organ innstille den statistiske kontrollen 

og treffe hensiktsmessige tiltak. 

6. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

6.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og 

under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, organets identifikasjonsnummer på hvert enkelt instrument som er 

i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende 

krav i dette direktiv. 

6.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 3 godkjenner det, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre dets 

identifikasjonsnummer på måleinstrumentene. 

7.  Dersom det meldte organ godkjenner det og på organets ansvar, kan produsenten også påføre det meldte organs 

identifikasjonsnummer på måleinstrumentene under produksjonsprosessen. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til  

nr. 2 og 5.1. 

MODUL F1: SAMSVAR BASERT PÅ PRODUKTKONTROLL 

1.  Samsvar basert på produktkontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 6.1 og 7 og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleinstrumentene, som 

har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.  
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2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18. Dokumentasjonen skal gjøre 

det mulig å vurdere om vekten er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse 

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

for vurderingen, dekke måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

 Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 

3. Produksjon 

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

produserte måleinstrumenter er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

4. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre, eller besørge utført, hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger 

for å kontrollere måleinstrumentenes samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere samsvar med de måletekniske krav skal utføres, etter produsen-

tens valg, enten ved undersøkelse og prøving av hvert instrument som angitt i nr. 5, eller ved undersøkelse og 

prøving av instrumentene på statistisk grunnlag som angitt i nr. 6. 

5. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt instrument 

5.1  Alle måleinstrumenter skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte 

standarder og/eller normative dokumenter og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre relevante tekniske 

spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at de er i samsvar med kravene som gjelder for dem. I fravær av en slik 

harmonisert standard eller normativt dokument skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige 

prøvinger som skal utføres. 

5.2  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt godkjent instrument eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter 

at instrumentet er brakt i omsetning. 

6. Statistisk samsvarskontroll 

6.1  Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å påse at produksjonsprosessen sikrer ensartethet hos hvert 

produsert parti, og skal framlegge sine måleinstrumenter for kontroll i form av ensartede partier. 

6.2  Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti i samsvar med kravene i nr. 6.4. 

6.3  Alle måleinstrumenter i stikkprøven skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til den eller de 

relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre 

relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at de er i samsvar med gjeldende krav i dette 

direktiv og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises. I fravær av slik harmonisert standard eller 

normativt dokument skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger som skal utføres. 

6.4  Den statistiske framgangsmåten skal oppfylle følgende krav: 

 Den statistiske kontroll skal skje på grunnlag av egenskaper. Prøvetakingssystemet skal sikre 

a)  et kvalitetsnivå som tilsvarer en sannsynlighet for godkjenning på 95 %, med manglende samsvar på mindre 

enn 1 %, 

b)  en grensekvalitet som tilsvarer en sannsynlighet for godkjenning på 5 %, med manglende samsvar på mindre 

enn 7 %, 

6.5  Dersom et parti godkjennes, skal alle måleinstrumentene i partiet betraktes som godkjent, unntatt de måle-

instrumenter fra stikkprøven som ikke besto prøvingene.  
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 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt godkjent instrument eller sørge for at det påføres på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter 

at instrumentet er brakt i omsetning. 

 Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet bringes i 

omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organ innstille den statistiske kontrollen 

og treffe hensiktsmessige tiltak. 

7. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og 

under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt måleinstrument 

som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

7.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte måleinstrumenter i 

tilfeller der et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 5 godkjenner det, kan produsenten også, på organets ansvar, påføre dets 

identifikasjonsnummer på måleinstrumentene. 

8.  Dersom det meldte organ godkjenner det og på organets ansvar, kan produsenten også påføre det meldte organs 

identifikasjonsnummer på måleinstrumentene under produksjonsprosessen. 

9. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til  

nr. 2 første ledd, nr. 3 og nr. 6.1. 

MODUL G: SAMSVAR BASERT PÅ KONTROLL AV ENKELTEKSEMPLARER 

1.  Samsvar basert på kontroll av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at det berørte instrument, som 

har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18, og skal stille den til rådighet 

for det meldte organ nevnt i nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om instrumentet er i samsvar 

med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske 

dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke 

måleinstrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

 Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende 

nasjonale myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 

3. Produksjon 

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

produserte instrumenter er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.  
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4. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger i 

henhold til relevante harmoniserte standarder og/eller normative dokumenter eller tilsvarende prøvinger i henhold 

til andre relevante tekniske spesifikasjoner for å verifisere at instrumentet er i samsvar med gjeldende krav i dette 

direktiv. I fravær av en slik harmonisert standard eller normativt dokument skal det berørte meldte organ avgjøre 

hvilke hensiktsmessige prøvinger som skal utføres. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelser og prøvinger, og skal 

påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent instrument eller få det påført på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter 

at instrumentet er brakt i omsetning. 

5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og 

under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert instrument som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilket 

instrument den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med måleinstrumentet. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2 og 5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne 

og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL H: SAMSVAR BASERT PÅ FULLSTENDIG KVALITETSSIKRING 

1.  Samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte måleinstrumentene 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon og inspeksjon av ferdige 

produkter og prøving av de berørte måleinstrumenter som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt 

i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte måleinstrumenter til et meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

b)  teknisk dokumentasjon som beskrevet i artikkel 18, for én modell av hver kategori av måleinstrumentene som 

er planlagt produsert. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om instrumentet er i samsvar med de 

relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske 

dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke 

instrumentets konstruksjon, produksjon og virkemåte,  
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c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, og 

d)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at måleinstrumentene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktets 

konstruksjon og kvalitet, 

b)  tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som skal anvendes, og, dersom de relevante 

harmoniserte standarder, og eller/normative dokumenter ikke vil bli anvendt i sin helhet, hvilke midler som 

vil bli brukt for å sikre at de grunnleggende krav i dette direktiv som får anvendelse på måleinstrumentene, 

vil bli oppfylt ved å anvende andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

c)  teknikkene for kontroll og verifisering av konstruksjonen samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes 

ved konstruksjon av måleinstrumenter i forbindelse med den aktuelle instrumentkategorien, 

d)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

e)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

f)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

g)  midler for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvalitet oppnås, og at kvalitetssystemet 

virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som 

oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 

som vurderingsansvarlig innen det aktuelle instrumentområdet og den berørte instrumentteknologi, og ha 

kunnskap om gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav b) for å kontrollere 

produsentens evne til å identifisere gjeldende krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige 

undersøkelser med sikte på å sikre at instrumentet er i samsvar med nevnte krav. 

 Produsenten eller vedkommendes representant skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for vedtaket. 

3.4  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt.  
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3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen 

og en begrunnelse for vedtaket. 

4. Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistreringer som fastsatt av kvalitetssystemets konstruksjonsdel, f.eks. resultater av analyser, 

beregninger, prøver osv., 

c)  kvalitetsregistrene fastsatt av kvalitetssystemets produksjonsdel, som for eksempel inspeksjonsrapporter og 

prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner. 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. I forbindelse med slike besøk kan det 

meldte organ om nødvendig utføre, eller besørge utført, instrumentprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet 

fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble 

utført prøvinger. 

5. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen, den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og under 

ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt instrument som 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal angi hvilken instrumentmodell den er utarbeidet for. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  dokumentasjon for kvalitetssystemet nevnt i nr. 3.1, 

c)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

d)  vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.  
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7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på 

produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

MODUL H1: SAMSVAR BASERT PÅ FULL KVALITETSSIKRING OG KONSTRUKSJONSKONTROLL 

1.  Samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring og konstruksjonskontroll er den framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 6, og sikrer og erklærer på eget 

ansvar at de berørte måleinstrumentene oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon og inspeksjon av ferdige 

produkter og prøving av de berørte måleinstrumenter som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt 

i nr. 5. 

 Det skal i samsvar med nr. 4 ha blitt undersøkt at måleinstrumentene har en hensiktsmessig teknisk konstruksjon. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de berørte måleinstrumenter til et meldt 

organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

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

representanten, 

b)  alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien av instrumenter, 

c)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

d)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at måleinstrumentene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktets 

konstruksjon og kvalitet, 

b)  tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som skal anvendes, og, dersom de relevante 

harmoniserte standarder, og eller/normative dokumenter ikke vil bli anvendt i sin helhet, hvilke midler som 

vil bli brukt for å sikre at de grunnleggende krav i dette direktiv som får anvendelse på måleinstrumentene, 

vil bli oppfylt ved å anvende andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

c)  teknikkene for kontroll og verifisering av konstruksjonen samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes 

ved konstruksjon av måleinstrumenter i forbindelse med den aktuelle instrumentkategorien, 

d)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring,  
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e)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

f)  kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det 

berørte personalets kvalifikasjoner, 

g)  midler for å overvåke at den nødvendige konstruksjons- og produktkvalitet oppnås, og at kvalitetssystemet 

virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal 

forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som oppfyller 

tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring 

som vurderingsansvarlig innen det aktuelle instrumentområdet og den berørte instrumentteknologi, og ha 

kunnskap om gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

 Produsenten eller vedkommendes representant skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for vedtaket. 

3.4.  Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og 

opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt. 

3.5  Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt 

kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering. 

 Det skal underrette produsenten eller dennes representant om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde 

konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for vedtaket. 

3.6  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten 

fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter 

begrenset. 

4. Konstruksjonskontroll 

4.1  Produsenten skal inngi en søknad om undersøkelse av konstruksjonen til det meldte organ nevnt i nr. 3.1. 

4.2  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan instrumentet er konstruert, produsert og hvordan det virker, og å 

vurdere om det er samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

 Den skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, 

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

c)  den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i artikkel 18. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere 

om instrumentet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risiko. Den skal, i den grad det er relevant for en slik vurdering, omfatte instrumentets 

konstruksjon, produksjon og funksjon, 

d)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. Denne underlagsdo-

kumentasjonen skal nevne alle dokumenter som er anvendt, særlig dersom de relevante harmoniserte 

standarder og/eller normative dokumenter ikke er anvendt i sin helhet, og skal om nødvendig omfatte 

resultater av prøvinger som er utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av produsentens 

egnede laboratorium, eller et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar.  
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4.3  Det meldte organ skal vurdere søknaden, og dersom konstruksjonen oppfyller kravene i dette direktiv som får 

anvendelse på instrumentet, skal det utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll til produsenten. Sertifikatet 

skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle gyldighetsvilkår for 

det, og opplysningene som er nødvendige for å identifisere den godkjente konstruksjonen. Sertifikatet kan ha ett 

eller flere vedlegg. 

 Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om de 

produserte måleinstrumentene er i samsvar med den undersøkte konstruksjonen, og for å kontrollere 

måleinstrumentene i bruk. Innholdet skal muliggjøre vurdering av produserte instrumenters samsvar med den 

undersøkte konstruksjonen med hensyn til deres måleytelsers reproduserbarhet når de er korrekt justert med 

relevante midler, herunder 

a)  instrumentkonstruksjonens måletekniske egenskaper, 

b)  hvilke tiltak som kreves for å sikre instrumentets integritet (forsegling, identifikasjon av programvare osv.); 

c)  opplysninger om andre elementer som er nødvendige for å identifisere instrumentet og kontrollere at 

instrumentets ytre er i samsvar med konstruksjonen, 

d)  eventuelt de spesifikke opplysninger som er nødvendige for å kontrollere produserte instrumenters 

egenskaper, 

e)  for en delenhet, alle opplysninger som er nødvendige for å sikre samsvar med andre delenheter eller måle-

instrumenter. 

 Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport i den forbindelse og stille den til rådighet for medlemsstaten 

som utpekte det. Med forbehold for artikkel 27 nr.10 skal det meldte organ helt eller delvis offentliggjøre 

innholdet i denne rapporten bare med produsentens samtykke. 

 Sertifikatet skal være gyldig i ti år fra utstedelsesdagen og kan fornyes for nye tiårsperioder. 

 Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ avslå å utstede et EU-sertifikat 

for konstruksjonskontroll og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget. 

4.4  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og 

avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette 

produsenten om dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organ som har utstedt EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle 

endringer av den godkjente konstruksjonen som kan ha betydning for samsvaret med de grunnleggende krav i 

dette direktiv eller gyldighetsvilkårene for sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning – fra det meldte 

organ som utstedte EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll – i form av et tillegg til det opprinnelige EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll. 

4.5  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll og/eller 

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

tilgjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-sertifikatet for 

konstruksjonskontroll og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av 

den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. 

 Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg og 

de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets 

gyldighetsperiode. 

4.6  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg 

samt den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning. 
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5. Tilsyn som er det meldte organs ansvar 

5.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

5.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistreringer som fastsatt av kvalitetssystemets konstruksjonsdel, f.eks. resultater av analyser, 

beregninger, prøvinger osv., 

c)  kvalitetsregistrene fastsatt av kvalitetssystemets produksjonsdel, som for eksempel inspeksjonsrapporter og 

prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv. 

5.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

5.4  Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. I forbindelse med slike besøk kan det 

meldte organ om nødvendig utføre, eller besørge utført, instrumentprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet 

fungerer tilfredsstillende. Det skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble 

utført prøvinger. 

6. Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring 

6.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen angitt i dette direktiv, og 

under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert enkelt instrument 

som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

6.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver instrumentmodell og kunne stille den til 

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

skal identifisere den instrumentmodellen den er utarbeidet for, og skal inneholde nummeret på sertifikatet for 

konstruksjonskontroll. 

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

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert måleinstrument som bringes i omsetning. Dette kravet 

kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en sending snarere enn for de enkelte instrumenter i tilfeller der 

et stort antall instrumenter leveres til én enkelt bruker. 

7.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at instrumentet er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale 

myndigheter 

a)  dokumentasjon for kvalitetssystemet nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 5.3 og 5.4. 

8. Representant 

 Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 4.1 og 4.2 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 3.1, 3.5, 

4.4, 4.6, 6 og 7, på produsenten vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______   
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VEDLEGG III 

VANNMÅLERE (MI-001) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får 

anvendelse på vannmålere beregnet på måling av volumer av kaldt eller varmt rent vann til bruk i boliger, 

næringslokaler og lett industri. 

DEFINISJONER 

Vannmåler Et instrument som er beregnet på å måle, registrere og vise det vannvolum som 

passerer gjennom måleorganet, regnet ved måleforholdene. 

Minste strømningshastighet (Q1) Den laveste strømningshastigheten der vannmåleren gir angivelser som 

oppfyller kravene med hensyn til største tillatte målefeil. 

Overgangsstrømningshastighet (Q2) Overgangsstrømningshastigheten er den verdi for strømningshastighet som 

opptrer mellom permanent og minste strømningshastighet, der strømnings-

hastighetsområdet deles i to områder, «øvre område» og «nedre område». Hvert 

område har sin egne største tillatte målefeil. 

Permanent strømningshastighet (Q3) Den høyeste strømningshastighet der vannmåleren fungerer tilfredsstillende ved 

normale bruksforhold, dvs. under jevne eller tilbakevendende strømnings-

forhold. 

Strømningshastighet ved overbelast-

ning (Q4) 

Strømningshastigheten ved overbelastning er den høyeste strømningshastigheten 

der måleren fungerer tilfredsstillende over kort tid uten å ta skade. 

SÆRSLIGE KRAV 

Nominelle driftsforhold 

Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for instrumentet, særlig: 

1.  Vannets strømningshastighetsområde. 

 Verdiene for strømningshastighetsområdet skal oppfylle følgende vilkår: 

 (Q3Q1)(10) 

 (Q2Q1)(1,6) 

 (Q4Q3)(1,25) 

2.  Temperaturområdet for vannet. 

 Verdiene for temperaturområdet skal oppfylle følgende vilkår: 

 0,1 °C til minst 30 °C, eller 

 30 °C til minst 90 °C. 

 Måleren kan være konstruert til å virke i begge områder. 

3.  Det relative trykkområdet for vannet, som er fra 0,3 bar til minst 10 bar ved Q3. 

4.  For strømforsyningen: nominell vekselspenningsforsyning og/eller grenser for likestrømsforsyning. 

Største tillatte målefeil 

5.  Største tillatte målefeil, positiv eller negativ, for volumer som leveres ved strømningshastigheter mellom 

overgangsstrømningshastigheten (Q2) (medregnet) og strømningshastigheten ved overbelastning (Q4), er: 

 2 % for vann med en temperatur på ≤ 30 °C, 
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 3 % for vann med en temperatur på > 30 °C. 

 Måleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene. 

6.  Største tillatte målefeil, positiv eller negativ, for volumer som leveres ved strømningshastigheter mellom minste 

strømningshastighet (Q1) og overgangsstrømningshastigheten (Q2) (ikke medregnet) er 5 % uavhengig av 

vanntemperaturen. 

 Måleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene. 

Tillatt påvirkning av forstyrrelser 

7.1 Elektromagnetisk immunitet 

7.1.1  Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på en vannmåler skal være slik at: 

— endringen i måleresultatet ikke er større enn den kritiske endringen som definert i nr. 7.1.3, eller 

— måleresultatet angis slik at det ikke kan tolkes som et gyldig resultat, for eksempel en kortvarig variasjon 

som ikke kan tolkes, registreres eller overføres som måleresultat. 

7.1.2  Etter å ha vært utsatt for en elektromagnetisk forstyrrelse skal vannmåleren: 

— gjenoppta driften innenfor største tillatte målefeil, og 

— ha alle målefunksjoner i behold, og 

— gjøre det mulig å gjenopprette alle måledata som forelå like før forstyrrelsen. 

7.1.3  Den kritiske endringen er den minste av følgende to verdier: 

— volumet som tilsvarer halvparten av største tillatte målefeil i det øvre området av det målte volumet, 

— volumet som tilsvarer største tillatte målefeil for det volum som tilsvarer ett minutt ved strømnings-

hastigheten Q3. 

7.2 Holdbarhet 

 Når det er gjennomført en egnet prøving der det tas hensyn tidsrommet som produsenten har anslått, skal 

følgende kriterier være oppfylt: 

7.2.1  Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det opprinnelige måle-

resultatet, ikke overstige: 

— 3 % av det målte volumet mellom Q1 (medregnet) og Q2 (ikke medregnet), 

— 1,5 % av det målte volumet mellom Q2 (medregnet) og Q4 (medregnet), 

7.2.2  Visningsfeilen for volumet målt etter holdbarhetsprøvingen skal ikke overstige: 

— ± 6 % av det målte volumet mellom Q1 (medregnet) og Q2 (ikke medregnet), 

— ± 2,5 % av det målte volumet mellom Q2 (medregnet) og Q4 (medregnet) for vannmålere beregnet på 

måling av vann med en temperatur på mellom 0,1 °C og 30 °C, 

— ± 3,5 % av det målte volumet mellom Q2 (medregnet) og Q4 (medregnet) for vannmålere beregnet på 

måling av vann med en temperatur på mellom 30 °C og 90 °C, 

Egnethet 

8.1  Måleren skal kunne installeres for drift i enhver posisjon, med mindre annet er tydelig angitt. 

8.2  Produsenten skal angi om måleren er beregnet på måling av tilbakestrømning. I så fall skal tilbakestrøm-

ningsvolumet enten trekkes fra det akkumulerte volumet eller registreres separat. Samme største tillatte målefeil 

gjelder for strømninger i begge retninger. 
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 Vannmålere som ikke er beregnet på måling av tilbakestrømning, skal hindre utilsiktet tilbakestrømning uten 

skade eller endring av de måletekniske egenskapene. 

Målenheter 

9.  Det målte volumet skal vises i kubikkmeter. 

Ibruktaking 

10.  Medlemsstatene skal sikre at kravene i henhold til nr.1, 2 og 3 fastsettes av den offentlige forsyningstjenesten 

eller den person som er utpekt i henhold til loven til å installere måleren, slik at måleren er egnet til nøyaktig 

måling av forbruket som forventes eller kan forventes. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

GASSMÅLERE OG VOLUMKONVERTERINGSINNRETNINGER (MI-002) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får anven-

delse på gassmålere og volumkonverteringsinnretninger definert nedenfor, beregnet på bruk i boliger, næringslokaler 

og lett industri. 

DEFINISJONER 

Gassmåler Et instrument som er beregnet på å måle, registrere og vise den mengde brenngass 

(volum eller masse) som passerer gjennom det. 

Konverteringsinnretning En innretning installert på en gassmåler som automatisk konverterer den målte 

mengden ved måleforholdene til en mengde ved normalforholdene. 

Minste strømningshastighet 

(Q1) 

Den laveste strømningshastigheten der gassmåleren gir angivelser som oppfyller 

kravene med hensyn til største tillatte målefeil. 

Største strømningshastighet 

(Qmax) 

Den høyeste strømningshastigheten der gassmåleren gir angivelser som oppfyller 

kravene med hensyn til største tillatte målefeil. 

Overgangsstrømningshastighet 

(Qt) 

Overgangsstrømningshastighet er den strømningshastighet som ligger mellom største 

og minste strømningshastighet, der strømningshastighetsområdet deles inn i et «øvre 

område» og et «nedre område». Hvert område har sin egne største tillatte målefeil. 

Strømningshastighet ved 

overbelastning (Q4) 

Strømningshastigheten ved overbelastning er den høyeste strømningshastigheten der 

måleren fungerer tilfredsstillende over kort tid uten å ta skade. 

Normalforhold De angitte forhold som den målte gassmengden konverteres til. 

DEL I 

SÆRLIGE KRAV 

GASSMÅLERE 

1. Nominelle driftsforhold 

 Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for gassmåleren, samtidig som det tas hensyn til følgende: 

1.1  Hastighetsområdet for gasstrømmen skal oppfylle minst følgende vilkår: 

Klasse Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 

1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 

1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2 

1.2  Temperaturområdet for gassen, med et minsteområde på 40 °C. 

1.3 Vilkår i forbindelse med brenngass 

 Gassmåleren skal være utformet for gasstypene og tilførselstrykkene i bestemmelseslandet. Særlig skal 

produsenten angi: 

— gassfamilie eller -gruppe, 

— største driftstrykk. 

1.4  Et minste temperaturområde på 50 °C for det klimatiske miljøet. 

1.5  Nominell vekselspenningsforsyning og/eller grenser for likestrømsforsyning.  
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2. Største tillatte målefeil 

2.1  Gassmåler som angir volum ved måleforholdene eller angir masse 

Tabell 1 

Klasse 1,5 1,0 

Qmin ≤ Q < Qt 3 % 2 % 

Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5 % 1 % 

 Gassmåleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene. 

2.2  For en gassmåler med temperaturkonvertering som bare viser det konverterte volumet, økes største tillatte 

målefeil for måleren med 0,5 % i et område på 30 °C fordelt symmetrisk rundt temperaturen angitt av 

produsenten, som ligger mellom 15 °C og 25 °C. Utenfor dette området tillates en ytterligere økning på 0,5 % 

for hvert område på 10 °C 

3. Tillatt påvirkning av forstyrrelser 

3.1 Elektromagnetisk immunitet 

3.1.1  Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på en gassmåler eller volumkonverteringsinnretning skal være 

slik at: 

— endringen i måleresultatet ikke er større enn den kritiske endringen som definert i nr. 3.1.3, eller 

— måleresultatet angis slik at det ikke kan tolkes som et gyldig resultat, for eksempel en kortvarig variasjon 

som ikke kan tolkes, registreres eller overføres som måleresultat. 

3.1.2  Etter å ha vært utsatt for en elektromagnetisk forstyrrelse skal gassmåleren: 

— gjenoppta driften innenfor største tillatte målefeil, og 

— ha alle målefunksjoner i behold, og 

— gjøre det mulig å gjenopprette alle måledata som forelå like før forstyrrelsen. 

3.1.3  Den kritiske endringen er den minste av følgende to verdier: 

— den mengde som tilsvarer halvparten av største tillatte målefeil i det øvre området av det målte volumet, 

— den mengde som tilsvarer største tillatte målefeil for det volum som tilsvarer ett minutt ved største 

strømningshastighet. 

3.2 Virkning av strømningsforstyrrelser oppstrøms og nedstrøms 

 Under de installasjonsforhold som er angitt av produsenten, skal påvirkningen av strømningsforstyrrelsene ikke 

overstige en tredel av største tillatte målefeil. 

4. Holdbarhet 

 Når det er gjennomført en egnet prøving der det tas hensyn tidsrommet som produsenten har anslått, skal 

følgende kriterier være oppfylt: 

4.1 Målere i klasse 1,5 meter 

4.1.1  Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det opprinnelige 

måleresultatet for strømningshastigheter i området Qt til Qmax, ikke overstige 2 %. 

4.1.2  Visningsfeilen etter holdbarhetsprøvingen skal ikke overstige to ganger største tillatte målefeil i nr. 2. 
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4.2 Målere i klasse 1,0 meter 

4.2.1  Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det opprinnelige 

måleresultatet, ikke overstige en tredel av største tillatte målefeil i nr. 2. 

4.2.2  Visningsfeilen etter holdbarhetsprøvingen skal ikke overstige største tillatte målefeil i nr. 2. 

5. Egnethet 

5.1  En gassmåler som får sin strøm fra nettet (vekselstrøm eller likestrøm), skal være forsynt med nødstrøms-

forsyning eller en annen innretning for å sikre at alle målefunksjoner ivaretas under et brudd i hovedstrøm-

forsyningen. 

5.2  En egen strømkilde skal ha en levetid på minst fem år. Etter 90 % av levetiden skal en passende varselsmelding 

vises. 

5.3  En visningsinnretning skal ha et tilstrekkelig antall sifre til å sikre at den mengden som er passert i løpet av  

8 000 timer ved Qmax, ikke fører sifrene tilbake til startverdiene. 

5.4  Gassmåleren skal kunne installeres for drift i enhver posisjon som produsenten har angitt i sin installasjons-

anvisning. 

5.5  Gassmåleren skal ha en prøvingsinnretning som skal gjøre det mulig å utføre prøvinger innen et rimelig tidsrom. 

5.6.  Gassmåleren skal overholde største tillatte målefeil i enhver strømningsretning, eller bare i én klart angitt strøm-

ningsretning. 

6. Enheter 

 Den målte mengden skal vises i kubikkmeter eller kilogram. 

DEL II 

SÆRLIGE KRAV 

VOLUMKONVERTERINGSINNRETNINGER 

En volumkonverteringsinnretning utgjør en delenhet når den er sammen med et måleinstrument som den er kompatibel 

med. 

De grunnleggende krav for gassmåleren får også anvendelse, i den grad de er relevante, for volumkonverteringsinn-

retninger. I tillegg gjelder følgende krav: 

7. Normalforhold for konverterte mengder 

 Produsenten skal angi normalforholdene for konverterte mengder. 

8. Største tillatte målefeil 

— 0,5 % ved en omgivelsestemperatur på 20 °C ± 3 °C, omgivelsesfuktighet på 60 % ± 15 %, nominelle 

verdier for strømforsyning, 

— 0,7 % for temperaturkonverteringsinnretninger ved nominelle driftsforhold, 

— 1 % for andre konverteringsinnretninger ved nominelle driftsforhold. 

 Merk: 

 Det tas ikke hensyn til gassmålerens feil. 

 Volumkonverteringsinnretningen skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av 

partene. 

9. Egnethet 

9.1  En elektronisk konverteringsinnretning skal kunne fastslå når den arbeider utenfor driftsintervallet/intervallene 

som er angitt av produsenten for parametrer som er relevante for målesikkerheten. I slike tilfeller skal konverte-

ringsinnretningen stoppe integreringen av den konverterte mengden, og kan foreta en separat summering av den 

konverterte mengden for det tidsrommet den arbeider utenfor driftsintervallet/intervallene. 

9.2  En elektronisk konverteringsinnretning skal kunne vise alle relevante data for målingen uten tilleggsutstyr. 
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DEL III 

IBRUKTAKING OG SAMSVARSVURDERING 

Ibruktaking 

10. a) Dersom en medlemsstat pålegger måling av husholdningsbruk, skal den tillate at slik måling utføres ved 

hjelp av enhver måler i klasse 1,5 meter, og målere i klasse 1,0 meter som har et Qmax/Qmin-forhold på minst 

150. 

b)  Dersom en medlemsstat pålegger måling i næringslokaler og/eller lett industri, skal den tillate at slik måling 

utføres med enhver måler i klasse 1,5 meter. 

c)  Når det gjelder kravene i henhold til nr. 1.2 og 1.3, skal medlemsstatene sikre at egenskapene bestemmes av 

den offentlige forsyningstjenesten eller den person som er utpekt i henhold til loven til å installere måleren, 

slik at måleren er egnet til nøyaktig måling av det forbruk som er forventet eller kan forventes. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1. 

 ______   
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VEDLEGG V 

ELEKTRISISTETSMÅLERE (MI-003) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får 

anvendelse på elektrisitetsmålere beregnet på bruk i boliger, næringslokaler og lett industri. 

Merk: 

Elektrisitetsmålere kan brukes i kombinasjon med eksterne måletransformatorer, avhengig av den anvendte 

måleteknikken. Dette vedlegg omfatter imidlertid bare elektrisitetsmålere og ikke måletransformatorer. 

DEFINISJONER 

En elektrisitetsmåler er en innretning som måler aktiv elektrisk energi som forbrukes i en krets. 

I = den elektriske strømmen gjennom måleren, 

In = den angitte referansestrømmen som den transformatordrevne måleren er beregnet på, 

Ist = den laveste angitte verdi av I der måleren registrerer aktiv elektrisk energi ved effektfaktor én 

(flerfasemålere med balansert belastning), 

Imin = den verdi av I der feilen ligger innenfor grensen for største tillatte målefeil dersom den overstiges 

(flerfasemålere med balansert belastning), 

Itr = den verdi av I der feilen ligger innenfor grensen for minste tillatte målefeil som tilsvarer målerens 

klasseindeks, dersom den overstiges, 

Imax = største verdi av I der feilen ligger innenfor største tillatte målefeil, 

U = tilført elektrisk spenning til måleren, 

Un = angitt referansespenning, 

f = frekvensen til spenning som tilføres til måleren, 

fn = angitt referansefrekvens, 

PF = effektfaktor = cosφ = cosinus til fasedifferansen φ mellom I og U. 

SÆRLIGE KRAV 

1. Nøyaktighet 

 Produsenten skal angi målerens klasseindeks. Klasseindeksene er definert som klasse A, B og C. 

2. Nominelle driftsforhold 

 Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for måleren, særlig: 

 Verdiene av fn, Un, In, Ist, Imin, Itr og Imax som gjelder for måleren. For de angitte strømverdier skal måleren 

oppfylle vilkårene i tabell 1: 

Tabell 1 

 Klasse A Klasse B Klasse C 

For direktekoplede målere    

Ist ≤ 0,05 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,04 · Itr 

Imin ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,3 · Itr 

Imax ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr 

For transformatordrevne målere    

Ist ≤ 0,06 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,02 · Itr 
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 Klasse A Klasse B Klasse C 

Imin ≤ 0,4 · Itr ≤ 0,2 · Itr (1) ≤ 0,2 · Itr 

In = 20 · Itr = 20 · Itr = 20 · Itr 

Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In 

(1) For elektromekaniske målere i klasse B gjelder Imin
 ≤ 0,4 · Itr). 

 Spennings-, frekvens- og effektfaktorområdene som måleren skal oppfylle kravene til største tillatte målefeil 

innenfor, er angitt i tabell 2. Disse områdene skal ta hensyn til de typiske egenskapene ved strømmen som 

leveres gjennom offentlige distribusjonssystemer. 

 Spennings- og frekvensområdene skal være minst: 

 0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un 

 0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn 

 Effektfaktorområdet minst fra cosφ=0,5 induktiv til cosφ=0,8 kapasitiv. 

3. Største tillatte målefeil 

 Virkningene av de forskjellige målestørrelser og påvirkende størrelser (a, b, c,…) vurderes hver for seg, mens 

alle andre målestørrelser og påvirkende størrelser holdes relativt konstant ved sine respektive verdier. 

Målefeilen, som ikke skal overstige største tillatte målefeil angitt i tabell 2, beregnes som: 

 Målefeil = √(a2 + b2 + c2 …) 

 Dersom måleren arbeider under varierende strømbelastninger, skal prosentvise feil ikke overstige grensene 

angitt i tabell 2. 

 Tabell 2 

Største tillatte målefeil i prosent ved nominelle driftsforhold og definerte strømbelastningsnivåer og driftstemperatur 

 Driftstemperaturer Driftstemperaturer Driftstemperaturer Driftstemperaturer 

 +5 °C … +30 °C 

-10 °C … +5 °C 

eller 

+30 °C … +40 °C 

-25 °C … -10 °C 

eller 

+40 °C … +55 °C 

-40 °C … -25 °C 

eller 

+55 °C … +70 °C 

Målerklasse A B C A B C A B C A B C 

Enfasemåler; flerfasemåler ved drift med balansert belastning 

Imin ≤ I ≤ Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 

Itr ≤ I ≤ Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 

Flerfasemåler ved drift med enfasebelastning 

Itr ≤ I ≤ Imax, se unntak nedenfor 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 

For elektromekaniske flerfasemålere er strømintervallet for enfasebelastning begrenset til 5Itr≤I ≤Imax 

 Dersom en måler arbeider ved forskjellige temperaturområder, får de relevante verdier for største tillatte 

målefeil anvendelse. 

 Måleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene. 

4. Tillatt påvirkning av forstyrrelser 

4.1 Generelt 

 Ettersom elektrisitetsmålere er direkte koplet til strømnettet og nettstrømmen også er en av målestørrelsene, 

anvendes et spesielt elektromagnetisk miljø for elektrisitetsmålere.  
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 Måleren skal være i samsvar med det elektromagnetiske miljøet E2 og tilleggskravene i nr. 4.2 og 4.3. 

 Det elektromagnetiske miljøet og tillatte påvirkninger gjenspeiler situasjonen der det er forstyrrelser av lang 

varighet som ikke skal påvirke nøyaktigheten utover de kritiske endringer og forbigående forstyrrelser, som kan 

forårsake midlertidig reduksjon eller tap av funksjon eller ytelse, men som måleren skal gjenopprettes fra, og 

som ikke skal påvirke nøyaktigheten utover de kritiske endringene. 

 Dersom det er en forutsigbar høy risiko på grunn av lyn, eller dersom forsyningen overveiende skjer via luftled-

ninger, skal målerens måletekniske egenskaper beskyttes. 

4.2 Påvirkning av langvarige forstyrrelser 

Tabell 3 

Kritiske endringer for forstyrrelser av lang varighet 

Forstyrrelse 

Kritiske endringer i prosent for målere i 

klasse 

A B C 

Omvendt faserekkefølge 1,5 1,5 0,3 

Spenningsubalanse (gjelder bare flerfasemålere) 4 2 1 

Harmonisk innhold i strømkretser (1) 1 0,8 0,5 

Likestrøm og harmonisk innhold i strømkrets (1) 6 3 1,5 

Hurtige forbigående utslag 6 4 2 

Magnetiske felt, elektromagnetiske HF-felt (utstrålt RF), ledede 

forstyrrelser oppstått pga. RF-felt, og immunitet mot svingningsbølger 

3 2 1 

(1) For elektromekaniske elektrisitetsmålere er det ikke definert kritiske endringer for harmonisk innhold i strømkretsene og 

for likestrøm og harmonisk innhold i strømkretsen. 

4.3 Tillatt påvirkning av forbigående elektromagnetiske fenomener 

4.3.1  Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på en elektrisitetsmåler skal være slik at 

— enhver utgangsstrøm beregnet på prøving av målerens nøyaktighet under og umiddelbart etter en 

forstyrrelse ikke frambringer pulser eller signaler som tilsvarer en energi på mer enn den kritiske endringen, 

og i rimelig tid etter forstyrrelsen skal måleren 

— gjenoppta driften innenfor grensene for største tillatte målefeil, og 

— ha alle målefunksjoner i behold, og 

— gi mulighet for gjenoppretting av alle måledata som forelå før forstyrrelsen, og 

— ikke vise noen endring i den registrerte energien på mer enn den kritiske endringen. 

Den kritiske endringen i kWh er (m Un Imax 10–6) 

(der m er antall måleelementer i måleren, Un i volt og Imax i ampere). 

4.3.2  For overstrøm er den kritiske endringen 1,5 %.  
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5. Egnethet 

5.1  Under den nominelle driftsspenningen skal målerens positive feil ikke overstige 10 %. 

5.2  Visningsinnretningen skal ha et tilstrekkelig antall sifre til å sikre at visningen ikke kommer tilbake til 

startverdien når måleren arbeider i 4 000 timer ved full belastning (I = Imax, U = Un og PF = 1), og den skal ikke 

kunne nullstilles under bruk. 

5.3  Ved tap av elektrisitet i kretsen skal de målte mengder elektrisk energi være tilgjengelig for avlesning i et 

tidsrom på minst fire måneder. 

5.4 Drift uten belastning 

 Dersom spenningen påføres uten at det går strøm gjennom kretsen (åpen krets), skal måleren ikke registrere 

energi ved noen spenning mellom (0,8 Un) og 1,1 Un. 

5.5 Oppstart 

 Måleren skal starte og fortsette registreringen ved Un, PF=1 (flerfasemåler med balanserte belastninger) og en 

strøm som er lik Ist. 

6. Enheter 

 Den målte elektriske energien skal vises i kilowattimer eller i megawattimer. 

7. Ibruktaking 

a)  Dersom en medlemsstat pålegger måling av husholdningsbruk, skal den tillate at slik måling utføres med 

enhver måler i klasse A. Til særlige formål kan medlemsstaten kreve en måler i klasse B. 

b)  Dersom en medlemsstat pålegger måling i næringslokaler og/eller lett industri, skal den tillate at slik måling 

utføres med enhver måler i klasse B. Til særlige formål kan medlemsstaten kreve en måler i klasse C. 

c)  Medlemsstaten skal sikre at strømområdet bestemmes av den offentlige forsyningstjenesten eller den 

person som er utpekt i henhold til loven til å installere måleren, slik at måleren er egnet til nøyaktig måling 

av det forbruk som er forventet eller kan forventes. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

VARMEENERGIMÅLERE (MI-004) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får 

anvendelse på varmeenergimålerne definert nedenfor, beregnet på bruk i boliger, næringslokaler og lett industri. 

DEFINISJONER 

En varmeenergimåler er et instrument beregnet på å måle den varmen som i en varmevekslingskrets avgis av en væske 

kalt varmeledende væske. 

En varmenergimåler er enten et komplett instrument eller et kombinert instrument bestående av delenhetene strøm-

ningssensor, temperaturfølerpar og beregningsenhet, som definert i artikkel 4 nr. 2, eller en kombinasjon av disse. 

θ = den varmeledende væskens temperatur, 

θin = verdien av θ ved innløpet til varmeenergivekslerkretsen, 

θout = verdien av θ ved utløpet til varmeenergivekslerkretsen, 

Δθ = temperaturdifferansen θin — θοut med Δθ ≥ 0, 

θmax = øvre grense for θ for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt innenfor største tillatte målefeil, 

θmin = nedre grense for θ for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt innenfor største tillatte målefeil, 

Δθmax = øvre grense for Δθ for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt innenfor største tillatte målefeil, 

Δθmin = nedre grense for Δθ for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt innenfor største tillatte målefeil, 

q = strømningshastigheten til den varmeenergiledende væsken, 

qs = høyeste verdi av q som er tillatt over korte tidsrom for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt, 

qp = høyeste verdi av q som er tillatt permanent for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt, 

qi = laveste verdi av q som er tillatt permanent for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt, 

P = varmeenergivekslingens termiske effekt, 

Ps = øvre grense for P som er tillatt for at varmeenergimåleren skal fungere korrekt. 

SÆRLIGE KRAV 

1. Nominelle driftsforhold 

 Produsenten fastsetter verdier for nominelle driftsforhold som følger: 

1.1  For væsketemperaturen: θmax, θmin, 

— for temperaturdifferansene: Δθmax, Δθmin, 

 med følgende begrensninger: (ΔθmaxΔθmin 10); Δθmin = 3 K eller 5 K eller 10 K. 

1.2  For væsketrykket: Det største positive indre trykk som varmeenergimåleren kan tåle permanent ved øvre 

temperaturgrense. 

1.3  For væskens strømningshastigheter: qs, qp, qi, der verdiene qp og qi er underlagt følgende begrensning: (qpqi 10). 

1.4  For varmeeffekten: Ps. 
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2. Nøyaktighetsklasser 

 Følgende nøyaktighetsklasser er definert for varmeenergimålere: 1, 2, 3. 

3. Største tillatte målefeil som får anvendelse på komplette varmeenergimålere 

 De største tillatte relative avvik som får anvendelse på en komplett varmeenergimåler, uttrykt i prosent av den 

sanne verdien for hver nøyaktighetsklasse, er: 

— For klasse 1: E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec i henhold til nr. 7.1 til 7.3. 

— For klasse 2: E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec i henhold til nr. 7.1 til 7.3. 

— For klasse 3: E = Ef + Et + Ec, med Ef, Et, Ec i henhold til nr. 7.1 til 7.3. 

 Den komplette varmeenergimåleren skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av 

partene. 

4. Tillatte påvirkninger av elektromagnetiske forstyrrelser 

4.1  Instrumentet skal ikke påvirkes av statiske magnetiske felt og av elektromagnetiske felt ved nettfrekvensen. 

4.2  Påvirkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse skal være slik at endringen i måleresultatet ikke overstiger den 

kritiske endringen som er fastsatt i nr. 4.3, eller angivelsen av måleresultatet er slik at det ikke kan tolkes som et 

gyldig resultat. 

4.3  Den kritiske endringen for en komplett varmeenergimåler er lik absoluttverdien av den største tillatte målefeil som 

får anvendelse på varmemåleren (se nr. 3). 

5. Holdbarhet 

 Når det er gjennomført en egnet prøving der det tas hensyn tidsrommet som produsenten har anslått, skal følgende 

kriterier være oppfylt: 

5.1  Strømningssensorer: Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det 

opprinnelige måleresultatet, ikke overstige den kritiske endringen. 

5.2  Temperaturfølere: Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det 

opprinnelige måleresultatet, ikke overstige 0,1 °C. 

6. Påskrifter på en varmeenergimåler 

— Nøyaktighetsklasse 

— Grenser for strømningshastighet 

— Grenser for temperatur 

— Grenser for temperaturdifferanse 

— Strømningssensorens plassering: tur eller retur 

— Angivelse av strømningsretningen 

7. Delenheter 

 Bestemmelsene for delenheter kan få anvendelse på delenheter produsert av samme eller forskjellige produsenter. 

Dersom en varmeenergimåler består av delenheter, gjelder de grunnleggende krav for varmeenergimåleren for 

delenhetene når dette er relevant. Dessuten gjelder følgende: 

7.1  Den relative største tillatte målefeil for strømningssensoren, uttrykt i %, for nøyaktighetsklasser: 

— Klasse 1: Ef = 1 + 0,01 qpq), men ikke over 5 %, 

— Klasse 2: Ef = 2 + 0,02 qpq), men ikke over 5 %, 
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— Klasse 3: Ef = 3 + 0,05 qpq), men ikke over 5 %, 

 der feilen Ef relaterer den angitte verdien til den sanne verdien av forholdet mellom strømningssensorens 

utgangssignal og massen eller volumet. 

7.2  Den relative største tillatte målefeil for temperaturfølerparet, uttrykt i %: 

— (Et = 0,5 3 ΔθminΔθ), 

 der feilen Et relaterer den angitte verdien til den sanne verdien av forholdet mellom temperaturfølerparets 

utgangssignal og temperaturdifferansen. 

7.3  Den relative største tillatte målefeil for beregningsenheten, uttrykt i %: 

— Ec = 0,5 + ΔθminΔθ, 

 der feilen Ec relaterer den angitte verdien for varmeenergien til den sanne verdien for varmeenergien. 

7.4.  Den kritiske endringen for en varmeenergimålers delenhet er lik den respektive absoluttverdien av den største 

tillatte målefeil som får anvendelse på delenheten (se nr. 7.1, 7.2 eller 7.3). 

7.5.  Påskrifter på delenheter 

Strømningssensor: Nøyaktighetsklasse 

Grenser for strømningshastighet 

Grenser for temperatur 

Nominell målefaktor (f.eks. liter/puls) eller tilsvarende utgangssignal 

Angivelse av strømningsretningen 

Temperaturfølerpar: Typeidentifikasjon (f.eks. Pt100) 

Grenser for temperatur 

Grenser for temperaturdifferanse 

Beregningsenhet: Type temperaturfølere 

— Grenser for temperatur 

— Grenser for temperaturdifferanse 

— Obligatorisk nominell målerfaktor (f.eks. liter/puls) eller tilsvarende 

inngangssignal fra strømningssensoren 

— Strømningssensorens plassering: tur eller retur 

IBRUKTAKING 

8. a) Dersom en medlemsstat pålegger måling av husholdningsbruk, skal den tillate at slik måling utføres med 

enhver måler i klasse 3. 

b) Dersom en medlemsstat pålegger måling i næringslokaler og/eller lett industri, kan den kreve enhver måler i 

klasse 2. 

c) Når det gjelder kravene i henhold til nr. 1.1 til 1.4, skal medlemsstatene sikre at egenskapene bestemmes av 

den offentlige forsyningstjenesten eller den person som er utpekt i henhold til loven til å installere måleren, 

slik at måleren er egnet til nøyaktig måling av det forbruk som er forventet eller kan forventes. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1. 

 ______ 
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VEDLEGG VII 

MÅLESYSTEMER FOR KONTINUERLIG OG DYNAMISK MÅLING AV VÆSKEMENGDER UNNTATT VANN 

(MI-005) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får 

anvendelse på målesystemer beregnet på kontinuerlig og dynamisk måling av mengder (volumer eller masser) av andre 

væsker enn vann. Uttrykket «volum» og symbolet «l» i dette vedlegg kan eventuelt leses som «masse» og «kg». 

DEFINISJONER 

Måler Et instrument beregnet på kontinuerlig måling, registrering og visning av mengden ved 

måleforholdene av væske som strømmer gjennom måleorganet på en lukket, fullstendig 

ladet måte. 

Beregningsenhet En del av en måler som mottar utgangssignalene fra måleorgan(er), og eventuelt fra 

tilknyttede måleinstrumenter, og viser måleresultatene. 

Tilknyttet måleinstrument Et instrument koplet til beregningsenheten til måling av visse mengder som er 

karakteristiske for væsken, med sikte på å foreta en rettelse og/eller konvertering. 

Konverteringsinnretning En del av beregningsenheten som ved å ta hensyn til væskens egenskaper (temperatur, 

tetthet osv.), som måles ved hjelp av tilknyttede måleinstrumenter, eller er lagret i et 

minne, automatisk konverterer: 

— volumet av væsken målt ved måleforhold til et volum ved normalforhold og/eller 

til masse, eller 

— massen av væsken målt ved måleforhold til et volum ved måleforhold og/eller i et 

volum ved normalforhold 

Merk: 

En konverteringsinnretning omfatter relevante tilknyttede måleinstrumenter. 

Normalforhold De angitte forhold som den målte mengden av væske ved måleforholdene konverteres 

til. 

Målesystem Et system som består av selve måleren og alle innretninger som kreves for å sikre 

korrekt måling eller er beregnet på å gjøre målingen lettere. 

Målesystem for drivstoff Et målesystem beregnet på påfyll av drivstoff for motorvogner, små båter og små 

luftfartøyer. 

Selvbetjeningssystem Et system som gjør det mulig for kunden å bruke et målesystem med sikte på å skaffe 

væske til egen bruk. 

Selvbetjeningsinnretning En spesifikk innretning som er en del av et selvbetjeningssystem, og som gjør det mulig 

for ett eller flere målesystemer å inngå i dette selvbetjeningssystemet. 

Minste tillatte målemengde 

(MMQ) 

Den minste mengde av væske som måleteknisk er akseptabel for måling i målesystemet. 

Direkte visning Visning av volum eller masse, tilsvarende den målestørrelse som måleren er fysisk i 

stand til å måle. 

Merk: 

Direkte visning kan konverteres til en annen mengde ved hjelp av en konverte-

ringsinnretning. 

Med/uten avbruddsmulighet Et målesystem anses å ha avbruddsmulighet eller ikke dersom væskestrømmen kan eller 

ikke kan stoppes lett og raskt. 

Strømningshastighetsområde Området mellom minste strømningshastighet (Qmin) og største strømningshastighet 

(Qmax). 
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SÆRLIGE KRAV 

1. Nominelle driftsforhold 

 Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for instrumentet, særlig: 

1.1 Strømningshastighetsområde 

 For strømningshastighetsområdet gjelder følgende vilkår: 

i) strømningshastighetsområdet til et målesystem skal være innenfor hastighetsområdet til hver av dets 

elementer, særlig målerens. 

ii) måler og målesystem: 

Tabell 1 

Spesifikt målesystem Væskens egenskap Minste forhold Qmax: Qmin 

Målesystem for drivstoff Ikke-flytende gasser 10: 1 

Flytende gasser 5: 1 

Målesystem Frysevæsker 5: 1 

Målesystemer på rørledninger og systemer for 

lasting av skip 

Alle væsker Egnet til bruk 

Alle andre målesystemer Alle væsker 4: 1 

1.2  Egenskapene til væsken som instrumentet skal måle, med angivelse av navn eller typen væske eller dens 

relevante egenskaper, for eksempel: 

— temperaturområde, 

— trykkområde, 

— tetthetsområde, 

— viskositetsområde. 

1.3  Den nominelle verdien av vekselspenningsforsyning og/eller grenser for likespenningsforsyning. 

1.4  Normalforhold for konverterte verdier. 

 Merk: 

 Nr. 1.4 berører ikke medlemsstatenes forpliktelser til å kreve bruk av en temperatur på enten 15 °C i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om en omstrukturering av fellesskaps-

rammen for avgifter på energiprodukter og elektrisitet(1). 

2. Nøyaktighetsklassifisering og største tillatte målefeil 

2.1  For mengder på minst to liter er største tillatte målefeil for visninger: 

Tabell 2 

 Nøyaktighetsklasse 

 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 

Målesystemer (A) 0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % 

Målere (B) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 % 
  

  

(1) EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51. 



Nr. 13/266 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

2.2  For mengder på under to liter er største tillatte målefeil for visninger: 

Tabell 3 

Målt volum V Største tillatte målefeil 

V < 0,1 l 4 × verdi i tabell 2, anvendt på 0,1 l 

0,1 l ≤ V < 0,2 l 4 × verdi i tabell 2 

0,2 l ≤ V < 0,4 l 2 × verdi i tabell 2, anvendt på 0,4 l 

0,4 l ≤ V < 1 l 2 × verdi i tabell 2 

1 l ≤ V < 2 l Verdi i tabell 2, anvendt på 2 l 

2.3  Uansett hvilken mengde som måles, er imidlertid høyeste verdi for største tillatte målefeil gitt ved den største av 

følgende to verdier: 

— absoluttverdien av største tillatte målefeil gitt i tabell 2 eller 3, 

— absoluttverdien av største tillatte målefeil for minste tillatte målemengde (Emin). 

2.4.1  For minste tillatte målemengder som er større enn eller lik to liter, gjelder følgende vilkår: 

 Vilkår 1 

 Emin skal oppfylle vilkåret: Emin ≥ 2 R, der R er den minste minstedeling for visningsinnretningen. 

 Vilkår 2 

 Emin er gitt ved formelen: Emin = (2MMQ) x (A100), der: 

— MMQ er minste tillatte målemengde, 

— A er tallverdien angitt i linje A i tabell 2. 

2.4.2  For minste tillatte målemengder som er mindre enn to liter, får nevnte vilkår 1 anvendelse, og Emin er to ganger 

verdien angitt i tabell 3, og relatert til linje A i tabell 2. 

2.5 Konvertert visning 

 Ved konvertert visning er største tillatte målefeil som i linje A i tabell 2. 

2.6 Konverteringsinnretninger 

 Største tillatte målefeil på konverterte visninger fra en konverteringsinnretning er lik ± (A — B), der A og B er 

verdiene angitt i tabell 2. 

 Deler av konverteringsinnretningene som kan prøves separat: 

a) Ber egn in gs en h et  

 Største tillatte målefeil for væskemengdevisninger er, uansett fortegn, lik en tidel av største tillatte målefeil som 

definert i linje A i tabell 2. 

b) Ti lk n yt t ed e  må le in s t ru m en te r  

 Tilknyttede måleinstrumenter skal ha en nøyaktighet som minst er like god som verdiene i tabell 4: 

Tabell 4 

Største tillatte målefeil for 

målestørrelser 

Målesystemets nøyaktighetsklasse 

0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 

Temperatur ± 0,3 °C ± 0,5 °C ± 1,0 °C 
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Største tillatte målefeil for 

målestørrelser 

Målesystemets nøyaktighetsklasse 

0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 

Trykk Mindre enn 1 MPa: ± 50 kPa 

Fra 1 til 4 MPa: ± 5 % 

Over 4 MPa: ± 200 kPa 

Tetthet ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 

 Disse verdiene får anvendelse på visningen av karakteristiske mengder av væsken som vises av konverte-

ringsinnretningen. 

c) Nø yak t igh et  fo r  b er egn in gs fu n k s jon en  

 Største tillatte målefeil for beregningen av hver karakteristiske mengde av væsken, uansett fortegn, er lik to 

femdeler av verdien fastsatt i bokstav b). 

2.7  Krav a) i nr. 2.6 får anvendelse på enhver beregning, ikke bare konvertering. 

2.8  Målesystemet skal ikke utnytte største tillatte målefeil eller systematisk favorisere noen av partene. 

3. Største tillatte påvirkning av forstyrrelser 

3.1  Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på et målesystem skal være en av følgende: 

— endringen i måleresultatet er ikke større enn den kritiske endringen som definert i nr. 3.2, eller 

— angivelsen av måleresultatet viser en forbigående variasjon som ikke kan tolkes, registreres eller overføres 

som måleresultat. For et system med avbruddsmulighet kan dette også bety at det er umulig å utføre noen 

måling, eller 

— endringen i måleresultatet er større enn den kritiske endringen, og i så fall skal målesystemet tillate 

gjenfinning av måleresultatet rett før den kritiske endringen opptrådte og avbrøt strømmen. 

3.2  Den kritiske endringen er større enn største tillatte målefeil dividert med fem for en bestemt målt mengde eller 

Emin. 

4. Holdbarhet 

 Når det er gjennomført en egnet prøving der det tas hensyn til tidsrommet produsenten har anslått, skal følgende 

kriterium være oppfylt: 

 Variasjonen i måleresultatet etter holdbarhetsprøvingen skal, når det sammenlignes med det opprinnelige 

måleresultatet, ikke overstige verdien for målere angitt i linje B i tabell 2. 

5. Egnethet 

5.1  For en målt mengde som vedrører samme måling, skal de viste verdiene fra forskjellige innretninger ikke avvike 

fra hverandre med mer enn én minstedeling dersom innretningene har samme minstedeling. Dersom 

innretningene har forskjellige minstedelinger, skal avviket ikke være større enn den største minstedelingen. 

 For et selvbetjeningssystem gjelder imidlertid at minstedelingene på hovedvisningsinnretningen på måle-

systemet og minstedelingene på selvbetjeningsinnretningen skal være like, og resultatene av målingene skal ikke 

avvike fra hverandre. 

5.2  Det skal ikke være mulig å bortlede den målte mengden under normale bruksforhold med mindre dette er 

åpenbart. 

5.3  En prosentdel med luft eller gass som ikke lett kan oppdages i væsken skal ikke føre til en endring i målefeilen 

større enn: 

— 0,5 % for andre væsker enn drikkevæsker og for væsker med en viskositet på høyst 1mPa.s, eller 

— 1% for drikkevæsker og for væsker med en viskositet på over 1mPa.s. 

 Den tillatte variasjonen skal imidlertid aldri være under 1 % av MMQ. Denne verdien får anvendelse på luft- 

eller gasslommer.  
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5.4 Instrumenter til direkte salg 

5.4.1  Et målesystem for direktesalg skal være utstyrt med en innretning for å nullstille visningen. 

 Det skal ikke være mulig å bortlede den målte mengde. 

5.4.2  Visningen av mengden som transaksjonen bygger på, skal være permanent til alle parter i transaksjonen har 

godtatt måleresultatet. 

5.4.3  Målesystemer for direktesalg skal kunne avbrytes. 

5.4.4  En prosentdel av luft eller gass i væsken skal ikke føre til en endring i målefeilen på mer enn verdiene angitt i 

nr. 5.3. 

5.5 Målesystemer for drivstoff 

5.5.1  Visningsinnretninger på målesystemer for drivstoff skal ikke kunne nullstilles under en måling. 

5.5.2  Det skal være sperret for påbegynnelse av en ny måling til visningsinnretningen er nullstilt. 

5.5.3  Dersom et målesystem er utstyrt med prisangivelse, skal differansen mellom den angitte prisen og prisen 

beregnet ut fra enhetsprisen og den angitte mengden ikke overstige prisen som tilsvarer Emin. Denne differansen 

behøver imidlertid ikke være mindre enn den minste pengeenheten. 

6. Strømforsyningsfeil 

 Et målesystem skal enten være utstyrt med en innretning for nødstrømsforsyning som vil opprettholde alle 

målefunksjoner under feilen i hovedstrømforsyningen, eller være utstyrt med midler til å lagre og vise de 

foreliggende data, slik at den påbegynte transaksjonen kan avsluttes, og med midler til å stoppe 

gjennomstrømningen det øyeblikk feilen oppstår i hovedstrømforsyningen. 

7. Ibruktaking 

Tabell 5 

Nøyaktighetsklasse Typer målesystem 

0,3 Målesystemer på rørledninger 

0,5 Alle målesystemer, med mindre annet er angitt et annet sted i denne tabell, særlig 

— målesystemer for drivstoff (ikke til flytende gasser), 

— målesystemer på tankbiler for væsker med lav viskositet (< 20 mPa.s) 

— målesystemer for lasting/lossing av skip, jernbanetankvogner og tankbiler(1) 

— målesystemer for melk 

— målesystemer for drivstoffpåfylling på luftfartøyer 

1,0 Målesystemer for flytende gasser under trykk målt ved en temperatur på minst -10 °C 

Målesystemer som normalt er i klasse 0,3 eller 0,5, men som brukes til væsker 

— med en temperatur på under -10 °C eller over 50 °C 

— med en dynamisk viskositet på over 1 000 mPa.s 

— med en største volumetrisk strømningshastighet på høyst 20 l/h 

1,5 Målesystemer for flytende karbondioksid 

Målesystemer for flytende gasser under trykk målt ved en temperatur på under -10 °C 

(unntatt frysevæsker) 

2,5 Målesystemer for frysevæsker (temperatur på under -153 °C) 

(1) Medlemsstatene kan imidlertid kreve målesystemer i nøyaktighetsklasse 0,3 eller 0,5 ved bruk til innkreving av avgifter på 

mineraloljer ved lasting/lossing av skip, jernbanetankvogner og tankbiler. 

Merk: Produsenten kan imidlertid angi bedre nøyaktighet for visse typer målesystemer. 
  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/269 

 

8. Målenheter 

Den målte mengden skal vises i milliliter, kubikkcentimeter, liter, kubikkmeter, gram, kilogram eller tonn. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1 eller G. 

 ______   
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VEDLEGG VIII 

AUTOMATISKE VEKTER (MI-006) 

De relevante grunnleggende krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i kapittel I i 

dette vedlegg får anvendelse på automatiske vekter som definert nedenfor, beregnet på bestemmelse av massen til et 

legeme ved hjelp av dette legemets tyngdekraft. 

DEFINISJONER 

Automatisk vekt Et instrument som bestemmer massen av et produkt uten inngrep fra en operatør, og 

følger et forhåndsdefinert program av automatiske prosesser som er karakteristiske 

for instrumentet. 

Instrument for automatisk 

veiing av enkeltmengder 

En automatisk vekt som bestemmer massen til ferdigsamlede laster (for eksempel 

ferdigpakkede produkter) eller enkeltlaster med løst materiale. 

Automatisk sjekkvekt Et instrument for automatisk veiing av enkeltmengder som deler inn artikler med 

forskjellig masse i to eller flere undergrupper etter verdien på differansen i masse og 

et nominelt innstillingspunkt. 

Merkevekt Et instrument for automatisk veiing av enkeltmengder som merker enkeltartikler med 

vektverdien. 

Prismerkevekt Et instrument for automatisk veiing av enkeltmengder som merker enkeltartikler med 

vektverdien og prisinformasjon. 

Automatisk gravimetrisk 

fyllemaskin 

En automatisk vekt som fyller beholdere med en forhåndsbestemt og praktisk talt 

konstant masse av et bulkprodukt. 

Diskontinuerlig 

summeringsvekt (summerende 

beholdervekt) 

En automatisk vekt som bestemmer massen til et bulkprodukt ved å dividere det i 

diskrete laster. Massen til hver diskrete last bestemmes og summeres. Hver diskrete 

last leveres så i bulk. 

Transportbåndvekt En automatisk vekt som kontinuerlig bestemmer massen til et bulkprodukt på et 

transportbånd, uten systematisk oppdeling av produktet og uten å avbryte 

transportbåndets bevegelse. 

Jernbanevekt En automatisk vekt med belastningsmottak med skinner til transport av rullende 

materiell. 

SÆRLIGE KRAV 

KAPITTEL I 

Krav som er felles for alle typer automatiske vekter 

1. Nominelle driftsforhold 

 Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for vekten som følger: 

1.1  For målestørrelsen: 

 Måleområdet i form av største- og minstelast. 

1.2  For påvirkende størrelser fra elektrisitetsforsyningen: 

For vekselstrømforsyning : Nominell vekselstrømspenning, eller grenser for vekselstrømspenning. 

For likestrømforsyning: : Nominell og minste likestrømspenning, eller grenser for likestrømspenning. 

1.3  For mekaniske og klimatiske påvirkende størrelser: 

 Minste temperaturområde er 30 °C, med mindre annet er angitt i de påfølgende kapitler i dette vedlegg. 

 Klassene for mekanisk miljø i henhold til vedlegg I nr. 1.3.2 får ikke anvendelse. For vekter som brukes under 

spesiell mekanisk belastning, f.eks. vekter som er innbygd i kjøretøyer, skal produsenten definere de mekaniske 

bruksvilkår. 
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1.4  For andre påvirkende størrelser (dersom det er relevant): 

 Arbeidshastighet(er). 

 Egenskaper ved produkt(er) som skal veies. 

2. Tillatt påvirkning av forstyrrelser — Elektromagnetisk miljø 

 Ytelseskravene og den kritiske endringen er gitt i relevant kapittel i dette vedlegg for hver vekttype. 

3. Egnethet 

3.1  Det skal finnes midler til å begrense virkningene av skråstilling, belastning og arbeidshastighet, slik at høyeste 

verdi for største tillatte målefeil ikke overskrides ved normal drift. 

3.2  Det skal finnes egnede innretninger for materialhåndtering, slik at vekten ikke overskrider største tillatte 

målefeil ved normal drift. 

3.3  Alle grensesnitt for betjening skal være tydelige og effektive. 

3.4  Operatøren skal kunne kontrollere at en eventuell visningsinnretning er pålitelig. 

3.5  Det skal finnes en hensiktsmessig nullstillingsfunksjon, slik at vekten ikke overskrider største tillatte målefeil 

under normal drift. 

3.6  Resultater som faller utenfor måleområdet, skal identifiseres som slike, dersom det er mulig med utskrift. 

4. Samsvarsvurdering 

 Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

 For mekaniske systemer: 

 B + D eller B + E eller B + F eller D1 eller F1 eller G eller H1. 

 For elektromekaniske vekter: 

 B + D eller B + E eller B + F eller G eller H1. 

 For elektroniske systemer eller systemer med programvare: 

 B + D eller B + F eller G eller H1. 

KAPITTEL II 

Instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder 

1. Nøyaktighetsklasser 

1.1  Vektene inndeles i hovedkategorier betegnet 

 X eller Y 

 i henhold til produsentens spesifikasjon. 

1.2  Disse hovedkategoriene deles videre inn i fire nøyaktighetsklasser: 

 XI, XII, XIII og XIIII 

 og 

 Y(I), Y(II), Y(a) og Y(b) 

 som produsenten angir. 
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2. Vekter i kategori X 

2.1  Kategori X omfatter vekter som brukes til å kontrollere ferdigpakkede produkter framstilt i samsvar med 

kravene i rådsdirektiv 76/211/EØF av 20. januar 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

emballering av visse varer etter vekt eller volum i ferdigpakninger(1). 

2.2  Nøyaktighetsklassene suppleres med en faktor (x) som kvantifiserer største tillatte standardavvik som angitt i  

nr. 4.2. 

 Produsenten skal angi faktoren (x), der (x) skal være ≤ 2 og ha formen 1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k, der k er et 

negativt heltall eller null. 

3. Vekter i kategori Y 

 Kategori Y omfatter alle andre vekter for automatisk veiing av enkeltmengder. 

4. Største tillatte målefeil 

4.1 Gjennomsnittlig målefeil for vekter i kategori X / største tillatte målefeil for vekter i kategori Y 

Tabell 1 

Nettobelastning (m) i verifiseringsminstedelinger (e) 
Største tillatte 

gjennomsnittlige målefeil 
Største tillatte målefeil 

XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b) X Y 

0 < m  

≤ 50 000 

0 < m  

≤ 5 000 

0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 0,5 e ± 1 e 

50 000 < m 

≤ 200 000 

5 000 < m 

≤ 20 000 

500 < m  

≤ 2 000 

50 < m 

≤ 200 

± 1,0 e ± 1,5 e 

200 000 < m 20 000 < m 

≤ 100 000 

2 000 < m 

≤ 10 000 

200 < m  

≤ 1 000 

± 1,5 e ± 2 e 

4.2 Standardavvik 

 Største tillatte verdi for standardavviket for en vekt i klasse X (x) er resultatet av at faktoren (x) multipliseres 

med verdien i tabell 2 under. 

Tabell 2 

Nettobelastning (m) Største tillatte standardavvik for klasse X(1) 

m ≤ 50 g 0,48 % 

50 g < m ≤ 100 g 0,24 g 

100 g < m ≤ 200 g 0,24 % 

200 g < m ≤ 300 g 0,48 g 

300 g < m ≤ 500 g 0,16 % 

500 g < m ≤ 1 000 g 0,8 g 

1 000 g < m ≤ 10 000 g 0,08 % 

10 000 g < m ≤ 15 000 g 8 g 

15 000 g < m 0,053 % 

 For klasse XI og XII skal (x) være mindre enn 1. 

 For klasse XIII skal (x) være høyst 1.  

  

(1) EFT L 46 av 21.2.1976, s. 1. 
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 For klasse XIIII skal (x) være større enn 1. 

4.3 Verifiseringsminstedeling — instrumenter med ett område 

Tabell 3 

Nøyaktighetsklasser Verifiseringsminstedeling Antall verifiseringsminstedelinger n = Max/e 

   Laveste Høyeste 

XI Y(I) 0,001 g ≤ e 50 000 — 

XII Y(II) 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 

0,1 g ≤ e 5 000 100 000 

XIII Y(a) 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 

5 g ≤ e 500 10 000 

XIIII Y(b) 5 g ≤ e 100 1000 

4.4 Verifiseringsminstedeling — instrumenter med flere områder 

Tabell 4 

Nøyaktighetsklasser Verifiseringsminstedeling Antall verifiseringsminstedelinger n = Max/e 

   
Minste verdi(1) 

n = Maxi/e(i+1) 

Største verdi 

n = Maxi/ei 

XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 — 

XII Y(II) 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 5 000 100 000 

  0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 

XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 500 10 000 

XIIII Y(b) 5 g ≤ ei 50 1000 

(1) Når i = r, får den tilsvarende kolonne i tabell 3 anvendelse, med e erstattet av er. 

 Dersom 

i = 1, 2, … r 

i = delveieområdet, 

r = samlet antall delområder 

5. Måleområde 

 Ved angivelse av måleområde for vekter i klasse Y skal produsenten ta hensyn til at minstelasten ikke skal være 

mindre enn: 

klasse Y(I) : 100 e 

klasse Y(II) : 20 e for 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, og 50 e for 0,1 g ≤ e 

klasse Y(a) : 20 e 

klasse Y(b) : 10 e 

Skalaer brukt til sortering, f.eks. brevvekter og 

avfallsvekter 

: 5 e 
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6. Dynamisk innstilling 

6.1  Innretningen for dynamisk innstilling skal fungere innenfor et belastningsområde som produsenter angir. 

6.2  En innretning for dynamisk innstilling som kompenserer for de dynamiske virkningene av last i bevegelse, skal 

når den er installert ha en sperre som hindrer bruk utenfor belastningsområdet, og skal kunne sikres. 

7. Ytelse under påvirkning av påvirkningsfaktorer og elektromagnetiske forstyrrelser 

7.1  Største tillatte målefeil som følge av påvirkningsfaktorer er: 

7.1.1  For vekter i kategori X: 

— For automatisk drift, som angitt i tabell 1 og 2, 

— For statisk veiing under ikke-automatisk drift, som angitt i tabell 1. 

7.1.2  For vekter i kategori Y: 

— For hver belastning under automatisk drift, som angitt i tabell1, 

— For statisk veiing under ikke-automatisk drift, som angitt for kategori X i tabell 1. 

7.2  Den kritiske endringen som følge av en forstyrrelse er én verifiseringsminstedeling. 

7.3  Temperaturområde: 

— For klasse XI og Y(I) er minsteområdet 5 °C, 

— For klasse XII og Y(II) er minsteområdet 15 °C. 

KAPITTEL III 

Automatisk gravimetrisk fyllemaskin 

1. Nøyaktighetsklasser 

1.1  Produsenten skal angi både referansenøyaktighetsklassen Ref(x) og driftsmessig(e) nøyaktighetsklasse(r) X(x). 

1.2  En instrumenttype tildeles en referansenøyaktighetsklasse, Ref(x), som tilsvarer den best mulige nøyaktighet for 

instrumenter av typen. Etter installering betegnes de enkelte instrumenter ved én eller flere driftsmessige nøy-

aktighetsklasser, X(x), der det er tatt hensyn til de bestemte produkter som skal veies. Klassifiseringsfaktoren 

(x) skal være ≤ 2 og ha formen 1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k, der k er et negativt heltall eller null. 

1.3  Referansenøyaktighetsklassen, Ref(x), får anvendelse på statiske belastninger. 

1.4  For den driftsmessige nøyaktighetsklassen X(x) er X et system som sammenholder nøyaktigheten med lastens 

vekt, og (x) er en multiplikator for feilgrensene angitt for klasse X(1) i nr. 2.2. 

2. Største tillatte målefeil 

2.1 Statisk veiefeil 

2.1.1  For statiske belastninger under nominelle driftsforhold skal største tillatte målefeil for referansenøyaktighets-

klassen Ref(x) være 0,312 av største tillatte avvik for hvert påfyll fra gjennomsnittet, som angitt i tabell 5, 

multiplisert med klassifiseringsfaktoren (x). 

2.1.2  For instrumenter der påfyllet kan utgjøre mer enn én last (f.eks. kumulative eller selektive kombinasjonsvekter), 

skal største tillatte målefeil for statiske belastninger være den nøyaktighet som kreves for påfyllet som angitt i 

nr. 2.2 (dvs. ikke summen av største tillatte avvik for hver enkeltlast). 
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2.2 Avvik fra gjennomsnittlig påfyll 

Tabell 5 

Verdi av massen, m (g), av påfyll 
Største tillatte avvik for hvert påfyll fra gjennomsnittet for 

klasse X(1) 

m ≤ 50 7,2 % 

50 < m ≤ 100 3,6 g 

100 < m ≤ 200 3,6 % 

200 < m ≤ 300 7,2 g 

300 < m ≤ 500 2,4 % 

500 < m ≤ 1 000 12 g 

1 000 < m ≤ 10 000 1,2 % 

10 000 < m ≤ 15 000 120 g 

15 000 < m 0,8 % 

 Merk: 

 Det beregnede avvik for hvert påfyll fra gjennomsnittet kan justeres for å ta hensyn til virkningen av materialets 

partikkelstørrelse. 

2.3 Feil i forhold til forhåndsinnstilt verdi (innstillingsfeil) 

 For vekter der det er mulig å forhåndsinnstille en påfyllsvekt, skal største differanse mellom den 

forhåndsinnstilte verdien og gjennomsnittsmassen til påfyllene ikke overstige 0,312 av største tillatte avvik for 

hvert påfyll fra gjennomsnittet, som angitt i tabell 5. 

3. Ytelse under påvirkning av påvirkningsfaktorer og elektromagnetiske forstyrrelser 

3.1  Største tillatte målefeil som følge av påvirkningsfaktorer skal være som angitt i nr. 2.1. 

3.2  Den kritiske endringen som følge av en forstyrrelse er en endring av den statiske vektangivelsen tilsvarende 

største tillatte målefeil som angitt i nr. 2.1 beregnet for minste nominelle påfyll, eller en endring som ville gi en 

virkning tilsvarende påfyllet for vekter der påfyllet består av flere laster. Den beregnede kritiske endringen 

avrundes til neste høyere minstedeling (d). 

3.3  Produsenten skal angi verdien til minste nominelle påfyll. 

KAPITTEL IV 

Diskontinuerlige summeringsvekter 

1. Nøyaktighetsklasser 

 Vektene inndeles i følgende fire nøyaktighetsklasser: 0,2; 0,5; 1; 2. 

2. Største tillatte målefeil 

Tabell 6 

Nøyaktighetsklasse Største tillatte målefeil for summert last 

0,2 ± 0,10 % 

0,5 ± 0,25 % 

1 ± 0,50 % 

2 ± 1,00 % 
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3. Minstedeling for summering 

 Minstedelingen for summering, (dt), skal være i området: 

 0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max 

4. Minste tillatte summerte belastning (Σmin) 

 Minste tillatte summerte belastning (Σmin) skal ikke være mindre enn den belastning der største tillatte målefeil 

er lik minstedelingen for summering (dt) og ikke mindre enn minstebelastningen som produsenten har angitt. 

5. Nullstilling 

 Vekter som ikke tarerer vekten etter hver tømming, skal ha en nullstillingsinnretning. Automatisk drift skal 

deaktiveres dersom nullvisningen varierer med: 

— 1 dt på instrumenter med automatisk nullstillingsinnretning, 

— 0,5 dt på vekter med en halvautomatisk, eller ikke-automatisk, nullstillingsinnretning. 

6. Brukergrensesnitt 

 Under automatisk drift skal brukerjusteringer og nullstillingsfunksjon være deaktivert. 

7. Utskrift 

 På vekter utstyrt med en utskriftsenhet skal nullstilling av summen være deaktivert til summen er skrevet ut. 

Utskrift av summen skal skje dersom automatisk drift avbrytes. 

8. Ytelser under påvirkning av påvirkningsfaktorer og elektromagnetiske forstyrrelser 

8.1  Største tillatte målefeil som følge av påvirkningsfaktorer skal være som angitt i tabell 7. 

Tabell 7 

Last (m) i summeringsminstedelinger (dt) Største tillatte målefeil 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 dt 

500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 dt 

2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 dt 

8.2  Den kritiske endringen som følge av en forstyrrelse er én verifiseringsminstedeling for enhver vektvisning og 

enhver lagret sum. 

KAPITTEL V 

Diskontinuerlige summeringsvekter 

1. Nøyaktighetsklasser 

 Vektene inndeles i følgende tre nøyaktighetsklasser: 0,5; 1; 2. 

2. Måleområde 

2.1  Produsenten skal angi måleområdet, forholdet mellom minste nettobelastning på veieenheten og størstelasten, 

og minste summerte belastning. 

2.2  Minste summerte belastning, Σmin, skal være minst 

 800 d for klasse 0,5 

 400 d for klasse 1 

 200 d for klasse 2 

 der d er summeringsminstedelingen for den generelle summeringsinnretningen.  
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3. Største tillatte målefeil 

Tabell 8 

Nøyaktighetsklasse Største tillatte målefeil for summert belastning 

0,5 ± 0,25 % 

1 ± 0,5 % 

2 ± 1,0 % 

4. Båndets hastighet 

 Produsenten skal angi hastigheten til transportbåndet. For båndvekter med én hastighet, og båndvekter med flere 

hastigheter med manuell hastighetsinnstilling, skal hastigheten ikke variere med mer enn 5% av den nominelle 

verdien. Produktet skal ikke ha en annen hastighet enn båndets hastighet. 

5. Generell summeringsinnretning 

 Det skal ikke være mulig å nullstille den generelle summeringsinnretningen. 

6. Ytelser under påvirkning av påvirkningsfaktorer og elektromagnetiske forstyrrelser 

6.1  Største tillatte målefeil som følge av påvirkningsfaktorer for en belastning på minst Σmin skal være 0,7 ganger 

relevant verdi angitt i tabell 8, avrundet til nærmeste summeringsminstedeling (d). 

6.2  Den kritiske endringen som følge av en forstyrrelse skal være 0,7 ganger relevant verdi angitt i tabell 8 for  

en belastning lik Σmin, for den angitte båndvektklasse, avrundet oppover til neste høyere summerings-

minstedeling (d). 

KAPITTEL VI 

Automatiske jernbanevekter 

1. Nøyaktighetsklasser 

 Vektene inndeles i følgende fire nøyaktighetsklasser: 

 0,2; 0,5; 1; 2. 

2. Største tillatte målefeil 

2.1  Største tillatte målefeil for veiing under bevegelse av én enkelt vogn eller et helt tog er vist i tabell 9. 

Tabell 9 

Nøyaktighetsklasse Største tillatte målefeil 

0,2 ± 0,1 % 

0,5 ± 0,25 % 

1 ± 0,5 % 

2 ± 1,0 % 

2.2  Største tillatte målefeil for veiing av koplede eller frakoplede vogner i bevegelse er den høyeste av følgende 

verdier: 

— verdien beregnet i samsvar med tabell 9, avrundet til nærmeste minstedeling, 

— verdien beregnet i samsvar med tabell 9, avrundet til nærmeste minstedeling for en vekt lik 35 % av største 

vognvekt (som angitt i beskrivende merking), 

— én minstedeling (d).  
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2.3  Største tillatte målefeil for veiing av et tog i bevegelse er den høyeste av følgende verdier: 

— verdien beregnet i samsvar med tabell 9, avrundet til nærmeste minstedeling, 

— verdien beregnet i samsvar med tabell 9 for vekten av én enkelt vogn lik 35 % av største vognvekt (som 

angitt i beskrivende merking) multiplisert med antall referansevogner (høyst 10) i toget, og avrundet til 

nærmeste minstedeling, 

— én minstedeling (d) for hver vogn i toget, men høyst 10 d. 

2.4  Ved veiing av koplede vogner kan målefeil på høyst 10 % av veieresultatene tatt fra én eller flere passeringer av 

toget overstige den relevante største tillatte målefeil angitt i nr. 2.2, men de skal ikke overstige to ganger største 

tillatte målefeil. 

3. Minstedeling (d) 

 Forholdet mellom nøyaktighetsklassen og minstedelingen skal være som angitt i tabell 10. 

Tabell 10 

Nøyaktighetsklasse Minstedeling (d) 

0,2 d ≤ 50 kg 

0,5 d ≤ 100 kg 

1 d ≤ 200 kg 

2 d ≤ 500 kg 

4. Måleområde 

4.1  Minstelasten skal ikke være mindre enn 1 t, og ikke større enn verdien av resultatet av minste vognvekt dividert 

med antallet delveiinger. 

4.2  Minste vognvekt skal ikke være mindre enn 50 d. 

5. Ytelse under påvirkning av påvirkningsfaktorer og elektromagnetiske forstyrrelser 

5.1  Største tillatte målefeil som følge av en påvirkningsfaktor er som angitt i tabell 11. 

Tabell 11 

Belastning (m) i verifiseringsminstedelinger (d) Største tillatte målefeil 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 d 

500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 d 

2000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 d 

5.2  Den kritiske endringen som følge av en forstyrrelse er én minstedeling. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

TAKSAMETRER (MI-007) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får 

anvendelse på taksametrer. 

DEFINISJONER 

Taksameter 

En innretning som sammen med en signalgenerator(1) utgjør et måleinstrument. 

Denne innretningen måler varighet og beregner distansen på grunnlag av et signal levert av en avstandssignalgenerator. 

Dessuten beregner den og viser taksten som skal betales for en tur, på grunnlag av turens beregnede distanse og/eller 

målte varighet. 

Takst 

Det samlede pengebeløp som skal betales for en tur basert på en fast starttakst og/eller turens lengde og/eller varighet. 

Taksten omfatter ikke tillegg for ekstra tjenester. 

Brytningspunkt 

Den hastighetsverdi man får ved å dividere en tidstakst med en avstandstakst. 

Normal beregningsmåte S (anvendelse av enkelttakst) 

Takstberegning basert på anvendelse av tidstaksten under brytningspunktet og anvendelse av avstandstaksten over 

brytningspunktet. 

Normal beregningsmåte D (anvendelse av dobbelttakst) 

Takstberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen. 

Driftsinnstilling 

Forskjellige innstillinger for taksameterets forskjellige funksjoner. Driftsinnstillingene atskilles ved følgende angi-

velser: 

«Ledig» : Driftsinnstilling der takstberegningen er deaktivert 

«Opptatt» : Driftsinnstilling der takstberegning finner sted på grunnlag av en mulig starttakst og en takst 

for turens tilbakelagte distanse og/eller tid 

«Stopp» : Driftsinnstilling der taksten for turen er angitt, og i det minste takstberegningen som er basert 

på tid, er deaktivert. 

KONSTRUKSJONSKRAV 

1.  Taksameteret skal være konstruert slik at det beregner distansen og måler varigheten av en tur. 

2.  Taksameteret skal være konstruert slik at det beregner og viser taksten, i trinn tilsvarende den oppløsning 

medlemsstaten har fastsatt for driftsinnstillingen «Opptatt». Taksameteret skal også være konstruert slik at det 

viser den endelige prisen for turen i driftsinnstillingen «Stopp». 

3.  Et taksameter skal kunne anvende de normale beregningsmåtene S og D. Det skal være mulig å velge mellom 

disse beregningsmåtene ved hjelp av en sikret innstilling. 

4.  Et taksameter skal kunne levere følgende data gjennom ett eller flere egnede sikre grensesnitt: 

— driftsinnstilling: «Ledig», «Opptatt» eller «Stopp», 

— summeringsdata i samsvar med nr. 15.1, 

  

(1) Avstandssignalgeneratoren faller utenfor dette direktivs virkeområde. 
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— alminnelige opplysninger konstant for avstandssignalgeneratoren, dato for sikring, drosje-ID, sanntid, 

takstidentifikasjon, 

— takstopplysninger for en tur: samlet beløp, takst, beregning av takst, tillegg, dato, starttid, sluttid, tilbakelagt 

distanse, 

— takstopplysninger: takstparametrer. 

 Nasjonal lovgivning kan kreve at visse innretninger er koplet til taksameterets grensesnitt. Dersom en slik 

innretning kreves, skal det være mulig ved hjelp av en sikret innstilling automatisk å hindre drift av taksameteret 

dersom innretningen ikke er installert eller fungerer korrekt. 

5.  Dersom det er relevant, skal det være mulig å justere et taksameter etter konstanten for avstandssignal-

generatoren som det være tilkoplet, og å sikre justeringen. 

NOMINELLE DRIFTSFORHOLD 

6.1  Den mekaniske miljøklassen som får anvendelse, er M3. 

6.2  Produsenten skal angi nominelle driftsforhold for instrumentet, særlig: 

— et minste temperaturområde på 80 °C for det klimatiske miljøet, 

— grensene for likestrømsforsyningen som instrumentet er konstruert for. 

STØRSTE TILLATTE MÅLEFEIL 

7.  Største tillatte målefeil, unntatt eventuelle feil som skyldes anvendelse av taksameteret i en drosje, er: 

— for medgått tid: ± 0,1 % 

minste verdi for største tillatte målefeil: 0,2 s, 

— for tilbakelagt distanse: ± 0,2 % 

minste verdi for største tillatte målefeil: 4 m, 

— for beregning av takst: ± 0,1 % 

minste verdi, herunder avrunding: tilsvarende det minst signifikante siffer i takstangivelsen. 

TILLATT PÅVIRKNING AV FORSTYRRELSER 

8. Elektromagnetisk immunitet 

8.1  Den elektromagnetiske klassen som får anvendelse, er E3. 

8.2  Største tillatte målefeil fastsatt i nr. 7 skal overholdes også i nærvær av en elektromagnetisk forstyrrelse. 

STRØMFORSYNINGSFEIL 

9.  Ved reduksjon i spenningsforsyningen til en verdi under nedre driftsgrense angitt av produsenten, skal 

taksameteret: 

— fortsette å fungere korrekt eller gjenoppta korrekt drift uten tap av dataene som var tilgjengelige før 

spenningsfallet dersom spenningsfallet er midlertidig, dvs. pga. gjenoppstarting av motoren, 

— stoppe en eksisterende måling og gå tilbake til posisjonen «Ledig» dersom spenningsfallet er mer langvarig.  
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ANDRE KRAV 

10.  Vilkårene for kompatibilitet mellom taksameteret og avstandssignalgeneratoren skal angis av taksameterets 

produsent. 

11.  Dersom det skal betales et tillegg for en ekstratjeneste som føreren taster inn manuelt, skal denne utelates fra 

den viste taksten. I et slikt tilfelle kan imidlertid et taksameter midlertidig vise verdien av taksten med tillegget 

medregnet. 

12.  Dersom taksten beregnes etter beregningsmåte D, kan et taksameter ha en ytterligere visningsmåte der bare den 

samlede avstanden og turens varighet vises i sanntid. 

13.  Alle verdier som vises for passasjeren, skal identifiseres på en hensiktsmessig måte. Disse verdiene og deres 

identifikasjon skal være klart leselige i dagslys og om natten. 

14.1  Dersom taksten som skal betales, eller tiltakene som skal treffes mot svikefull bruk, kan påvirkes av valget av 

funksjonalitet fra en forhåndsprogrammert innstilling eller ved fri datainnstilling, skal det være mulig å sikre 

instrumentinnstillingene og de innmatede dataene. 

14.2  De sikringsmulighetene som finnes i et taksameter, skal være slik at separat sikring av innstillingene er mulig. 

14.3  Bestemmelsene i nr. 8.3 i vedlegg I får også anvendelse på takstene. 

15.1  Et taksameter skal være utstyrt med en summeringsinnretning som ikke kan nullstilles for følgende verdier: 

— samlet avstand tilbakelagt av drosjen, 

— samlet avstand tilbakelagt under turer, 

— samlet antall turer, 

— samlet pengebeløp innkrevd som tillegg, 

— samlet pengebeløp innkrevd som takst. 

 De summerte verdiene skal omfatte verdier som er lagret i samsvar med nr. 9 under bortfall av strømfor-

syningen. 

15.2  Dersom strømforsyningen til et taksameter frakoples, skal de summerte verdiene kunne lagres i ett år slik at 

verdiene fra taksameteret kan avleses til et annet medium. 

15.3  Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre at de summerte verdiene brukes til å bedra passasjerer. 

16.  Automatisk endring av takster er tillatt på grunn av: 

— turens avstand,; 

— turens varighet, 

— klokkeslettet, 

— datoen, 

— ukedagen. 

17.  Dersom drosjens egenskaper er viktige for at taksameteret skal fungere korrekt, skal taksameteret ha midler til 

sikring av forbindelsen mellom taksameteret og drosjen det er installert i. 

18.  For at taksameteret skal kunne prøves etter installasjon, skal det ha mulighet til separat prøving av 

nøyaktigheten i tids- og avstandsmålingen samt i beregningen. 

19.  Et taksameter og installasjonsanvisningene angitt av produsenten skal være slik at dersom det installeres i 

samsvar med produsentens anvisninger, skal det være umulig med svikefull hensikt å endre målesignalet som 

representerer tilbakelagt avstand. 
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20.  Det generelle grunnleggende krav som omhandler svikefull bruk, skal oppfylles på en slik måte at interessene til 

kunde, fører, førerens arbeidsgiver og skatte- og avgiftsmyndigheter beskyttes. 

21.  Et taksameter skal være konstruert slik at det kan overholde største tillatte målefeil uten justering over et tidsrom 

på ett år med normal bruk. 

22.  Taksameteret skal være utstyrt med en sanntidsklokke som holder rede på klokkeslett og dato, og en av disse 

eller begge kan brukes til automatisk endring av takster. Kravene til sanntidsklokken er: 

— tidsmålingen skal ha en nøyaktighet på 0,02 %, 

— korrigeringsmuligheten skal ikke være på mer enn 2 minutter per uke. Korrigering for sommer- og vintertid 

skal utføres automatisk, 

— korrigering, automatisk eller manuell, under en tur skal forhindres. 

23.  Verdiene for tilbakelagt avstand og medgått tid skal, når de vises eller skrives ut i samsvar med dette direktiv, 

benytte følgende enheter: 

 Tilbakelagt avstand: 

— kilometer, 

— miles, i medlemsstatene som omfattes av artikkel 1 bokstav b) i direktiv 80/181/EØS. 

Medgått tid: 

— sekunder, minutter eller timer, etter egnethet, samtidig som det tas hensyn til den nødvendige oppløsning og 

behovet for å unngå misforståelser. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1. 

 ______   
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VEDLEGG X 

MATERIALMÅL (MI-008) 

KAPITTEL I 

Materialmål for lengde 

De relevante grunnleggende krav i vedlegg I, de særlige krav i dette vedlegg og framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering i dette kapittel får anvendelse på materialmål av lengden definert nedenfor. Kravet om framlegging av et 

eksemplar av samsvarserklæringene kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en forsendelse snarere enn for 

det enkelte instrument. 

DEFINISJONER 

Materialmål for lengde Et måleinstrument med minstedeling hvis mål er angitt i lovmessige 

lengdeenheter. 

SÆRLIGE KRAV 

Referanseforhold 

1.1  For målebånd med en lengde på minst fem meter skal største tillatte målefeil overholdes når det påføres en 

trekkraft på femti newton eller andre kraftverdier som angitt av produsenten og merket av på båndet; når det 

gjelder stive eller halvstive mål er det ikke nødvendig å angi trekkraft. 

1.2  Referansetemperaturen er 20 °C, med mindre annet er angitt av produsenten og merket på målet. 

Største tillatte målefeil 

2.  Største tillatte målefeil, positiv eller negativ i mm, mellom to ikke-tilstøtende skalamerker er (a + bL), der 

— L er verdien av lengden rundet av oppover til nærmeste hele meter, og 

— a og b er angitt i tabell 1 nedenfor. 

 Dersom et sluttområde er begrenset av en flate, økes største tillatte målefeil for enhver avstand som utgår fra dette 

punkt, med verdien c angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Nøyaktighetsklasse a (mm) b c (mm) 

I 0,1 0,1 0,1 

II 0,3 0,2 0,2 

III 0,6 0,4 0,3 

D —  særklasse for peilebånd (1) 

 Opptil og medregnet 30 m (2) 

1,5 null null 

S —  særklasse for tankbåndmål 

 For hver 30 m lengde når båndet hviler på et flatt underlag 

1,5 null null 

(1) Får anvendelse på peilebånd/lodd-kombinasjoner. 

(2) Dersom den nominelle båndlengden overstiger 30 m, kan største tillatte målefeil økes med 0,75 mm for hver 30 m 

båndlengde. 

 Peilebånd kan også være av klasse I eller II, og i så fall er største tillatte målefeil ± 0,6 mm når bruk av formelen 

gir en verdi på mindre enn 0,6 mm, for enhver lengde mellom to skalamerker, hvorav ett er på nedsenkingsdelen 

og det andre på peilebåndet. 

 Største tillatte målefeil for lengden mellom tilstøtende skalamerker, og største tillatte differanse mellom to 

tilstøtende områder, er angitt i tabell 2 nedenfor.  
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Tabell 2 

Områdets lengde, i 

Største tillatte målefeil eller differanse i millimeter etter nøyaktighetsklasse 

I II III 

i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3 

1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6 

 Dersom et målebånd kan brettes sammen, skal leddene ikke kunne forårsake feil utover de nevnte over 0,3 mm for 

klasse II, og 0,5 mm for klasse III. 

Materialer 

3.1  Materialer til materialmål skal være slik at lengdevariasjoner som følge av temperaturvariasjoner på inntil ± 8 °C 

rundt referansetemperaturen ikke overstiger største tillatte målefeil. Dette får ikke anvendelse på klasse S- og 

klasse D-mål der produsenten forventer at varmeutvidelsens korreksjoner om nødvendig skal anvendes på de 

observerte avlesningene. 

3.2  Mål laget av materialer med dimensjoner som kan endre seg betydelig når de utsettes for omfattende relativ 

fuktighet, kan bare tas med i klasse II eller III. 

Merking 

4.  Den nominelle verdien skal angis på målet. Millimeterskalaer skal nummereres ved hver centimeter, og mål med 

en større minstedeling enn 2 cm skal ha alle skalamerker nummerert. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

F1 eller D1 eller B + D eller H eller G. 

KAPITTEL II 

Kapasitetsmål for servering 

De relevante grunnleggende krav i vedlegg I og de særlige krav og framgangsmåter for samsvarsvurdering i dette 

kapittel får anvendelse på volummålene definert nedenfor. Kravet om framlegging av et eksemplar av samsvars-

erklæringene kan imidlertid tolkes som å gjelde for et parti eller en forsendelse snarere enn for det enkelte instrument. 

Kravet om at instrumentet skal være påført opplysninger om nøyaktigheten, får heller ikke anvendelse. 

DEFINISJONER 

Kapasitetsmål for servering Et kapasitetsmål (for eksempel et drikkeglass, en mugge eller et fingerbøl) 

beregnet på bestemmelse av et bestemt volum væske (unntatt legemidler), som 

selges med sikte på umiddelbart konsum. 

Strekmål Et kapasitetsmål for servering merket med en linje som viser nominell kapasitet. 

Randmål Et kapasitetsmål for servering som har et innvendig volum tilsvarende den 

nominelle kapasiteten. 

Overføringsmål Et kapasitetsmål for servering som det er beregnet å helle væske fra før konsum. 

Kapasitet Kapasiteten er det innvendige volum for randmål eller det innvendige volum til 

påfyllingsmerket for strekmål. 

SÆRLIGE KRAV 

1. Referanseforhold 

1.1  Temperatur: Referansetemperaturen for kapasitetsmåling er 20 °C. 

1.2  Posisjon for korrekt angivelse: Frittstående på en jevnt underlag.  
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2. Største tillatte målefeil 

Tabell 1 

 Strek Kant 

Overføringsmål   

< 100 ml ± 2 ml – 0 

+ 4 ml 

≥ 100 ml ± 3 % – 0 

+ 6 % 

Serveringsmål   

< 200 ml ± 5 % – 0 

+ 10 % 

≥ 200 ml ± (5 ml + 2,5 %) – 0 

+ 10 ml + 5 % 

3. Materialer 

 Kapasitetsmål for servering skal være framstilt av et materiale som er tilstrekkelig stivt og formstabilt til at 

kapasiteten holdes innenfor største tillatte målefeil. 

4. Form 

4.1  Overføringsmål skal være utformet slik at en endring av innholdet tilsvarende største tillatte målefeil, forårsaker 

en endring på minst 2 mm ved kanten eller påfyllingsmerket. 

4.2  Overføringsmål skal være utformet slik at fullstendig tømming av væsken som måles, ikke hindres. 

5. Merking 

5.1  Den angitte nominelle kapasitet skal være klart og permanent merket på målet. 

5.2  Kapasitetsmål for servering kan også merkes med inntil tre klart gjenkjennelige kapasitetsmerker, som ikke skal 

kunne forveksles med hverandre. 

5.3  Alle påfyllingsmerker skal være tilstrekkelig klare og varige til å sikre at største tillatte målefeil ikke overskrides 

ved bruk. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

A2 eller F1 eller D1 eller E1 eller B + E eller B + D eller H. 

 ______   
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VEDLEGG XI 

DIMENSJONSMÅLEINSTRUMENTER (MI-009) 

De relevante krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette vedlegg får anven-

delse på dimensjonsmåleinstrumenter av typene oppført nedenfor. 

DEFINISJONER 

Lengdemåleinstrument Et lengdemåleinstrument anvendes til å bestemme lengden på tauaktige 

materialer (f.eks. tekstiler, bånd, kabler) i forbindelse med framføring av 

produktet til måling. 

Arealmåleinstrument Et arealmåleinstrument anvendes til å bestemme arealet til gjenstander med 

uregelmessig form, f.eks. av lær. 

Instrumenter til flerdimensjonal måling Et instrument til flerdimensjonal måling anvendes til å bestemme kantlengden 

(lengde, høyde, bredde) til de minste omsluttende rektangulære parallele-

pipeder av et produkt. 

KAPITTEL I 

Krav som er felles for alle dimensjonsmåleinstrumenter 

Elektromagnetisk immunitet 

1.  Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse på et dimensjonsmåleinstrument skal være slik at: 

— endringen i måleresultatet ikke er større enn den kritiske endringen som definert i nr. 2, eller 

— det er umulig å utføre noen måling, eller 

— det er kortvarige variasjoner i måleresultatet som ikke kan tolkes, registreres eller overføres som måleresultat, 

eller 

— det er variasjoner i måleresultatet som er alvorlige nok til at de merkes av alle parter med interesse i måle-

resultatet. 

2.  Den kritiske endringen er lik én minstedeling. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

For mekaniske eller elektromekaniske instrumenter: 

F1 eller E1 eller D1 eller B + F eller B + E eller B + D eller H eller H1 eller G. 

For elektroniske instrumenter eller instrumenter som inneholder programvare: 

B + F eller B + D eller H1 eller G. 

KAPITTEL II 

Lengdemåleinstrumenter 

Egenskaper ved produktet som skal måles 

1.  Tekstiler kjennetegnes ved den karakteristiske faktoren K. Denne faktoren tar hensyn til produktets tøyelighet og 

kraft per enhetsområde, og defineres ved følgende formel: 

K = (ε(GA 2,2 Nm2)), der 

ε er den relative forlengelsen av en tekstilprøve som er 1 m bredt med en strekkraft på 10 N, 

GA er vektens kraft per arealenhet for en tekstilprøve, i N/m2. 
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Driftsforhold 

2.1 Avstand 

 Dimensjoner og eventuelt K-faktor innenfor området angitt av produsenten for instrumentet. Området for K-

faktoren er angitt i tabell 1: 

Tabell 1 

Gruppe K-område Produkt 

I 0 < K < 2 × 10–2 N/m2 lav tøyelighet 

II 2 × 10–2 N/m2 < K < 8 × 10–2 N/m2 middels tøyelighet 

III 8 × 10–2 N/m2 < K < 24 × 10–2 N/m2 høy tøyelighet 

IV 24 × 10–2 N/m2 < K svært høy tøyelighet 

2.2  Dersom det målte objektet ikke transporteres av måleinstrumentet, må dets hastighet være innenfor området 

produsenten har angitt for instrumentet. 

2.3  Dersom måleresultatet avhenger av tykkelsen, overflatetilstanden og leveringsmåten (f.eks. fra en stor rull eller en 

stabel), angis tilsvarende begrensninger av produsenten. 

Største tillatte målefeil 

3. Instrument 

Tabell 2 

Nøyaktighetsklasse MPE 

I 0,125 %, men ikke mindre enn 0,005 Lm 

II 0,25 %, men ikke mindre enn 0,01 Lm 

III 0,5 %, men ikke mindre enn 0,02 Lm 

 der Lm er minste målbare lengde, det vil si minste lengde som produsenten har angitt for beregnet bruk av 

instrumentet. 

 Den sanne lengdeverdien for de forskjellige materialtypene skal måles ved hjelp av egnede instrumenter (f.eks. 

målebånd). Materialet som skal måles, skal legges ut på et egnet underlag (f.eks. et egnet bord) flatt og ikke 

strukket. 

Andre krav 

4.  Instrumentene skal sikre at produktet måles uten at det er strukket, i samsvar med den tilsiktede tøyelighet som 

instrumentet er konstruert for. 

KAPITTEL III 

Arealmåleinstrumenter 

Driftsforhold 

1.1 Avstand 

 Dimensjoner innenfor området produsenten har angitt for instrumentet. 

1.2 Produktets tilstand 

 Produsenten skal angi eventuelle begrensninger ved instrumentene som følge av produktets hastighet, tykkelse og 

dersom det er relevant, overflatetilstand. 

Største tillatte målefeil 

2. Instrument 

 Største tillatte målefeil er 1,0 %, men ikke mindre enn 1 dm2.  
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Andre krav 

3. Presentasjon av produktet 

 Dersom produktet trekkes bakover eller stanses, skal det ikke kunne oppstå målefeil, eller visningsinnretningen 

skal være tom. 

4. Minstedeling 

 Instrumentene skal ha en minstedeling på 1,0 dm2. Dessuten skal det være mulig å ha en minstedeling på 0,1 dm2 

for prøvingsformål. 

KAPITTEL IV 

Instrumenter til flerdimensjonal måling 

Driftsforhold 

1.1 Avstand 

 Dimensjoner innenfor området produsenten har angitt for instrumentet. 

1.2 Minstemål 

 Nedre grense for minstemålet for alle verdier av minstedelingen er angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Minstedeling (d) 
Minstemål (min) 

(nedre grense) 

d ≤ 2 cm 10 d 

2 cm < d ≤ 10 cm 20 d 

10 cm < d 50 d 

1.3 Produktets hastighet 

 Hastigheten skal være innenfor det område som produsenten har angitt for instrumentet. 

Største tillatte målefeil 

2. Instrument: 

 Største tillatte målefeil er ± 1,0 d. 

 ______   
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VEDLEGG XII 

EKSOSANALYSATORER (MI-010) 

De relevante grunnleggende krav i vedlegg I, de særlige krav og framgangsmåtene for samsvarsvurdering i dette 

vedlegg får anvendelse på eksosanalysatorene definert nedenfor, beregnet på inspeksjon og fagmessig vedlikehold av 

motorvogner i bruk. 

DEFINISJONER 

Eksosanalysator En eksosanalysator er et måleinstrument til bestemmelse av volumandeler av gitte 

bestanddeler av eksosen fra en motorvogn med gnisttenning på den analyserte prøvens 

fuktighetsnivå. 

Disse gassbestanddelene er karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), oksygen 

(O2) og hydrokarboner (HC). 

Innholdet av hydrokarboner skal uttrykkes som konsentrasjon av n-heksan (C6H14), 

målt med nærinfrarøde absorpsjonsteknikker. 

Volumandelene av gassbestanddelene uttrykkes i prosent (% vol) for CO, CO2 og O2, 

og i milliondeler (ppm vol) for HC. 

Videre beregner en eksosanalysator lambdaverdien fra volumandelene av bestand-

delene i eksosen. 

Lambda Lambda er en dimensjonsløs verdi som representerer en motors forbrennings-

effektivitet i form av luft/drivstoff-forholdet i eksosen. Den bestemmes ved hjelp av 

en standardisert referanseformel. 

SÆRLIGE KRAV 

Instrumentklasser 

1.  To klasser (0 og I) defineres for eksosanalysatorer. De relevante minste måleområder for disse klassene er vist i 

tabell 1. 

Tabell 1 

Klasser og måleområder 

Parameter Klasse 0 og I 

CO-andel fra 0 til 5 % vol 

CO2-andel fra 0 til 16 % vol 

HC-andel fra 0 til 2 000 ppm vol 

O2-andel fra 0 til 21 % vol 

λ fra 0,8 til 1,2 

Nominelle driftsforhold 

2.  Verdiene av de nominelle driftsforhold skal angis av produsenten som følger: 

2.1  For de klimatiske og mekaniske påvirkende størrelser: 

— et minste temperaturområde på 35 °C for det klimatiske miljøet, 

— som mekanisk miljø anvendes klasse M1. 

2.2  For påvirkende størrelser for elektrisk kraft: 

— spennings- og frekvensområde for vekselspenningsforsyningen, 

— grensene for likespenningsforsyningen.  
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2.3  For omgivelsestrykk: 

— laveste og høyeste verdi for omgivelsestrykket er for begge klasser: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa. 

Største tillatte målefeil 

3.  Største tillatte målefeil er definert som følger: 

3.1  For hver av de målte andelene er største tillatte målefeil ved nominelle driftsforhold i samsvar med nr. 1.1 i 

vedlegg I den største av de to verdiene i tabell 2. Absoluttverdier uttrykkes i % vol eller ppm vol der prosent-

verdier er prosent av den sanne verdien. 

Tabell 2 

Største tillatte målefeil 

Parameter Klasse 0 Klasse I 

CO-andel ± 0,03 % vol 

± 5 % 

± 0,06 % vol 

± 5 % 

CO2-andel ± 0,5 % vol 

± 5 % 

± 0,5 % vol 

± 5 % 

HC-andel ± 10 ppm vol 

± 5 % 

± 12 ppm vol 

± 5 % 

O2-andel ± 0,1 % vol 

± 5 % 

± 0,1 % vol 

± 5 % 

3.2  Største tillatte målefeil ved lambdaberegningen er 0,3 %. Den konvensjonelle sanne verdien beregnes etter 

formelen definert i nr. 5.3.7.3 i reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 

(UN/ECE)(1). 

 Til dette formål benyttes de verdier som vises av instrumentet, til beregning. 

Tillatt påvirkning av forstyrrelser 

4.  For hver av volumandelene instrumentet måler, er den kritiske endringen lik største tillatte målefeil for den berørte 

parameter. 

5.  Virkningen av en elektromagnetisk forstyrrelse skal være slik at 

— endringen i måleresultatet ikke er større enn den kritiske endringen fastsatt i nr. 4, 

— eller presentasjonen av måleresultatet er slik at det ikke kan tolkes som et gyldig resultat. 

Andre krav 

6.  Oppløsningen skal være lik eller én grad høyere enn verdiene vist i tabell 3. 

Tabell 3 

Oppløsning 

 CO CO2 O2 HC 

Klasse 0 og klasse I 0,01 % vol 0,1 % vol (1) 1 ppm vol 

(1) 0,01 % vol for målte verdier mindre enn eller lik 4 % vol, ellers 0,1 % vol. 

 Lambdaverdien skal vises med en oppløsning på 0,001.  

  

(1) EUT L 42 av 15.2.2012, s. 1. 
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7.  Standardavviket for 20 målinger skal ikke overstige en tredel av største tillate feilmodul for hver aktuelle 

gassvolumandel. 

8.  Til måling av CO, CO2 og HC skal instrumentet, herunder det særskilte gasshåndteringssystemet, angi 95 % av 

den endelige verdien som bestemt med kalibreringsgasser innen 15 sekunder fra bytting fra en gass med null 

innhold, f.eks. frisk luft. Til måling av O2 skal instrumentet på lignende vilkår angi en verdi som avviker mindre 

enn 0,1 % vol fra null innen 60 sekunder etter bytte fra frisk luft til oksygenfri gass. 

9.  Bestanddelene i eksosgassen, bortsett fra bestanddelene der verdiene måles, skal ikke påvirke måleresultatene med 

mer enn halvparten av største tillatte feilmodul når disse bestanddelene forekommer i følgende største tillatte 

volumandeler: 

 6 % vol CO, 

 16 % vol CO2, 

 10 % vol O2, 

 5 % vol H2, 

 0,3 % vol NO, 

 2 000 ppm vol HC (som n-heksan), 

 vanndamp inntil metning. 

10.  En eksosanalysator skal ha en justeringsinnretning med funksjoner for nullstilling, gasskalibrering og intern 

justering. Nullstillingen og den interne justeringen skal være automatisk. 

11.  Når det gjelder automatiske eller halvautomatiske justeringsinnretninger skal instrumentet kunne utføre en måling 

så lenge justeringene ikke er gjennomført. 

12.  En eksosanalysator skal oppdage hydrokarbonrester i gasshåndteringssystemet. Det skal ikke være mulig å utføre 

en måling dersom hydrokarbonrestene som er til stede før målingen, overstiger 20 ppm vol. 

13.  En eksosanalysator skal ha en innretning for automatisk gjenkjenning av enhver funksjonsfeil i føleren til 

oksygenkanalen som følge av slitasje eller brudd i tilkoplingslinjen. 

14.  Dersom eksosanalysatoren kan fungere med forskjellige former for drivstoff (f.eks. bensin eller flytende gass), 

skal det være mulighet for å velge passende koeffisienter for lambdaberegningen uten tvetydighet med hensyn til 

relevant formel. 

SAMSVARSVURDERING 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 17 som produsenten kan velge mellom, er: 

B + F eller B + D eller H1. 

 ______   
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VEDLEGG XIII 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

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

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene. 

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

for å identifisere vekten): 

5.  Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder eller normative dokumenter som er anvendt, eller henvis-

ninger til andre tekniske spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

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

sertifikatet: 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og dato for utstedelse): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______   

  

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

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer av dette 

(som nevnt i artikkel 52) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF 

(EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1). 

 

Rådsdirektiv 2006/96/EF 

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81). 

Bare B.3 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1137/2008 

(EUT L 311 av 21.11.2008, s. 1). 

Bare nr. 3.8 i vedlegget 

Kommisjonsdirektiv 2009/137/EF 

(EUT L 294 av 11.11.2009, s. 7). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1025/2012 

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

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav g) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelsesdatoer 

(som nevnt i artikkel 52) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

2004/22/EF 30. april 2006 30. oktober 2006 

2006/96/EF   

2009/137/EF 1. desember 2010 1. juni 2011 
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VEDLEGG XV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2004/22/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 første ledd Artikkel 1 

Artikkel 3 annet ledd Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 4 Artikkel 4 nr. 1–4 og 6–9 

— Artikkel 4 nr. 5 og 10–22 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 6 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 20 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 22 nr. 4 

Artikkel 7 nr. 3 — 

Artikkel 7 nr. 4 — 

Artikkel 8 Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

— Artikkel 13 

Artikkel 9 Artikkel 17 

Artikkel 10 Artikkel 18 

Artikkel 11 nr. 1 — 

Artikkel 11 nr. 2 første ledd — 

Artikkel 11 nr. 2 annet ledd Artikkel 23 nr. 2 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 nr. 1 — 

Artikkel 13 nr. 2 — 

— Artikkel 14 nr. 1 

— Artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 13 nr. 4 Artikkel 14 nr. 4 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 46 nr. 1 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 46 nr. 3 
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Direktiv 2004/22/EF Dette direktiv 

Artikkel 15 nr. 3 — 

Artikkel 15 nr. 4 — 

Artikkel 15 nr. 5 — 

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 15 

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 47 

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 16 

Artikkel 16 nr. 4 — 

Artikkel 17 nr. 1 — 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 21 nr. 2 

Artikkel 17 nr. 3 — 

Artikkel 17 nr. 4 første ledd Artikkel 22 nr. 2 

Artikkel 17 nr. 4 annet ledd — 

Artikkel 17 nr. 5 — 

Artikkel 18 — 

— Artikkel 19 

— Artikkel 21 nr. 1 

— Artikkel 22 nr. 1 

— Artikkel 22 nr. 3 

— Artikkel 22 nr. 5 annet ledd 

— Artikkel 22 nr. 5 tredje ledd 

— Artikkel 22 nr. 6 

— Artikkel 23 

— Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 

— Artikkel 29 

— Artikkel 31 

— Artikkel 32 

— Artikkel 33 

— Artikkel 34 

— Artikkel 35 

— Artikkel 36 

— Artikkel 37 

— Artikkel 38 

— Artikkel 39 

— Artikkel 40 
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Direktiv 2004/22/EF Dette direktiv 

Artikkel 19 nr. 1 — 

Artikkel 19 nr. 2 bokstav a) første ledd — 

Artikkel 19 nr. 2 bokstav a) annet ledd — 

Artikkel 19 nr. 2 bokstav a) tredje ledd Artikkel 43 nr. 4 

Artikkel 19 nr. 2 bokstav b) — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

— Artikkel 41 

— Artikkel 42 

— Artikkel 43 nr. 1 

— Artikkel 43 nr. 2 

— Artikkel 43 nr. 3 

— Artikkel 44 

— Artikkel 45 

— Artikkel 48 

— Artikkel 49 

— Artikkel 50 

Artikkel 24 — 

— Artikkel 51 

Artikkel 25 — 

— Artikkel 52 

Artikkel 26 Artikkel 53 første ledd 

— Artikkel 53 annet ledd 

Artikkel 27 Artikkel 54 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg A Vedlegg II nr. 1 

Vedlegg A1 Vedlegg II nr. 2 

Vedlegg B Vedlegg II nr. 3 

Vedlegg C Vedlegg II nr. 4 

Vedlegg C1 Vedlegg II nr. 5 

Vedlegg D Vedlegg II nr. 6 

Vedlegg D1 Vedlegg II nr. 7 

Vedlegg E Vedlegg II nr. 8 

Vedlegg E1 Vedlegg II nr. 9 

Vedlegg F Vedlegg II nr. 10 

Vedlegg F1 Vedlegg II nr. 11 
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Direktiv 2004/22/EF Dette direktiv 

Vedlegg G Vedlegg II nr. 12 

Vedlegg H Vedlegg II nr. 13 

Vedlegg H1 Vedlegg II nr. 14 

Vedlegg MI-001 Vedlegg III 

Vedlegg MI-002 Vedlegg IV 

Vedlegg MI-003 Vedlegg V 

Vedlegg MI-004 Vedlegg VI 

Vedlegg MI-005 Vedlegg VII 

Vedlegg MI-006 Vedlegg VIII 

Vedlegg MI-007 Vedlegg IV 

Vedlegg MI-008 Vedlegg X 

Vedlegg MI-009 Vedlegg XI 

Vedlegg MI-010 Vedlegg XII 

— Vedlegg XIV 

— Vedlegg XV 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til ramme-

avtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av 

virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG 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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 169 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) er det fastsatt at Unionen skal bidra 

til at det oppnås et høyt nivå for forbrukervern ved  

de tiltak som den vedtar i henhold til traktatens  

artikkel 114. 

2) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en 

nødvendig del av det indre marked, og bidrar i høy 

grad til å verne borgernes helse og velferd og deres 

sosiale og økonomiske interesser. 

3) For å oppnå et høyt helsevernnivå for forbrukerne og 

sikre deres rett til informasjon bør det sørges for at de 

får hensiktsmessige opplysninger om næringsmidlene 

de inntar. Forbrukernes valg kan påvirkes av blant 

annet helsemessige, økonomiske, miljømessige, sosiale 

og etiske forhold. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 22.11.2011,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 10. 

(1) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 81. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. juni 2010 (EUT C 236 E av 

12.8.2011, s. 187) og Rådets holdning ved første behandling av 

21. februar 2011 (EUT C 102 E av 2.4 2011, s. 1). 

Europaparlamentets holdning av 6. juli 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 29. september 2011. 

4) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av 

allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregel-

verket, om opprettelse av Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 

framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddel-

trygghet(3) skal næringsmiddelregelverket generelt gi 

forbrukerne et grunnlag for å foreta velbegrunnede 

valg med hensyn til de næringsmidlene de inntar og 

forhindre enhver praksis som kan villede forbrukerne. 

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av  

11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis 

overfor forbrukere på det indre marked(4) omfatter 

visse sider ved formidling av forbrukeropplysninger, 

særlig når det gjelder å forhindre villedende handlinger 

og utelatelse av opplysninger. De allmenne prin-

sippene om urimelig handelspraksis bør utfylles med 

særlige bestemmelser om næringsmiddelopplysninger 

til forbrukerne. 

6) Unionsreglene for merking av alle næringsmidler er 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om merking og presenta-

sjon av samt reklamering for næringsmidler(5). De 

fleste bestemmelsene fastsatt i nevnte direktiv er fra 

1978 og bør derfor ajourføres. 

7) Ved rådsdirektiv 90/496/EØF av 24. september 1990 

om deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler(6) 

er det fastsatt regler for innholdet i og presentasjonen 

av opplysninger om næringsinnhold på ferdigpakkede 

næringsmidler. I henhold til disse reglene er det 

frivillig å angi opplysninger om næringsinnholdet, med 

mindre det framsettes en ernæringsmessig påstand om 

næringsmiddelet. De fleste bestemmelsene fastsatt i 

nevnte direktiv er fra 1990 og bør derfor ajourføres. 

8) De alminnelige merkingskravene utfylles av en rekke 

bestemmelser som gjelder for alle næringsmidler under 

visse omstendigheter eller for visse næringsmiddel-

kategorier. Dessuten finnes det en rekke særregler som 

gjelder for visse næringsmidler.  

  

(3) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(4) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22. 

(5) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(6) EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40. 

2019/EØS/13/13 
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9) Selv om de opprinnelige målene og sentrale delene i 

det nåværende regelverket for merking fremdeles er 

gyldige, er det nødvendig å forenkle regelverket for å 

sikre enklere overholdelse og større klarhet for de 

berørte parter og å modernisere det slik at det tas 

hensyn til ny utvikling når det gjelder næringsmid-

delopplysninger. Denne forordning tjener det indre 

markeds interesser ved at den forenkler reglene, sikrer 

rettssikkerheten og reduserer den administrative 

byrden, samtidig som den gagner borgerne ved å kreve 

klar, forståelig og lesbar merking av næringsmidler. 

10) Offentligheten interesserer seg for sammenhengen 

mellom kosthold og helse og for valget av et egnet 

kosthold som passer den enkeltes behov. I Kommisjo-

nens hvitbok av 30. mai 2007 om en europeisk strategi 

for ernærings-, overvekts- og fedmerelaterte helse-

spørsmål («Kommisjonens hvitbok») påpekes det at 

deklarasjon av næringsinnhold er en viktig metode for 

å informere forbrukerne om næringsmidlenes sammen-

setning og hjelpe dem til å foreta velbegrunnede valg. I 

kommisjonsmeldingen av 13. mars 2007 «EUs strategi 

for forbrukerpolitikk 2007-2013 — sterkere forbru-

kere, høyere forbrukervelferd og effektivt forbru-

kervern» understrekes det at forbrukernes mulighet til 

å foreta velbegrunnede valg er avgjørende både for 

effektiv konkurranse og forbrukervelferd. Kunnskap 

om grunnleggende ernæringsprinsipper og relevante 

opplysninger om næringsinnhold på næringsmidler vil 

gjøre det enklere for forbrukerne å foreta slike 

velbegrunnede valg. Utdannings- og opplysnings-

kampanjer er viktige verktøy for å forbedre forbru-

kernes forståelse av næringsmiddelopplysninger. 

11) For å øke rettssikkerheten og sikre rasjonell og 

konsekvent håndheving bør direktiv 90/496/EØF og 

2000/13/EF oppheves og erstattes med én enkelt 

forordning som gir sikkerhet for forbrukerne og andre 

berørte parter og reduserer den administrative byrden.  

12) Av klarhetshensyn bør andre horisontale rettsakter 

oppheves og innarbeides i denne forordning, nærmere 

bestemt kommisjonsdirektiv 87/250/EØF av  

15. april 1987 om angivelse av alkoholinnhold i volum-

prosent ved merking av alkoholholdige drikkevarer 

beregnet på salg til den endelige forbruker(1), 

kommisjonsdirektiv 1999/10/EF av 8. mars 1999 om 

fastsetjing av unntak frå føresegnene i artikkel 7 i 

rådsdirektiv 79/112/EØF med omsyn til merking av 

næringsmiddel(2), kommisjonsdirektiv 2002/67/EF av 

18. juli 2002 om merking av næringsmiddel som 

inneheld kinin og næringsmiddel som inneheld 

koffein(3), kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 av 

31. mars 2004 om merking av næringsmidler og 

  

(1) EFT L 113 av 30.4.1987, s. 57. 

(2) EFT L 69 av 16.3.1999, s. 22. 

(3) EFT L 191 av 19.7.2002, s. 20. 

næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fyto-

sterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere(4) og 

kommisjonsdirektiv 2008/5/EF av 30. januar 2008 om 

angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre 

obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF(5). 

13) Det er nødvendig å fastsette felles definisjoner, 

prinsipper, krav og framgangsmåter for å skape en 

tydelig ramme og et felles grunnlag for unionstiltak og 

nasjonale tiltak som gjelder næringsmiddelopplys-

ninger. 

14) For at forbrukerne skal få fullstendige opplysninger i 

tråd med utviklingen om næringsmidlene de inntar, bør 

det finnes en bred definisjon av regelverket for næ-

ringsmiddelopplysninger som omfatter både allmenne 

og særlige regler, samt en bred definisjon av næ-

ringsmiddelopplysninger som også omfatter opplys-

ninger som formidles på andre måter enn via etiketten. 

15) Unionsreglene bør få anvendelse bare på foretak hvis 

virksomhet innebærer en viss kontinuitet og en viss 

grad av organisering. Virksomhet som privatpersoners 

sporadiske håndtering og levering av næringsmidler, 

servering av måltider og salg av næringsmidler, for 

eksempel på veldedighetsarrangementer eller lokale 

markeder og sammenkomster, bør ikke omfattes av 

denne forordnings virkeområde. 

16) Regelverket for næringsmiddelopplysninger bør være 

tilstrekkelig fleksibelt til å holde tritt med forbrukernes 

nye informasjonskrav og sikre likevekt mellom vern av 

det indre marked og forskjeller i forbrukernes 

oppfatninger i medlemsstatene. 

17) Hovedbegrunnelsen for å kreve obligatoriske næ-

ringsmiddelopplysninger bør være å gjøre forbrukerne 

i stand til å identifisere et næringsmiddel og anvende 

det på passende måte samt å foreta valg som passer 

deres individuelle ernæringsmessige behov. For dette 

formål bør driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

sørge for å gjøre slike opplysninger lettere tilgjen-

gelige også for synshemmede personer. 

18) For at regelverket for næringsmiddelopplysninger skal 

kunne tilpasses endringer i forbrukernes informasjons-

behov, bør det når det vurderes om opplysningene om 

et næringsmiddel skal være obligatoriske, også tas 

hensyn til den åpenlyse interessen som flertallet av 

forbrukerne har av at visse opplysninger framlegges. 

19) Nye obligatoriske krav til næringsmiddelopplysninger 

bør likevel fastsettes bare dersom det er nødvendig, og 

i samsvar med nærhetsprinsippet, forholdsmessighets-

prinsippet og prinsippet om bærekraft.  

  

(4) EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44. 

(5) EUT L 27 av 31.1.2008, s. 12. 
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20) Regelverket for næringsmiddelopplysninger bør 

omfatte et forbud mot å villede forbrukerne, særlig når 

det gjelder et næringsmiddels kjennetegn, virkninger 

eller egenskaper, eller mot å tillegge et næringsmiddel 

medisinske egenskaper. For at forbudet skal være 

effektivt, bør det også omfatte reklame for og 

presentasjon av næringsmidler. 

21) For å forhindre en oppstykking av reglene for det 

ansvaret de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

har når det gjelder næringsmiddelopplysninger, bør 

deres ansvar på dette området klargjøres. Denne 

klargjøringen bør være i samsvar med det ansvaret 

overfor forbrukerne som er omhandlet i artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 178/2002. 

22) Det bør utarbeides en liste over alle obligatoriske 

opplysninger som i prinsippet bør angis for alle næ-

ringsmidler beregnet på sluttforbrukeren og storhus-

holdninger. Listen bør fortsatt inneholde de opplys-

ningene som allerede er påkrevd i henhold til 

Unionens eksisterende regelverk, tatt i betraktning at 

dette i alminnelighet anses som et verdifullt regelverk 

for forbrukeropplysning. 

23) For å ta hensyn til endringer og utvikling på området 

næringsmiddelopplysninger bør Kommisjonen få 

myndighet til å fastsette at visse opplysninger kan 

gjøres tilgjengelige på alternative måter. Høring av 

berørte parter bør fremme raske og målrettede 

endringer av krav til næringsmiddelopplysninger. 

24) Visse ingredienser eller andre stoffer eller produkter 

(som tekniske hjelpestoffer) som brukes ved 

framstilling av næringsmidler og fortsatt finnes i dem, 

kan forårsake allergier eller intoleranser hos noen 

personer, og noen av disse allergiene eller intoleran-

sene utgjør en fare for helsen til de berørte personene. 

Det er viktig at det gis opplysninger om forekomsten 

av tilsetningsstoffer, tekniske hjelpestoffer og andre 

stoffer eller produkter med vitenskapelig påvist allergi- 

eller intoleranseframkallende virkning, slik at forbru-

kerne, særlig de som lider av næringsmiddelallergi 

eller næringsmiddelintoleranse, kan foreta velbe-

grunnede valg som er trygge for dem. 

25) For å informere forbrukerne om forekomsten av 

industrielt framstilte nanomaterialer i næringsmidler 

bør det fastsettes en definisjon av industrielt framstilte 

nanomaterialer. Med tanke på at næringsmidler som 

inneholder eller består av industrielt framstilte 

nanomaterialer, kan være nye næringsmidler, bør 

spørsmålet om hensiktsmessige rettslige rammer for en 

slik definisjon tas opp i forbindelse med den 

kommende gjennomgåelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om 

nye næringsmidler og nye næringsmiddelingre-

dienser(1). 

  

(1) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 

26) Etiketter på næringsmidler bør være tydelige og 

forståelige, slik at de er til hjelp for forbrukere som 

ønsker å ta mer velbegrunnede næringsmiddels- og 

kostvalg. Undersøkelser viser at god lesbarhet er av 

stor betydning for hvor sterkt publikum påvirkes av 

opplysningene på etiketter, og at uleselige produkt-

opplysninger er en av hovedårsakene til forbrukernes 

misnøye med etiketter på næringsmidler. Det bør 

derfor utarbeides en overordnet strategi for å ta hensyn 

til alle aspekter som gjelder lesbarhet, herunder 

skrifttype, farge og kontrast. 

27) For å sikre at næringsmiddelopplysninger blir gitt, må 

det tas hensyn til alle måter forbrukere får nærings-

midler på, herunder salg av næringsmidler via 

fjernkommunikasjon. Selv om det er klart at ethvert 

næringsmiddel som leveres via fjernsalg, bør oppfylle 

de samme opplysningskravene som næringsmidler som 

selges i butikker, må det presiseres at relevante 

obligatoriske næringsmiddelopplysninger også i slike 

tilfeller bør være tilgjengelige før kjøpet avsluttes. 

28) Teknologien som anvendes til innfrysing av 

næringsmidler, har de siste tiårene gjennomgått en 

betydelig utvikling og anvendes nå i stor utstrekning 

både for å forbedre omsetningen av varer på Unionens 

indre marked og for å redusere risikoen med hensyn til 

næringsmiddeltryggheten. Innfrysing og påfølgende 

opptining av visse næringsmidler, særlig kjøtt- og 

fiskeprodukter, begrenser imidlertid den videre bruken 

av dem, og kan også ha en innvirkning på deres 

trygghet, smak og fysiske kvalitet. På andre produkter, 

særlig smør, har innfrysing derimot ingen slik 

innvirkning. Derfor bør sluttforbrukeren få korrekt 

informasjon om tilstanden til næringsmidler som har 

blitt opptint. 

29) Opplysninger om et næringsmiddels opprinnelsesstat 

eller opphavssted bør angis dersom fravær av slike 

opplysninger kan villede forbrukerne med hensyn til 

næringsmiddelets virkelige opprinnelsesstat eller 

opphavssted. Opplysninger om opprinnelsesstat eller 

opphavssted bør alltid angis på en måte som ikke 

villeder forbrukerne, og på grunnlag av klart definerte 

kriterier som sikrer like vilkår for bransjen og gjør det 

enklere for forbrukerne å forstå opplysningene om et 

næringsmiddels opprinnelsesstat eller opphavssted. 

Disse kriteriene bør ikke gjelde for opplysninger 

knyttet til navnet eller adressen til den driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetaket. 

30) I noen tilfeller kan driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak på frivillig grunnlag ønske å angi et næ-

ringsmiddels opprinnelse for å gjøre forbrukerne 

oppmerksomme på produktets kvaliteter. Slike 

opplysninger bør også være i samsvar med harmoni-

serte kriterier.  
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31) Som følge av krisen med bovin spongiform encefalo-

pati er opprinnelsesangivelse for tiden obligatorisk for 

storfekjøtt og produkter av storfekjøtt(1) i Unionen, og 

dette har skapt forventninger hos forbrukerne. Kommi-

sjonens konsekvensanalyse bekrefter at kjøttets 

opprinnelse ser ut til å være et hovedanliggende for 

forbrukerne. Det finnes andre typer kjøtt som det er et 

stort forbruk av i Unionen, som svinekjøtt, sauekjøtt, 

geitekjøtt og fjørfekjøtt. Det bør derfor innføres 

obligatorisk opprinnelsesangivelse for disse produktene. 

De særlige kravene til opprinnelse kan variere fra én 

type kjøtt til en annen avhengig av dyreartens 

kjennetegn. Det bør i form av gjennomføringsregler 

fastsettes obligatoriske krav som kan variere fra én type 

kjøtt til en annen, idet det tas hensyn til forholdsmes-

sighetsprinsippet og den administrative byrden for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og hånd-

hevende myndigheter. 

32) Bestemmelser om obligatorisk angivelse av opp-

rinnelse har blitt utviklet på grunnlag av vertikale 

metoder, for eksempel for honning(2), frukt og 

grønnsaker(3), fisk(4), storfekjøtt og produkter av 

storfekjøtt(5) samt olivenolje(6). Det er behov for å 

undersøke muligheten for å utvide obligatorisk opp-

rinnelsesmerking også til andre næringsmidler. 

Kommisjonen bør derfor anmodes om å utarbeide 

rapporter som omfatter følgende næringsmidler: andre 

typer kjøtt enn storfe-, svine-, saue-, geite- og 

fjørfekjøtt, melk, melk som inngår som ingrediens i 

melkeprodukter, kjøtt som inngår som ingrediens, 

uforedlede næringsmidler, næringsmidler med bare én 

ingrediens og ingredienser som utgjør mer enn 50 % 

av et næringsmiddel. Ettersom melk er et av de 

produktene det er særlig interessant med opprinnel-

sesmerking for, bør Kommisjonens rapport om dette 

produktet gjøres tilgjengelig snarest mulig. Kommi-

sjonen kan på grunnlag av konklusjonene i slike 

rapporter framlegge forslag om å endre de relevante 

unionsbestemmelsene eller eventuelt ta nye initiativer på 

sektorbasis. 

33) Unionsreglene for ikke-preferanseopprinnelse er 

fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av  

12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av  

17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og 

registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøtt-

produkter (EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning 

(EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1580/2007 av 21. desember 2007 

om fastsettelse av gjennomføringsregler for rådsforordning (EF) 

nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 for frukt og 

grønnsaker (EUT L 350 av 31.12.2007, s. 1). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 104/2000 av 17. desember 1999 om den 

felles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter 

(EFT L 17 av 21.1.2000, s. 22). 

(5) Forordning (EF) nr. 1760/2000. 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1019/2002 av 13. juni 2002 om 

standarder for markedsføring av olivenolje (EFT L 155 av 

14.6.2002, s. 27). 

tollkodeks(7) og dens gjennomføringsbestemmelser  

i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 

1993 om visse gjennomføringsbestemmelser til råds-

forordning (EØF) nr. 2913/92 om innføring av Felles-

skapets tollkodeks(8). Næringsmidlers opprinnelsesstat 

vil bli fastslått på grunnlag av disse reglene, som 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

myndigheter har god kjennskap til, og dette bør 

forenkle gjennomføringen av dem. 

34) Et næringsmiddels næringsdeklarasjon omfatter opp-

lysninger om innholdet av energi og visse andre 

næringsstoffer i næringsmidler. Obligatoriske opplys-

ninger om næringsinnhold på emballasjen bør med-

virke til ernæringsmessige tiltak som ledd i folkehelse-

politikken, for eksempel som grunnlag for 

vitenskapelige anbefalinger til folkeopplysning i ernæ-

ringsspørsmål, og fremme velbegrunnede valg av 

næringsmidler. 

35) For at det skal bli enklere å sammenligne produkter i 

forskjellige pakningsstørrelser, bør kravet om at den 

obligatoriske næringsdeklarasjonen skal angis per  

100 g eller per 100 ml, opprettholdes, samtidig som 

supplerende angivelser per porsjon eventuelt tillates. 

Dersom næringsmiddelet er ferdigpakket i porsjons-

pakninger eller forbruksenheter, bør derfor en nærings-

deklarasjon per porsjon eller per forbruksenhet tillates 

i tillegg til angivelsen per 100 g eller per 100 ml. For å 

kunne sikre sammenlignbare angivelser for porsjoner 

eller forbruksenheter bør Kommisjonen dessuten ha 

myndighet til å vedta regler for hvordan nærings-

deklarasjoner per porsjon eller per forbruksenhet skal 

uttrykkes for bestemte næringsmiddelkategorier. 

36) I Kommisjonens hvitbok pekes det på visse nærings-

elementer som påvirker folkehelsen, som mettet fett, 

sukker og natrium. Det bør derfor tas hensyn til disse 

elementene i kravene til obligatoriske opplysninger om 

næringsinnhold. 

37) Ettersom et av målene med denne forordning er å gi 

sluttforbrukeren et grunnlag for å foreta velbegrunnede 

valg, er det i den forbindelse viktig å sikre at sluttfor-

brukeren enkelt forstår opplysningene på merkingen. 

Betegnelsen «salt» bør derfor brukes i merkingen i 

stedet for den tilsvarende betegnelsen for nærings-

stoffet, «natrium». 

38) For å sikre konsekvens og sammenheng i unionsretten 

bør frivillig angivelse av ernærings- eller helsepå-

stander på næringsmidlers etiketter være i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(9).  

  

(7) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. 

(8) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1. 

(9) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 
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39) For å unngå unødvendige byrder for driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak bør visse kategorier av næ-

ringsmidler som er uforedlet, eller der opplysninger 

om næringsinnholdet ikke er avgjørende for forbru-

kernes kjøpsbeslutninger, eller der emballasjen er for 

liten til å kunne oppfylle de obligatoriske merkings-

kravene, unntas fra kravet om obligatorisk nærings-

deklarasjon, med mindre slike opplysninger kreves i 

henhold til andre unionsregler. 

40) Med tanke på alkoholholdige drikkers egenart bør 

Kommisjonen oppfordres til å foreta en ytterligere 

analyse av opplysningskravene for slike produkter. Av 

hensyn til behovet for å sikre sammenheng med annen 

relevant unionspolitikk bør Kommisjonen derfor senest 

tre år etter denne forordnings ikrafttredelse framlegge 

en rapport om anvendelsen av kravene til opplysninger 

om ingredienser og næringsinnhold for alkoholholdige 

drikker. I lys av Europaparlamentets resolusjon av  

5. september 2007 om en unionsstrategi for å støtte 

medlemsstatene i å redusere alkoholrelaterte skader(1), 

uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale 

komité(2), Kommisjonens arbeid og den allmenne 

bekymringen for alkoholrelaterte skader, særlig blant 

unge og sårbare forbrukere, bør Kommisjonen dess-

uten, etter høring av de berørte parter og medlems-

statene, vurdere behovet for en definisjon av drikker 

som «rusbrus», som spesifikt har unge mennesker som 

målgruppe. Kommisjonen bør eventuelt også foreslå 

særlige krav til alkoholholdige drikker innenfor 

rammen av denne forordning. 

41) Opplysninger om næringsinnhold bør være enkle og 

lett forståelige for å appellere til gjennomsnitts-

forbrukeren og for å tjene det opplysningsformålet som 

de innføres for, det nåværende kunnskapsnivået om 

ernæring tatt i betraktning. Det kan forvirre forbru-

kerne dersom opplysningene om næringsinnhold delvis 

er angitt i hovedsynsfeltet, vanligvis kalt pakningens 

forside, og delvis på en annen side, som på pakningens 

bakside. Næringsdeklarasjonen bør derfor angis i ett 

enkelt synsfelt. Dessuten kan de viktigste opplys-

ningene om næringsinnholdet på frivillig grunnlag 

gjentas i hovedsynsfeltet, slik at forbrukerne lettere får 

øye på de vesentligste opplysningene om nærings-

innholdet når de kjøper næringsmidler. Et fritt valg 

med hensyn til hvilke opplysninger som kan gjentas, 

vil kunne forvirre forbrukerne. Det er derfor 

nødvendig å klargjøre hvilke opplysninger som kan 

gjentas. 

42) For å oppmuntre driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak til frivillig å oppgi opplysninger om 

næringsinnholdet i næringsmidler som kan unntas fra 

kravet om næringsdeklarasjon, som alkoholholdige 

  

(1) EUT C 187 E av 24.7.2008, s. 160. 

(2) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 81. 

drikker og næringsmidler som ikke er ferdigpakket, 

bør det være mulig å oppgi bare begrensede deler av 

næringsdeklarasjonen. Det bør likevel tydelig fast-

settes hvilke opplysninger det er frivillig å oppgi, slik 

at forbrukerne ikke villedes som følge av det frie 

valget som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

har. 

43) I den senere tid har måten å angi næringsdeklarasjonen 

på blitt utviklet av noen medlemsstater og organi-

sasjoner i næringsmiddelsektoren, slik at den uttrykkes 

på andre måter enn per 100 g, per 100 ml eller per 

porsjon, eller presenteres ved hjelp av grafikk eller 

symboler. Slike supplerende uttrykks- og presenta-

sjonsformer kan gjøre det enklere for forbrukerne å 

forstå næringsdeklarasjonen. Det foreligger imidlertid 

ikke tilstrekkelig dokumentasjon fra hele Unionen på 

hvordan gjennomsnittsforbrukeren forstår og anvender 

de alternative måtene å uttrykke eller presentere 

opplysningene på. Det bør derfor gis mulighet for å 

utvikle forskjellige uttrykks- og presentasjonsformer 

på grunnlag av kriteriene fastsatt i denne forordning, 

og Kommisjonen bør oppfordres til å utarbeide en 

rapport om anvendelsen av disse uttrykks- og presenta-

sjonsformene, om deres innvirkning på det indre 

marked og om hvorvidt det er tilrådelig med ytterligere 

harmonisering. 

44) Medlemsstatene bør for å bistå Kommisjonen ved 

utarbeidingen av denne rapporten framlegge for 

Kommisjonen de relevante opplysningene om anven-

delsen av supplerende uttrykks- og presentasjons-

former for næringsdeklarasjon på markedet på deres 

territorium. Medlemsstatene bør for å kunne gjøre 

dette gis myndighet til å be driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som på deres territorium bringer 

næringsmidler med supplerende uttrykks- eller pre-

sentasjonsformer i omsetning, om å underrette 

nasjonale myndigheter om anvendelsen av slike 

supplerende former og om relevant dokumentasjon på 

oppfyllelse av kravene fastsatt i denne forordning. 

45) Det bør sikres en viss konsekvens i utviklingen av 

supplerende uttrykks- eller presentasjonsformer for 

næringsdeklarasjoner. Det er derfor hensiktsmessig å 

fremme en løpende utveksling og deling av beste 

praksis og erfaringer medlemsstatene imellom og med 

Kommisjonen og å fremme de berørte partenes 

deltaking i slik utveksling. 

46) Angivelsen av mengdene av næringselementer og av 

sammenlignbare indikatorer i en lett gjenkjennelig 

form og i samme synsfelt for å muliggjøre en vurde-

ring av et næringsmiddels ernæringsegenskaper, bør i 

sin helhet betraktes som en del av næringsdeklara-

sjonen og bør ikke behandles som en gruppe enkelt-

påstander.  
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47) Erfaring viser at tilføyelse av frivillige næringsmiddel-

opplysninger i mange tilfeller fører til at de obliga-

toriske næringsmiddelopplysningene framstår som 

mindre klare. Det bør derfor fastsettes kriterier som 

kan hjelpe driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

og håndhevende myndigheter med å sikre likevekt 

mellom obligatoriske og frivillige næringsmiddel-

opplysninger. 

48) Under henvisning til lokale forhold og praktiske 

omstendigheter bør medlemsstatene fortsatt ha rett til å 

fastsette regler for opplysninger om næringsmidler 

som ikke er ferdigpakket. Selv om forbrukernes etter-

spørsel etter andre opplysninger i slike tilfeller er 

begrenset, anses opplysninger om potensielt allergi-

framkallende stoffer å være svært viktige. Det har vist 

seg at de fleste tilfeller av næringsmiddelallergi kan 

spores tilbake til næringsmidler som ikke er ferdig-

pakket. Forbrukerne bør derfor alltid få opplysninger 

om potensielt allergiframkallende stoffer. 

49) Når det gjelder spørsmål som spesifikt harmoniseres 

ved denne forordning, bør medlemsstatene ikke kunne 

vedta nasjonale bestemmelser, med mindre dette 

tillates i unionsretten. Denne forordning bør ikke 

forhindre medlemsstatene i å vedta nasjonale tiltak på 

områder som ikke spesifikt harmoniseres ved denne 

forordning. Slike nasjonale tiltak bør imidlertid ikke 

forby, begrense eller forhindre et fritt varebytte som er 

i samsvar med denne forordning. 

50) Forbrukerne i Unionen viser en økende interesse for 

gjennomføringen av unionsbestemmelsene om dyrs 

velferd i forbindelse med slakting, og de vil blant 

annet vite om dyr blir bedøvet før de slaktes. Derfor 

bør det i forbindelse med en framtidig unionsstrategi 

for dyrevern og dyrs velferd vurderes å undersøke 

muligheten for å gi forbrukerne relevante opplysninger 

om bedøving av dyr. 

51) Regler for næringsmiddelopplysninger bør kunne 

tilpasses sosiale, økonomiske og teknologiske forhold 

som er i rask endring. 

52) Medlemsstatene bør gjennomføre offentlige kontroller 

for å håndheve overholdelsen av denne forordning i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig 

kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelre-

gelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og 

velferd overholdes(1). 

53) Henvisninger til direktiv 90/496/EØF i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 og i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om 

tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer 

i næringsmidler(2) bør ajourføres for å ta hensyn til 

  

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

(2) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

denne forordning. Forordning (EF) nr. 1924/2006 og 

(EF) nr. 1925/2006 bør derfor endres. 

54) Uregelmessig og hyppig ajourføring av kravene til 

næringsmiddelopplysninger kan medføre betydelige 

administrative byrder for næringsmiddelforetak, særlig 

små og mellomstore bedrifter. Det bør derfor sikres at 

tiltak som Kommisjonen kan vedta ved utøvelse av 

den myndighet den gis ved denne forordning, får 

anvendelse fra samme dag i et gitt kalenderår etter en 

passende overgangsperiode. Unntak fra dette prin-

sippet bør tillates i nødssituasjoner dersom formålet 

med de aktuelle tiltakene er vern av menneskers helse. 

55) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

mulighet til å tilpasse merkingen av sine produkter til 

de nye kravene som innføres ved denne forordning, er 

det viktig å fastsette passende overgangsperioder for 

anvendelsen av denne forordning. 

56) Ettersom det ved denne forordning innføres om-

fattende endringer i kravene til deklarasjon av nærings-

innhold, særlig endringer som gjelder innholdet i næ-

ringsdeklarasjonen, bør det tillates at driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak framskynder anvendelsen av 

denne forordning. 

57) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre 

kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i sam-

svar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

58) Kommisjonen bør få myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det 

gjelder blant annet angivelse av visse obligatoriske 

opplysninger på andre måter enn på emballasjen eller på 

etiketten, listen over næringsmidler som ikke behøver å 

ledsages av en ingrediensliste, ny gjennomgåelse av 

listen over stoffer eller produkter som forårsaker 

allergier eller intoleranser, eller listen over nærings-

stoffer som kan angis på frivillig grunnlag. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør når den forbereder og utarbeider 

delegerte rettsakter, sørge for at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, i rett 

tid og på hensiktsmessig måte.  
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59) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen tillegges gjennom-

føringsmyndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter 

med retningslinjer for blant annet angivelse av én eller 

flere opplysninger ved hjelp av piktogrammer eller 

symboler i stedet for med ord eller tall, angivelse av 

holdbarhetsdatoen, angivelse av opprinnelsesstaten 

eller opphavsstedet for kjøtt, nøyaktigheten av de 

angitte verdiene i næringsdeklarasjonen eller angivelse 

av næringsinnhold per porsjon eller per forbruksenhet i 

næringsdeklarasjonen. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse 

av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning inneholder grunnleggende bestemmel-

ser som skal sikre et høyt nivå for forbrukervern når det 

gjelder næringsmiddelopplysninger, idet det tas hensyn til at 

forbrukere oppfatter informasjon forskjellig og har forskjellige 

informasjonsbehov, samtidig som det sikres at det indre 

marked virker på en tilfredsstillende måte. 

2.  Ved denne forordning fastsettes allmenne prinsipper, 

krav og ansvarsfordeling med hensyn til næringsmiddel-

opplysninger, særlig merking av næringsmidler. Den fastsetter 

metoder som skal sikre forbrukernes rett til opplysninger,  

og framgangsmåter for formidling av næringsmiddel-

opplysninger, idet det tas hensyn til behovet for tilstrekkelig 

fleksibilitet til å kunne reagere på den framtidige utviklingen 

og nye opplysningskrav. 

3.  Denne forordning får anvendelse på driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak i alle ledd i næringsmiddelkjeden hvis 

virksomhet gjelder næringsmiddelopplysninger til forbru-

kerne. Den får anvendelse på alle næringsmidler beregnet på 

sluttforbrukeren, herunder næringsmidler levert av storhus-

holdninger, og næringsmidler beregnet på levering til 

storhusholdninger. 

Denne forordning får anvendelse på cateringtjenester som 

leveres av transportforetak, dersom avgangen skjer fra 

territoriene til medlemstater som er omfattet av traktatene. 

4.  Denne forordning får anvendelse med forbehold for 

merkingskravene fastsatt i særlige unionsbestemmelser om 

visse næringsmidler. 

  

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

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning gjelder følgende definisjoner: 

a)  definisjonene av «næringsmidler», «næringsmiddelregel-

verk», «næringsmiddelforetak», «driftsansvarlig for næ-

ringsmiddelforetak», «detaljhandel», «bringe i omsetning» 

og «sluttforbruker» i artikkel 2 og i artikkel 3 nr. 1, 2, 3, 7, 

8 og 18 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

b)  definisjonene av «foredling», «uforedlede produkter» og 

«foredlede produkter» i artikkel 2 nr. 1 bokstav m), n),  

og o) i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddel-

hygiene(2), 

c)  definisjonen av «næringsmiddelenzym» i artikkel 3 nr. 2 

bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmid-

delenzymer(3), 

d)  definisjonene av «tilsetningsstoff i næringsmiddel», 

«teknisk hjelpestoff» og «bærer» i artikkel 3 nr. 2 bokstav 

a) og b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer 

i næringsmidler(4) samt i nr. 5 i forordningens vedlegg I, 

e)  definisjonen av «aromaer» i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 

av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmid-

delingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i 

og på næringsmidler(5), 

f)  definisjonene av «kjøtt», «mekanisk utbeinet kjøtt», «be-

arbeidet kjøtt», «fiskerivarer» og «kjøttprodukter» i nr. 1.1, 

1.14, 1.15, 3.1 og 7.1 i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om 

fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(6), 

g)  definisjonen av «reklame» i artikkel 2 bokstav a) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av  

12. desember 2006 om villedende og sammenlignende 

reklame(7).  

  

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

(3) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7. 

(4) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(5) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(7) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21. 
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2.  Videre menes med: 

a) «næringsmiddelopplysninger» opplysninger om et næ-

ringsmiddel som sluttforbrukeren får i form av en etikett, 

annet vedlagt materiale eller på andre måter, herunder 

moderne teknologiske verktøy eller muntlig kommuni-

kasjon, 

b) «regelverk for næringsmiddelopplysninger» unionsbe-

stemmelsene om næringsmiddelopplysninger, særlig 

merking, herunder alminnelige regler som gjelder for alle 

næringsmidler under visse omstendigheter eller for visse 

næringsmiddelkategorier, samt regler som gjelder bare for 

visse næringsmidler, 

c) «obligatoriske næringsmiddelopplysninger» de opplys-

ningene som i henhold til unionsbestemmelsene skal 

gjøres tilgjengelige for sluttforbrukeren, 

d) «storhusholdning» enhver virksomhet (herunder et 

kjøretøy eller en fast eller flyttbar salgsbod), for eksempel 

restauranter, kantiner, skoler, sykehus og cateringforetak, 

der det som ledd i virksomheten tilberedes spiseferdige 

næringsmidler til sluttforbrukeren, 

e) «ferdigpakket næringsmiddel» en salgsenhet som i 

uendret tilstand er beregnet på salg til sluttforbruker og til 

storhusholdninger, og som består av et næringsmiddel 

samt emballasjen det er pakket inn i før det tilbys for salg, 

enten denne emballasjen dekker varen helt eller delvis, 

men likevel på en slik måte at innholdet ikke kan endres 

uten at emballasjen åpnes eller endres; «ferdigpakket 

næringsmiddel» omfatter ikke næringsmidler som pakkes 

på salgsstedet på anmodning fra kjøperen eller er 

ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg, 

f) «ingrediens» ethvert stoff eller produkt, herunder aromaer, 

tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelen-

zymer, og enhver bestanddel i en sammensatt ingrediens 

som anvendes ved framstilling eller tilberedning av et 

næringsmiddel, og som fremdeles forekommer i det ferdige 

produkt, eventuelt i endret form; restmengder skal ikke 

anses som «ingredienser», 

g) «opphavssted» ethvert sted som det er angitt at et 

næringsmiddel kommer fra, og som ikke er «opprinnel-

sesstat» som fastsatt i samsvar med artikkel 23-26 i 

forordning (EØF) nr. 2913/92; navnet, firmaet eller 

adressen på etiketten til den driftsansvarlige for næ-

ringsmiddelforetaket utgjør ikke en angivelse av nærings-

middelets opprinnelsesstat eller opphavssted i henhold til 

denne forordning, 

h) «sammensatt ingrediens» en ingrediens som selv består av 

mer enn én ingrediens, 

i) «etikett» enhver merkelapp, ethvert merke, tegn, bilde 

eller annet beskrivende materiell som er skrevet, trykt, 

stensilert, angitt, preget, stemplet eller vedlagt pakningen 

eller beholderen med næringsmidler, 

j) «merking» opplysninger, angivelser, varemerker eller  

-navn, bilder eller symboler som gjelder et næringsmiddel, 

og som er påført emballasjer, dokumenter, skilt, etiketter, 

halsetiketter eller krager av enhver art som følger eller 

som viser til dette næringsmiddelet, 

k) «synsfelt» alle overflater på en emballasje som kan leses 

fra én enkelt synsvinkel, 

l) «hovedsynsfelt» det synsfeltet på en emballasje som det er 

mest sannsynlig at forbrukeren ser ved første øyekast på 

kjøpstidspunktet, og som gjør det mulig for forbrukeren 

straks å identifisere et produkt med hensyn til dets art eller 

natur og eventuelt dets varenavn. Dersom en emballasje 

har flere identiske hovedsynsfelter, skal hovedsynsfeltet 

være det som velges av den driftsansvarlige for nærings-

middelforetaket, 

m) «lesbarhet» informasjonens fysiske utseende, som gjør 

informasjonen visuelt tilgjengelig for befolkningen 

generelt, og som bestemmes av forskjellige faktorer, blant 

annet skriftstørrelsen, tegnavstanden, linjeavstanden, 

strektykkelsen, skriftfargen, skrifttypen, forholdet mellom 

bokstavenes bredde og høyde, materialets overflate og 

kontrasten mellom skriften og bakgrunnen, 

n) «lovbestemt betegnelse» den betegnelsen for et næ-

ringsmiddel som er fastsatt i de unionsbestemmelser som 

gjelder for det, eller i mangel av slike unionsbestemmel-

ser, den betegnelsen som er fastsatt i gjeldende lover og 

forskrifter i medlemsstaten der salget av næringsmiddelet 

til sluttforbruker eller til storhusholdninger finner sted, 

o) «vanlig betegnelse» en betegnelse som er akseptert som 

næringsmiddelets betegnelse av forbrukerne i den med-

lemsstaten der næringsmiddelet selges, uten at denne 

betegnelsen krever ytterligere forklaring, 

p) «beskrivende betegnelse» en betegnelse som gir en 

beskrivelse av næringsmiddelet, og om nødvendig av dets 

bruk, og som er så nøyaktig at forbrukerne blir opplyst om 

dets egentlige art og kan skjelne det fra produkter som det 

vil kunne forveksles med, 

q) «hovedingrediens» en ingrediens eller ingredienser i et 

næringsmiddel som utgjør mer enn 50 % av næringsmid-

delet, eller som forbrukeren vanligvis forbinder med 

betegnelsen på næringsmiddelet, og som det i de fleste 

tilfeller kreves en mengdeangivelse for,  
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r) «et næringsmiddels holdbarhetsdato» den datoen som 

næringsmiddelet bevarer sine spesifikke egenskaper fram 

til under riktige oppbevaringsforhold, 

s) «næringsstoff» protein, karbohydrat, fett, kostfiber, 

natrium, vitaminer og mineraler oppført i nr. 1 i del A i 

vedlegg XIII til denne forordning samt stoffer som 

tilhører eller er bestanddeler i en av disse kategoriene, 

t) «industrielt framstilt nanomateriale» materiale som er 

framstilt med hensikt, og som har én eller flere dimen-

sjoner i størrelsesorden 100 nm eller mindre, eller som har 

en indre struktur eller overflate som består av atskilte 

funksjonelle deler, hvorav mange har én eller flere 

dimensjoner i størrelsesorden 100 nm eller mindre, 

herunder strukturer, agglomerater eller aggregater som 

kan være større enn 100 nm, men som bevarer egenskaper 

som er karakteristiske for nanostørrelser. 

 Egenskaper som er karakteristiske for nanostørrelser, 

omfatter 

i) egenskaper som er knyttet til det aktuelle materialets 

store spesifikke overflater, og/eller 

ii) spesifikke fysisk-kjemiske egenskaper som er 

forskjellige fra egenskapene til det samme materialet i 

ikke-nanoform, 

u) «fjernkommunikasjonsmiddel» ethvert middel som uten at 

leverandøren og forbrukeren er til stede samtidig, kan 

brukes til inngåelse av en avtale mellom disse partene. 

3. Med et næringsmiddels opprinnelsesstat menes i denne 

forordning et næringsmiddels opprinnelse som fastsatt i 

samsvar med artikkel 23-26 i forordning (EØF) nr. 2913/92. 

4. De særlige definisjonene fastsatt i vedlegg I får også 

anvendelse. 

KAPITTEL II 

ALLMENNE PRINSIPPER FOR 

NÆRINGSMIDDELOPPLYSNINGER 

Artikkel 3 

Allmenne mål 

1.  Næringsmiddelopplysninger skal bidra til å sikre et høyt 

vernenivå for forbrukernes helse og interesser ved å gi 

sluttforbrukerne et grunnlag for å foreta velbegrunnede valg 

og bruke næringsmidler på en sikker måte, særlig ut fra 

helsemessige, økonomiske, miljømessige, sosiale og etiske 

hensyn. 

2.  Regelverket for næringsmiddelopplysninger skal bidra til 

å oppnå fritt varebytte i Unionen for næringsmidler som er 

lovlig produsert og markedsført, idet det eventuelt tas hensyn 

til behovet for å verne om produsentenes rettmessige 

interesser og fremme produksjonen av kvalitetsprodukter. 

3.  Når det i regelverket for næringsmiddelopplysninger 

fastsettes nye krav, skal det etter ikrafttredelsen av de nye 

kravene tillates en overgangsperiode, unntatt i behørig 

begrunnede tilfeller. I denne overgangsperioden kan næ-

ringsmidler med etiketter som ikke oppfyller de nye kravene, 

bringes i omsetning, og lagre av slike næringsmidler som er 

brakt i omsetning innen utgangen av overgangsperioden, kan 

fortsatt selges etter utgangen av overgangsperioden, inntil 

lagrene er tomme. 

4.  Det skal i forbindelse med utarbeiding, vurdering og 

revisjon av regelverket for næringsmiddelopplysninger 

gjennomføres en offentlig høring, herunder av berørte parter, 

som er åpen og gir innsyn, enten direkte eller gjennom 

representative organer, med mindre dette ikke lar seg gjøre 

fordi saken haster. 

Artikkel 4 

Prinsipper for obligatoriske næringsmiddelopplysninger 

1.  Opplysninger som i henhold til regelverket for næ-

ringsmiddelopplysninger er obligatoriske, omfatter særlig 

opplysninger som tilhører en av følgende kategorier: 

a)  opplysninger om næringsmiddelets identitet og sammen-

setning, egenskaper eller andre kjennetegn, 

b)  opplysninger om vern av forbrukernes helse og sikker 

bruk av et næringsmiddel. Dette gjelder særlig opplys-

ninger om 

i) egenskaper knyttet til sammensetning som kan være 

skadelige for helsen til visse forbrukergrupper, 

ii) holdbarhet, oppbevaring og sikker bruk, 

iii) innvirkning på helsen, herunder risiko og konse-

kvenser knyttet til skadelig og farlig inntak av et 

næringsmiddel, 

c)  opplysninger om ernæringsegenskaper, slik at forbrukerne, 

herunder forbrukere med særlige kostbehov, kan foreta 

velbegrunnede valg. 

2.  Ved en vurdering av behovet for obligatoriske næ-

ringsmiddelopplysninger, og for å gjøre forbrukerne i stand til 

å foreta velbegrunnede valg, skal det tas hensyn til et utbredt 

behov blant flertallet av forbrukerne for visse opplysninger 

som de tillegger stor verdi, eller til allment anerkjente fordeler 

for forbrukerne.  
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Artikkel 5 

Samråd med Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet 

Alle unionstiltak som gjelder regelverket for næringsmiddel-

opplysninger, og som kan få innvirkning på folkehelsen, skal 

vedtas etter samråd med Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). 

KAPITTEL III 

ALLMENNE KRAV TIL NÆRINGSMIDDELOPPLYSNINGER 

OG ANSVARET TIL DE DRIFTSANSVARLIGE FOR 

NÆRINGSMIDDELFORETAK 

Artikkel 6 

Grunnleggende krav 

Alle næringsmidler som er beregnet på sluttforbrukere eller 

storhusholdninger, skal ledsages av næringsmiddelopplys-

ninger i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 7 

God opplysningspraksis 

1.  Næringsmiddelopplysninger skal ikke være villedende, 

særlig 

a)  med hensyn til hva som kjennetegner næringsmiddelet, 

særlig art, identitet, egenskaper, sammensetning, mengde, 

holdbarhet, opprinnelsesstat eller opphavssted og 

framstillings- eller produksjonsmåte, 

b)  ved at næringsmiddelet tillegges virkninger eller egen-

skaper det ikke har, 

c)  ved at det gis inntrykk av at næringsmiddelet har særlige 

egenskaper, når alle lignende næringsmidler har de samme 

egenskapene, særlig ved at forekomsten eller fraværet av 

visse ingredienser og/eller næringsstoffer framheves, 

d)  ved at det gjennom utseende, beskrivelse eller bilde-

framstillinger gis inntrykk av at produktet inneholder et 

visst næringsmiddel eller en viss ingrediens, når en 

naturlig forekommende bestanddel eller en ingrediens som 

normalt anvendes i næringsmiddelet, i virkeligheten har 

blitt erstattet med en annen bestanddel eller ingrediens. 

2.  Næringsmiddelopplysninger skal være korrekte, tydelige 

og enkle for forbrukeren å forstå. 

3.  Med forbehold for unntak i unionslovgivningen som får 

anvendelse på naturlig mineralvann og på næringsmidler til 

bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, skal næringsmid-

delopplysninger ikke tillegge et næringsmiddel egenskaper 

som forebygging, behandling eller helbredelse av sykdom hos 

mennesker eller skape inntrykk av slike egenskaper. 

4.  Nr. 1, 2 og 3 får også anvendelse på 

a)  reklame, 

b)  presentasjon av næringsmidler, særlig næringsmidlenes 

form, utseende eller emballasje, emballasjematerialet som 

er brukt, måten næringsmidlene er arrangert på, samt 

forholdene de frambys under. 

Artikkel 8 

Ansvar 

1.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som er 

ansvarlig for næringsmiddelopplysningene, skal være den 

driftsansvarlige i hvis navn eller firma næringsmiddelet 

omsettes, eller, dersom denne ikke er etablert i Unionen, den 

som importerer næringsmiddelet til unionsmarkedet.  

2.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som er 

ansvarlig for næringsmiddelopplysningene, skal sikre at 

næringsmiddelopplysninger foreligger og at de er korrekte, i 

samsvar med gjeldende regelverk for næringsmiddelopplys-

ninger og kravene i relevante nasjonale bestemmelser. 

3.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som ikke har 

innflytelse på næringsmiddelopplysningene, skal ikke levere 

næringsmidler som de, på grunnlag av de opplysninger de har 

i egenskap av fagfolk, vet eller antar ikke oppfyller gjeldende 

regelverk for næringsmiddelopplysninger og kravene i 

relevante nasjonale bestemmelser. 

4.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal i de 

foretak som er under deres kontroll, ikke endre opplysningene 

som ledsager et næringsmiddel, dersom en slik endring vil 

kunne villede sluttforbrukeren eller på annen måte gå ut over 

forbrukervernet og sluttforbrukerens muligheter til å foreta 

velbegrunnede valg. Driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak er ansvarlige for alle endringer de gjør i nærings-

middelopplysninger som ledsager et næringsmiddel. 

5.  Uten at det berører nr. 2-4, skal driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak i de foretak som er under deres kontroll, 

sikre oppfyllelse av de krav i regelverket for næringsmiddel-

opplysninger og nasjonale bestemmelser som er relevante for 

deres virksomhet, og kontrollere at disse kravene blir oppfylt. 

6.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal i de 

foretak som er under deres kontroll, sikre at opplysninger om 

næringsmidler som ikke er ferdigpakket, og som er beregnet 

på sluttforbrukeren eller på levering til storhusholdninger, gis 

videre til den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som 

mottar næringsmiddelet, slik at de obligatoriske næringsmid-

delopplysningene om nødvendig kan gis til sluttforbrukeren.  
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7.  I følgende tilfeller skal driftsansvarlige for næringsmid-

delforetak i de foretak som er under deres kontroll, sikre at de 

obligatoriske opplysningene som er påkrevd i henhold til 

artikkel 9 og 10, er angitt på ferdigpakningen, på en etikett 

festet til denne eller i handelsdokumentene for næringsmid-

lene når det kan garanteres at disse dokumentene enten følger 

de næringsmidlene de viser til, eller er blitt oversendt før 

leveringen eller samtidig med leveringen 

a)  når ferdigpakkede næringsmidler er beregnet på sluttfor-

brukeren, men markedsføres i et ledd før slikt salg og dette 

leddet ikke gjelder salg til en storhusholdning, 

b)  når ferdigpakkede næringsmidler er beregnet på levering 

til storhusholdninger der de skal tilberedes eller foredles, 

deles eller snittes. 

Uten hensyn til første ledd skal driftsansvarlige for næ-

ringsmiddelforetak sikre at opplysningene nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav a), f), g) og h) også påføres den ytre emballasjen 

som de ferdigpakkede næringsmidlene presenteres i ved 

markedsføringen. 

8.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som til andre 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak leverer næringsmid-

ler som ikke er beregnet på sluttforbrukeren eller på 

storhusholdninger, skal sikre at disse andre driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak får tilstrekkelig informasjon til at de 

kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 2. 

KAPITTEL IV 

OBLIGATORISKE NÆRINGSMIDDELOPPLYSNINGER 

AVSNITT 1 

Innhold og presentasjon 

Artikkel 9 

Liste over obligatoriske opplysninger 

1.  I samsvar med artikkel 10-35 og med forbehold for 

unntakene fastsatt i dette kapittel er følgende opplysninger 

obligatoriske: 

a)  næringsmiddelets betegnelse, 

b)  ingredienslisten, 

c)  ingredienser eller tekniske hjelpestoffer som er oppført i 

vedlegg II, eller som er avledet av et stoff eller produkt 

som er oppført i vedlegg II, som forårsaker allergier eller 

intoleranser, og som anvendes i framstillingen eller 

tilberedningen av et næringsmiddel og fortsatt finnes i det 

ferdige produktet, eventuelt i endret form, 

d)  mengden av visse ingredienser eller kategorier av 

ingredienser, 

e)  nettoinnholdet av næringsmiddelet, 

f)  holdbarhetsdato eller siste forbruksdato, 

g)  særlige vilkår for oppbevaring og/eller bruk, 

h)  navn eller firma og adresse for den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket som nevnt i artikkel 8 nr. 1, 

i)  opprinnelsesstat eller opphavssted, dersom det er fastsatt i 

artikkel 26, 

j)  bruksanvisning i de tilfeller der det vil være vanskelig å 

bruke næringsmiddelet på riktig måte dersom en slik 

bruksanvisning ikke finnes, 

k)  for drikker som inneholder mer enn 1,2 volumprosent 

alkohol, angivelse av det faktiske alkoholinnholdet i 

volumprosent, 

l)  en næringsdeklarasjon. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal angis med ord og tall. 

Uten at det berører artikkel 35, kan de også uttrykkes ved 

hjelp av piktogrammer eller symboler. 

3.  Dersom Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter i henhold til denne artikkel, kan 

opplysningene nevnt i nr. 1 alternativt uttrykkes ved hjelp av 

piktogrammer eller symboler i stedet for med ord og tall. 

For å sikre at forbrukerne får tilgang til obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger også på andre måter enn gjennom 

ord og tall, og forutsatt at samme informasjonsnivå 

opprettholdes som med ord og tall, kan Kommisjonen, idet det 

tas hensyn til dokumentasjon som viser at forbrukerne 

oppfatter opplysningene på samme måte, ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 fastsette 

kriteriene for at én eller flere av opplysningene nevnt i nr. 1 

kan uttrykkes ved hjelp av piktogrammer eller symboler i 

stedet for med ord og tall. 

4.  For å sikre ensartet gjennomføring av nr. 3 i denne 

artikkel kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter 

med gjennomføringsregler for kriteriene fastsatt i nr. 3 med 

tanke på å angi én eller flere opplysninger ved hjelp av 

piktogrammer eller symboler i stedet for med ord eller tall. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 48 

nr. 2. 

Artikkel 10 

Supplerende obligatoriske opplysninger for visse typer 

eller kategorier av næringsmidler 

1.  I tillegg til opplysningene oppført i artikkel 9 nr. 1 er det 

i vedlegg III fastsatt supplerende obligatoriske opplysninger 

for visse typer eller kategorier av næringsmidler.  
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2.  For å sikre forbrukeropplysninger om visse typer eller 

kategorier av næringsmidler og for å ta hensyn til den tekniske 

og vitenskapelige utvikling, vern av forbrukernes helse eller 

sikker bruk av et næringsmiddel kan Kommisjonen endre 

vedlegg III ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 51. 

Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker som skyldes en 

oppstått fare for forbrukernes helse, får framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 52 anvendelse på delegerte rettsakter som 

vedtas i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 11 

Mål og vekt 

Artikkel 9 berører ikke mer spesifikke unionsbestemmelser 

om mål og vekt. 

Artikkel 12 

Tilgjengelighet og plassering av obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger 

1.  I samsvar med denne forordning skal obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger for alle næringsmidler være lett 

tilgjengelige. 

2.  For ferdigpakkede næringsmidler skal obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger angis direkte på pakningen eller 

på en etikett festet til denne. 

3.  For å sikre at forbrukerne får tilgang til obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger på alternative måter som er bedre 

tilpasset visse obligatoriske opplysninger, og forutsatt at 

samme informasjonsnivå sikres som på pakningen eller 

etiketten, kan Kommisjonen, idet det tas hensyn til do-

kumentasjon som viser at forbrukerne oppfatter opplysningene 

på samme måte og benytter disse alternative måtene i stor 

utstrekning, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 51 fastsette kriteriene for at visse obligatoriske 

opplysninger kan uttrykkes på annen måte enn på pakningen 

eller etiketten. 

4.  For å sikre ensartet gjennomføring av nr. 3 i denne 

artikkel kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter 

med gjennomføringsregler for kriteriene nevnt i nr. 3 med 

tanke på å angi visse obligatoriske opplysninger på annen 

måte enn på pakningen eller etiketten. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-

seskomité omhandlet i artikkel 48 nr. 2. 

5.  For næringsmidler som ikke er ferdigpakket, får be-

stemmelsene i artikkel 44 anvendelse. 

Artikkel 13 

Presentasjon av obligatoriske opplysninger 

1.  Uten at det berører nasjonale tiltak vedtatt i henhold til 

artikkel 44 nr. 2, skal obligatoriske næringsmiddelopplys-

ninger plasseres på et iøynefallende sted, slik at de er godt 

synlige, lett leselige og eventuelt ikke kan fjernes. Andre 

angivelser, bilder eller materialer skal under ingen om-

stendigheter skjule, tildekke, avlede oppmerksomheten fra 

eller dele opp de obligatoriske næringsmiddelopplysningene. 

2.  Uten at det berører særlige unionsbestemmelser om visse 

næringsmidler, skal de obligatoriske opplysningene nevnt i 

artikkel 9 nr. 1, når de angis på pakningen eller på dennes 

etikett, være trykt på en slik måte at de er lett leselige, og med 

en skriftstørrelse der x-høyden som definert i vedlegg IV er 

minst 1,2 mm. 

3.  For emballasje eller beholdere med en største overflate 

på under 80 cm2 skal x-høyden på skriftstørrelsen nevnt i nr. 2 

være minst 0,9 mm. 

4.  For å nå målene i denne forordning skal Kommisjonen 

ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 

fastsette regler for lesbarhet. 

For samme formål som nevnt i første ledd kan Kommisjonen 

ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 

utvide kravene i nr. 5 i denne artikkel til å gjelde supplerende 

obligatoriske opplysninger om visse typer eller kategorier av 

næringsmidler. 

5.  Opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), e) og 

k) skal stå oppført i samme synsfelt. 

6.  Nr. 5 i denne artikkel får ikke anvendelse i tilfellene 

nevnt i artikkel 16 nr. 1 og 2. 

Artikkel 14 

Fjernsalg 

1.  Uten at det berører opplysningskravene fastsatt i artikkel 

9, gjelder følgende for ferdigpakkede næringsmidler som 

tilbys for salg via fjernkommunikasjonsmidler: 

a)  Obligatoriske næringsmiddelopplysninger, med unntak av 

opplysningene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav f), skal 

foreligge før kjøpet avsluttes, og de skal være oppført i 

støttemateriellet som brukes til fjernsalg, eller gjøres 

tilgjengelige på andre relevante måter som skal være 

tydelig angitt av den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket. Dersom andre egnede måter anvendes, skal 

de obligatoriske opplysningene gjøres tilgjengelige uten at 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket pålegger 

forbrukerne tilleggskostnader. 

b)  Alle obligatoriske opplysninger skal foreligge på 

leveringstidspunktet.  
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2.  Når næringsmidler som ikke er ferdigpakket, tilbys for 

salg via fjernkommunikasjonsmidler, skal opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 44, foreligge i samsvar med nr. 1 i 

denne artikkel. 

3.  Nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse på næringsmidler 

som tilbys for salg i salgsautomater eller automatiserte 

salgslokaler. 

Artikkel 15 

Språkkrav 

1.  Uten at det berører artikkel 9 nr. 3, skal obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger gis på et språk som er lett 

forståelig for forbrukerne i de medlemsstatene der et 

næringsmiddel omsettes. 

2.  De medlemsstatene der et næringsmiddel omsettes, kan 

på sitt territorium kreve at opplysningene gis på ett eller flere 

av Unionens offisielle språk. 

3.  Nr. 1 og 2 er ikke til hinder for at opplysningene gis på 

flere språk. 

Artikkel 16 

Utelatelse av visse obligatoriske opplysninger 

1.  For glassflasker som er beregnet på ombruk og er merket 

med opplysninger som ikke kan fjernes, og som derfor verken 

er påført etikett, halsetikett eller krage, er bare opplysningene i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a), c), e), f) og l) obligatoriske. 

2.  For emballasje eller beholdere med en største overflate 

på under 10 cm2 er bare opplysningene i artikkel 9 nr. 1 

bokstav a), c), e) og f) obligatoriske på pakningen eller på 

etiketten. Opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 

skal angis på andre måter eller gjøres tilgjengelige på 

anmodning fra forbrukeren. 

3.  Uten at det berører andre unionsbestemmelser om 

obligatorisk næringsdeklarasjon, er deklarasjonen nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav l) ikke obligatorisk for næringsmid-

lene oppført i vedlegg V. 

4.  Uten at det berører andre unionsbestemmelser om en 

ingrediensliste eller en obligatorisk næringsdeklarasjon, er 

opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og l) ikke 

obligatoriske for drikker som inneholder mer enn 1,2 

volumprosent alkohol. 

Kommisjonen skal senest 13. desember 2014 framlegge en 

rapport om anvendelsen av artikkel 18 og artikkel 30 nr. 1 på 

produktene nevnt i dette nummer der den også tar opp 

spørsmålet om hvorvidt alkoholholdige drikker i framtiden 

særlig bør omfattes av kravet om opplysning om energi-

innhold, og begrunnelsene for eventuelle unntak, idet det tas 

hensyn til behovet for å sikre sammenheng med annen 

relevant unionspolitikk. Kommisjonen skal i den forbindelse 

vurdere behovet for å foreslå en definisjon av «rusbrus». 

Kommisjonens rapport skal eventuelt ledsages av et forslag til 

regelverk som fastsetter regler for en ingrediensliste eller 

obligatorisk næringsdeklarasjon for disse produktene. 

AVSNITT 2 

Detaljerte bestemmelser om obligatoriske opplysninger 

Artikkel 17 

Næringsmiddelets betegnelse 

1.  Næringsmiddelets betegnelse skal være dets lovbestemte 

betegnelse. I mangel av en slik betegnelse skal næringsmid-

delets betegnelse være dets vanlige betegnelse, eller det skal, 

dersom en vanlig betegnelse ikke finnes eller den vanlige 

betegnelsen ikke er i bruk, angis en beskrivende betegnelse. 

2.  Betegnelsen som næringsmiddelet er lovlig framstilt og 

markedsført under i produsentmedlemsstaten, skal være tillatt 

å bruke i omsetningsmedlemsstaten. Dersom anvendelsen av 

de øvrige bestemmelser i denne forordning, særlig dem som er 

fastsatt i artikkel 9, gjør det umulig for forbrukerne i markeds-

føringsmedlemsstaten å få fullt kjennskap til næringsmiddelets 

egentlige art og skjelne det fra andre næringsmidler som det 

vil kunne forveksles med, skal imidlertid næringsmiddelets 

betegnelse utfylles med andre beskrivende opplysninger som 

skal angis i tilknytning til næringsmiddelets betegnelse. 

3.  I unntakstilfeller der det næringsmiddelet som 

betegnelsen gjelder, i produksjonsmedlemsstaten er så 

forskjellig med hensyn til sammensetning eller framstilling fra 

næringsmiddelet som er kjent under denne betegnelsen i 

omsetningsmedlemsstaten, at nr. 2 ikke er tilstrekkelig til å 

sikre riktig informasjon til forbrukerne i omsetnings-

medlemsstaten, skal produksjonsmedlemsstatens betegnelse 

på næringsmiddelet ikke anvendes i omsetningsmedlems-

staten. 

4.  Næringsmiddelets betegnelse skal ikke erstattes med et 

navn som er beskyttet av immaterialrett, et varenavn eller et 

fantasinavn. 

5.  I vedlegg VI fastsettes særlige bestemmelser om 

næringsmiddelets betegnelse og opplysninger som skal 

ledsage den. 

Artikkel 18 

Ingrediensliste 

1.  Ingredienslisten skal ha en passende overskrift eller 

innledning som består av eller inneholder ordet «ingre-

dienser». Den skal omfatte alle ingrediensene i nærings-

middelet angitt i synkende rekkefølge etter vekt som registrert 

på framstillingstidspunktet.  
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2.  Ingrediensene skal eventuelt angis ved sin spesifikke 

betegnelse i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 17 og i 

vedlegg VI. 

3.  Alle ingredienser som forekommer i form av industrielt 

framstilte nanomaterialer, skal være tydelig angitt i ingredi-

enslisten. Ordet «nano» skal stå i parentes etter betegnelsen på 

slike ingredienser. 

4.  Tekniske bestemmelser om anvendelsen av nr. 1 og 2 i 

denne artikkel er fastsatt i vedlegg VII. 

5.  For å nå målene i denne forordning skal Kommisjonen 

ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 

endre og tilpasse definisjonen av industrielt framstilte nano-

materialer nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav t) til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling eller til definisjoner det er oppnådd 

enighet om på internasjonalt plan. 

Artikkel 19 

Utelatelse av ingredienslisten 

1.  Ingredienslisten kan utelates for følgende næringsmidler: 

a)  frisk frukt og friske grønnsaker, herunder poteter, som 

ikke er skrelt, snittet eller behandlet på lignende måte, 

b)  vann som er tilsatt karbondioksid, og der dette framgår av 

betegnelsen, 

c)  eddik framstilt ved gjæring, dersom den utelukkende 

kommer fra én enkelt råvare og det ikke er tilsatt andre 

ingredienser, 

d)  ost, smør, syrnet melk og syrnet fløte som ikke er tilsatt 

andre ingredienser enn melkeprodukter, næringsmiddelen-

zymer og mikroorganismekulturer som er nødvendige for 

framstillingen, eller det salt som er nødvendig for fram-

stilling av annen ost enn fersk ost og smelteost, 

e)  næringsmidler som består av én ingrediens: 

i) dersom næringsmiddelets betegnelse er identisk med 

ingrediensens betegnelse, eller 

ii) dersom ingrediensens art klart framgår av næringsmid-

delets betegnelse. 

2. For å ta hensyn til relevansen for forbrukeren av en 

ingrediensliste over visse typer eller kategorier av næ-

ringsmidler kan Kommisjonen i unntakstilfeller ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 utfylle nr. 1 i 

denne artikkel, forutsatt at utelatelsene ikke fører til at 

sluttforbrukere eller storhusholdninger blir utilstrekkelig 

informert. 

Artikkel 20 

Utelatelse av næringsmiddelbestanddeler fra 

ingredienslisten 

Uten at det berører artikkel 21, kan følgende næringsmiddel-

bestanddeler utelates fra ingredienslisten: 

a)  bestanddeler i en ingrediens som under framstillings-

prosessen midlertidig fjernes for deretter å bli tilsatt igjen i 

en mengde som ikke overstiger de opprinnelige andelene, 

b)  tilsetningsstoffer og næringsmiddelenzymer 

i) som forekommer i et næringsmiddel bare fordi de 

forekom i én eller flere av ingrediensene i det aktuelle 

næringsmiddelet, i samsvar med overføringsprinsippet 

omhandlet i artikkel 18 nr. 1 bokstav a) og b) i 

forordning (EF) nr. 1333/2008, forutsatt at de ikke 

lenger har noen teknisk funksjon i det ferdige produkt, 

eller 

ii) som brukes som tekniske hjelpestoffer, 

c)  bærere og stoffer som ikke er tilsetningsstoffer, men som 

brukes på samme måte og med samme formål som bærere, 

og som brukes i strengt nødvendige mengder, 

d)  stoffer som ikke er tilsetningsstoffer, men som brukes på 

samme måte og med samme formål som hjelpestoffer og 

fortsatt finnes i det ferdige produkt, også i endret form, 

e)  vann 

i) når vannet under framstillingsprosessen utelukkende 

brukes til å rekonstituere en konsentrert eller tørket 

ingrediens, eller 

ii) for en lake som vanligvis ikke konsumeres. 

Artikkel 21 

Merking av visse stoffer eller produkter som forårsaker 

allergier eller intoleranser 

1.  Uten at det berører bestemmelsene vedtatt i henhold til 

artikkel 44 nr. 2, skal opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav c), oppfylle følgende krav: 

a)  De skal angis i ingredienslisten i samsvar med bestemmel-

sene fastsatt i artikkel 18 nr. 1, med tydelig henvisning til 

betegnelsen på det stoffet eller produktet som står oppført 

i vedlegg II, og  
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b)  betegnelsen på stoffet eller produktet som står oppført i 

vedlegg II, skal framheves visuelt på en måte som tydelig 

skiller det fra resten av ingredienslisten, for eksempel ved 

hjelp av skrifttype, skriftstil eller bakgrunnsfarge. 

Dersom det ikke finnes noen ingrediensliste, skal angivelsen 

av opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) omfatte 

ordet «inneholder» etterfulgt av betegnelsen på det stoffet 

eller produktet som står oppført i vedlegg II. 

Dersom flere ingredienser eller tekniske hjelpestoffer i et 

næringsmiddel stammer fra ett enkelt stoff eller produkt som 

står oppført i vedlegg II, skal dette i merkingen klart framgå 

for hver av de aktuelle ingrediensene eller hvert av de tekniske 

hjelpestoffene. 

Angivelse av opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) 

er ikke påkrevd dersom næringsmiddelets betegnelse klart 

viser til det aktuelle stoffet eller produktet. 

2.  For å sikre bedre informasjon til forbrukerne og ta 

hensyn til den seneste utviklingen i vitenskapelig og tekniske 

kunnskap skal Kommisjonen på nytt systematisk undersøke og 

om nødvendig ajourføre listen i vedlegg II ved hjelp av 

delegerte rettsakter, i samsvar med artikkel 51. 

Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker som skyldes en 

oppstått fare for forbrukernes helse, får framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 52 anvendelse på delegerte rettsakter som 

vedtas i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 22 

Mengdeangivelse av ingredienser 

1.  Mengden av en ingrediens eller kategori av ingredienser 

som brukes i produksjonen eller tilberedningen av et 

næringsmiddel, skal angis dersom den aktuelle ingrediensen 

eller kategorien av ingredienser 

a)  inngår i næringsmiddelbetegnelsen eller vanligvis 

forbindes med den betegnelsen av forbrukeren, 

b)  framheves i merkingen ved hjelp av ord, bilder eller en 

grafisk framstilling, eller 

c)  er av vesentlig betydning for å kjennetegne et næringsmid-

del og skille det fra andre produkter det vil kunne 

forveksles med på grunn av sin betegnelse eller sitt 

utseende. 

2.  Tekniske bestemmelser om anvendelsen av nr. 1, 

herunder særlige tilfeller der det for visse ingredienser ikke 

kreves mengdeangivelse, er fastsatt i vedlegg VIII. 

Artikkel 23 

Nettoinnhold 

1.  Et næringsmiddels nettoinnhold skal uttrykkes i liter, 

centiliter, milliliter, kilogram eller gram, avhengig av hva som 

måles, og skal angis 

a)  i volumenheter for flytende produkter, 

b)  i masseenheter for andre produkter. 

2.  For at forbrukeren bedre skal forstå næringsmiddel-

opplysningene på merkingen, kan Kommisjonen ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 for visse særlige 

næringsmidler fastsette at nettoinnholdet skal uttrykkes på en 

annen måte enn den som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Tekniske bestemmelser for anvendelsen av nr. 1, 

herunder særlige tilfeller der det ikke kreves angivelse av 

nettoinnhold, er fastsatt i vedlegg IX. 

Artikkel 24 

Holdbarhetsdato, siste forbruksdato og dato for innfrysing 

1.  For næringsmidler som ut fra et mikrobiologisk 

synspunkt er lett bedervelige, og som derfor etter et kort 

tidsrom kan utgjøre en umiddelbar fare for menneskers helse, 

skal holdbarhetsdatoen erstattes med siste forbruksdato. Etter 

siste forbruksdato skal et næringsmiddel anses for ikke å være 

trygt i samsvar med artikkel 14 nr. 2-5 i forordning (EF)  

nr. 178/2002. 

2.  Den relevante datoen skal angis i samsvar med  

vedlegg X. 

3.  For å sikre en ensartet anvendelse av angivelsesmåten 

for holdbarhetsdatoen nevnt i nr. 1 bokstav c) i vedlegg X kan 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter 

regler for dette. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i 

artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 25 

Vilkår for oppbevaring og bruk 

1.  Dersom næringsmidler krever særlige oppbevarings- 

og/eller bruksvilkår, skal disse angis. 

2.  For å muliggjøre korrekt oppbevaring eller bruk av næ-

ringsmiddelet etter at pakningen er åpnet, skal oppbeva-

ringsvilkårene og/eller bruksperioden etter åpning eventuelt 

angis.  
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Artikkel 26 

Opprinnelsesstat eller opphavssted 

1.  Denne artikkel berører ikke krav til merking fastsatt i 

særlige unionsbestemmelser, særlig rådsforordning (EF)  

nr. 509/2006 av 20. mars 2006 om garanterte tradisjonelle 

spesialiteter av landbruksvarer og næringsmidler(1) og råds-

forordning (EF) nr. 510/2006 av 20. mars 2006 om vern av 

geografiske betegnelser og opprinnelsesbetegnelser for land-

bruksvarer og næringsmidler(2). 

2.  Angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted er 

obligatorisk 

a)  dersom utelatelse av denne opplysningen vil kunne villede 

forbrukeren med hensyn til næringsmiddelets egentlige 

opprinnelsesstat eller opphavssted, særlig dersom opplys-

ningene som ledsager næringsmiddelet, eller etiketten som 

helhet ellers kan gi inntrykk av at næringsmiddelet har en 

annen opprinnelsesstat eller et annet opphavssted, 

b)  for kjøtt som omfattes av Den kombinerte nomenklatur 

(KN) under kodene som er oppført i vedlegg XI. Anven-

delsen av denne bokstav forutsetter vedtakelse av 

gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 8. 

3.  Dersom næringsmiddelets opprinnelsesstat eller 

opphavssted er angitt, men ikke er identisk med hovedingre-

diensens opprinnelsesstat eller opphavssted, 

a)  skal også den aktuelle hovedingrediensens opprinnel-

sesstat eller opphavssted angis, eller 

b)  skal det angis at hovedingrediensen har en annen opp-

rinnelsesstat eller et annet opphavssted enn næringsmid-

delet. 

Anvendelsen av dette nummer forutsetter vedtakelse av 

gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 8.  

4.  Kommisjonen skal innen fem år fra datoen da nr. 2 

bokstav b) får anvendelse, framlegge for Europaparlamentet 

og Rådet en rapport med en vurdering av den obligatoriske 

angivelsen av opprinnelsesstat eller opphavssted for 

produktene nevnt i nevnte bokstav. 

5.  Kommisjonen skal senest 13. desember 2014 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport om den 

obligatoriske angivelsen av opprinnelsesstat eller opphavssted 

for følgende næringsmidler: 

a)  andre typer kjøtt enn storfekjøtt og typene nevnt i nr. 2 

bokstav b), 

  

(1) EUT L 93 av 31.3.2006, s. 1. 

(2) EUT L 93 av 31.3.2006, s. 12. 

b)  melk, 

c)  melk som inngår som ingrediens i melkeprodukter, 

d)  uforedlede næringsmidler, 

e)  produkter som består av bare én ingrediens, 

f)  ingredienser som utgjør mer enn 50 % av et nærings-

middel. 

6.  Kommisjonen skal senest 13. desember 2013 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport om den obliga-

toriske angivelsen av opprinnelsesstat eller opphavssted for 

kjøtt som brukes som ingrediens. 

7.  Rapportene nevnt i nr. 5 og 6 skal ta i betraktning 

nødvendigheten av å informere forbrukeren, gjennomfør-

barheten av obligatorisk angivelse av opprinnelsesstat eller 

opphavssted og en nytte- og kostnadsanalyse av å innføre slike 

tiltak, herunder den rettslige innvirkningen på det indre 

marked og innvirkningen på internasjonal handel. 

Kommisjonens rapporter kan ledsages av forslag til endring av 

de relevante unionsbestemmelsene. 

8.  Etter konsekvensanalysen skal Kommisjonen senest  

13. desember 2013 vedta gjennomføringsrettsakter om anven-

delsen av nr. 2 bokstav b) i denne artikkel og anvendelsen av 

nr. 3 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

omhandlet i artikkel 48 nr. 2. 

9.  For næringsmidlene nevnt i nr. 2 bokstav b), nr. 5 

bokstav a) og nr. 6 skal rapportene og konsekvensanalysene i 

henhold til denne artikkel blant annet vurdere forskjellige 

måter for angivelse av disse næringsmidlenes opprinnelsesstat 

eller opphavssted, særlig med hensyn til hver av de følgende 

viktige faktorer i dyrets liv: 

a)  fødested, 

b)  oppdrettssted, 

c)  slaktested. 

Artikkel 27 

Bruksanvisning 

1.  Bruksanvisningen for et næringsmiddel skal utformes 

slik at næringsmiddelet kan brukes på riktig måte.  
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2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter nærmere regler for gjennomføringen av nr. 1 for 

visse næringsmidler. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

omhandlet i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 28 

Alkoholstyrke 

1.  Nærmere regler for angivelse av alkoholstyrke i 

volumprosent skal for produkter som klassifiseres i KN-kode 

2204, være som fastsatt i de særlige unionsbestemmelsene 

som gjelder for disse produktene. 

2.  Sann alkoholstyrke i volumprosent for drikker som 

inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol, skal med 

unntak av drikkene nevnt i nr. 1 angis i samsvar med  

vedlegg XII. 

AVSNITT 3 

Næringsdeklarasjon 

Artikkel 29 

Forholdet til annet regelverk 

1.  Dette avsnitt får ikke anvendelse på næringsmidler som 

omfattes av følgende regelverk: 

a)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av  

10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgiv-

ning om kosttilskudd(1), 

b)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF av  

18. juni 2009 om utnyttelse og markedsføring av naturlig 

mineralvann(2). 

2.  Dette avsnitt berører ikke europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til 

bruk ved spesielle ernæringsmessige behov(3) og de særdirek-

tiver som nevnes i direktivets artikkel 4 nr. 1. 

Artikkel 30 

Innhold 

1.  Den obligatoriske næringsdeklarasjonen skal inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  energiinnhold, og 

b)  mengden av fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukker-

arter, protein og salt. 

  

(1) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51. 

(2) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 45. 

(3) EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21. 

En opplysning om at saltinnholdet utelukkende skyldes 

naturlig forekommende natrium kan eventuelt oppføres i 

umiddelbar nærhet av næringsdeklarasjonen. 

2.  Innholdet i den obligatoriske næringsdeklarasjonen 

nevnt i nr. 1 kan utfylles med angivelse av mengden av ett 

eller flere av følgende stoffer: 

a)  en-umettede fettsyrer, 

b)  flerumettede fettsyrer, 

c)  polyoler, 

d)  stivelse, 

e)  kostfiber, 

f)  de vitaminer og mineraler som er oppført i del A nr. 1 i 

vedlegg XIII, og som forekommer i betydelige mengder 

som definert i nr. 2 i del A i vedlegg XIII. 

3.  Dersom merkingen av et ferdigpakket næringsmiddel har 

med den obligatoriske næringsdeklarasjonen nevnt i nr. 1, kan 

følgende opplysninger gjentas på pakningen: 

a)  energiinnholdet, eller 

b)  energiinnholdet sammen med mengden av fett, mettede 

fettsyrer, sukkerarter og salt. 

4.  Som unntak fra artikkel 36 nr. 1 kan innholdet i nærings-

deklarasjonen begrenses til å omfatte bare energiinnholdet, 

dersom merkingen av produktene nevnt i artikkel 16 nr. 4 har 

med en næringsdeklarasjon. 

5.  Uten at det berører artikkel 44, og som unntak fra 

artikkel 36 nr. 1 kan innholdet i næringsdeklarasjonen, dersom 

merkingen av produktene nevnt i artikkel 44 nr. 1 har med en 

næringsdeklarasjon, begrenses til å omfatte bare 

a)  energiinnholdet, eller 

b)  energiinnholdet sammen med mengden av fett, mettede 

fettsyrer, sukkerarter og salt. 

6.  For å ta hensyn til relevansen av opplysningene nevnt i 

nr. 2-5 i denne artikkel for forbrukeropplysningen kan 

Kommisjonen ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 51 endre listene i nr. 2-5 i denne artikkel ved å tilføye 

eller stryke opplysninger.  
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7.  Kommisjonen skal senest 13. desember 2014, idet det tas 

hensyn til vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra 

medlemsstatene, framlegge en rapport om forekomsten av 

transfettsyrer i næringsmidler og i det samlede kostholdet til 

befolkningen i Unionen. Målet med rapporten er å vurdere 

virkningen av egnede metoder som kan gjøre forbrukerne i 

stand til å velge sunnere næringsmidler og et generelt sunnere 

kosthold, eller som kan fremme tilbudet av sunnere 

næringsmidler til forbrukerne, blant annet ved at det opplyses 

om transfettsyrer til forbrukerne, eller ved begrensning av 

bruken av dem. Kommisjonens rapport skal eventuelt ledsages 

av et forslag til regelverk. 

Artikkel 31 

Beregning 

1.  Energiinnholdet skal beregnes ved hjelp av omregnings-

faktorene oppført i vedlegg XIV. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 51 vedta omregningsfaktorer for 

vitaminene og mineralene nevnt i del A nr. 1 i vedlegg XIII 

for mer nøyaktig beregning av innholdet av slike vitaminer og 

mineraler i næringsmidler. Disse omregningsfaktorene skal 

tilføyes i vedlegg XIV. 

3. Energiinnholdet og mengdene av næringsstoffer nevnt i 

artikkel 30 nr. 1-5 viser til mengdene i næringsmiddelet slik 

det selges. 

Når det er hensiktsmessig, kan opplysningene gis for næ-

ringsmiddelet i tilberedt stand, forutsatt at det er gitt en 

tilstrekkelig utførlig beskrivelse av tilberedningsmåten, og at 

de opplysninger som gis, gjelder det spise- eller drikkeferdige 

produkt. 

4. De deklarerte verdiene skal, alt etter omstendighetene, være 

gjennomsnittsverdier fastsatt på grunnlag av 

a)  produsentens analyse av næringsmiddelet, 

b)  beregning ut fra kjente eller faktiske gjennomsnittsverdier 

for ingrediensene som brukes, eller 

c)  beregning ut fra alminnelig etablerte og aksepterte data. 

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter nærmere regler for ensartet gjennomføring av dette 

nummer med hensyn til nøyaktigheten av deklarerte verdier, 

for eksempel forskjeller mellom deklarerte verdier og de 

verdier som framkommer ved offentlig kontroll. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 32 

Angivelse per 100 g eller per 100 ml 

1. Energiinnholdet og mengden av næringsstoffer nevnt i 

artikkel 30 nr. 1-5 skal uttrykkes med målenhetene oppført i 

vedlegg XV. 

2.  Energiinnholdet og mengden av næringsstoffer nevnt i 

artikkel 30 nr. 1-5 skal uttrykkes per 100 g eller per 100 ml. 

3.  Dersom innholdet av vitaminer og mineraler deklareres, 

skal dette i tillegg til uttrykksformen nevnt i nr. 2 uttrykkes i 

prosent av referanseinntakene angitt i del A nr. 1 i  

vedlegg XIII, per 100 g eller per 100 ml. 

4.  I tillegg til uttrykksformen nevnt i nr. 2 i denne artikkel 

kan energiinnholdet og mengdene av næringsstoffer nevnt i 

artikkel 30 nr. 1, 3, 4 og 5 eventuelt uttrykkes i prosent av 

referanseinntakene angitt i del B i vedlegg XIII, per 100 g 

eller per 100 ml. 

5.  Dersom opplysninger angis i samsvar med nr. 4, skal det 

i umiddelbar nærhet av disse tilføyes følgende forklaring: 

«Referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson  

(8 400 kJ/2 000 kcal)». 

Artikkel 33 

Angivelse per porsjon eller per forbruksenhet 

1. I følgende tilfeller kan energiinnholdet og mengden av 

næringsstoffer nevnt i artikkel 30 nr. 1-5 angis per porsjon 

og/eller per forbruksenhet på en måte som er lett gjenkjennelig 

for forbrukeren, forutsatt at den anvendte porsjonen eller 

forbruksenheten er angitt på etiketten, og at antallet porsjoner 

eller enheter i pakningen angis: 

a)  i tillegg til uttrykksformen per 100 g eller per 100 ml 

nevnt i artikkel 32 nr. 2, 

b)  i tillegg til uttrykksformen per 100 g eller per 100 ml 

nevnt i artikkel 32 nr. 3 når det gjelder innholdet av 

vitaminer og mineraler, 

c)  i tillegg til eller i stedet for uttrykksformen per 100 g eller 

per 100 ml nevnt i artikkel 32 nr. 4. 

2. Som unntak fra artikkel 32 nr. 2 kan mengden av 

næringsstoffer og/eller prosentandelen av referanseinntaket 

fastsatt i del B i vedlegg XIII i tilfellene nevnt i artikkel 30  

nr. 3 bokstav b) uttrykkes utelukkende per porsjon eller per 

forbruksenhet. 

Dersom mengden av næringsstoffer uttrykkes utelukkende per 

porsjon eller per forbruksenhet i samsvar med første ledd, skal 

energiinnholdet uttrykkes per 100 g eller per 100 ml og per 

porsjon eller per forbruksenhet.  
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3.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 2 kan energiinnholdet og 

mengden av næringsstoffer og/eller prosentandelen av 

referanseinntaket fastsatt i del B i vedlegg XIII i tilfellene 

nevnt i artikkel 30 nr. 5 uttrykkes utelukkende per porsjon 

eller per forbruksenhet. 

4.  Porsjonen eller forbruksenheten som anvendes, skal 

angis i umiddelbar nærhet av næringsdeklarasjonen. 

5.  For å sikre ensartet gjennomføring av angivelsen av 

næringsinnhold per porsjon eller per forbruksenhet og for å gi 

forbrukerne et ensartet sammenligningsgrunnlag skal Kommi-

sjonen, idet det tas hensyn til forbrukernes faktiske forbruks-

atferd og til kostanbefalinger, ved hjelp av gjennomfø-

ringsrettsakter vedta regler for angivelsen per porsjon eller per 

forbruksenhet for visse næringsmiddelkategorier. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 34 

Presentasjon 

1.  Opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 og 2 skal angis i 

samme synsfelt. De skal angis samlet i et tydelig format og 

eventuelt i rekkefølgen angitt i vedlegg XV. 

2.  Opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 og 2 skal angis i 

tabellform med tallene under hverandre dersom plassen tillater 

det. Dersom det ikke er plass, skal opplysningene angis etter 

hverandre.  

3.  Opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 3 skal angis 

a)  i hovedsynsfeltet, og 

b)  med en skriftstørrelse som er i samsvar med artikkel 13  

nr. 2. 

Opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 3 kan presenteres i et 

annet format enn det som er angitt i nr. 2 i denne artikkel. 

4.  Opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 4 og 5 kan 

presenteres i et annet format enn det som er angitt i nr. 2 i 

denne artikkel. 

5.  Dersom energiinnholdet eller mengden av næringsstoffer 

i et produkt er ubetydelig, kan opplysningene om disse 

elementene erstattes med en opplysning som for eksempel 

«Inneholder ubetydelige mengder av …», som angis i 

nærheten av en eventuell næringsdeklarasjon. 

For å sikre ensartet gjennomføring av dette nummer kan 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter om det energi-

innhold og de mengder av næringsstoffer nevnt i artikkel 30 

nr. 1-5 som kan anses som ubetydelige. Disse gjennomfø-

ringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 48 nr. 2. 

6.  For å sikre ensartet anvendelse av presentasjonsmåten 

for næringsdeklarasjon i formatene nevnt i nr. 1-4 i denne 

artikkel kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter om 

dette. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i 

artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 35 

Supplerende uttrykks- og presentasjonsformer 

1.  I tillegg til uttrykksformene nevnt i artikkel 32 nr. 2 og 4 

og artikkel 33 samt presentasjonsformen nevnt i artikkel 34  

nr. 2 kan energiinnholdet og mengden av næringsstoffer nevnt 

i artikkel 30 nr. 1-5 angis med andre uttrykksformer og/eller 

presenteres ved hjelp av grafikk eller symboler i tillegg til ord 

eller tall, forutsatt at følgende krav er oppfylt:  

a)  De bygger på velfunderte og vitenskapelig gyldige 

forbrukerundersøkelser og villeder ikke forbrukeren som 

nevnt i artikkel 7, 

b)  de er utviklet etter samråd med en rekke interessegrupper, 

c)  de har til formål å gjøre det lettere for forbrukerne å forstå 

næringsmiddelets bidrag til eller betydning for kostens 

energi- og næringsinnhold, 

d)  det finnes vitenskapelig gyldig dokumentasjon på at 

gjennomsnittsforbrukeren forstår disse uttrykks- og 

presentasjonsformene, 

e)  når det gjelder andre uttrykksformer, skal de bygge enten 

på de harmoniserte referansemengdene for inntak fastsatt i 

vedlegg XIII eller dersom slike ikke er fastsatt, på allment 

anerkjente vitenskapelige råd om inntak av energi eller 

næringsstoffer, 

f)  de er objektive og ikke-diskriminerende, og 

g)  bruken av dem er ikke til hinder for fritt varebytte. 

2.  Medlemsstatene kan anbefale driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak å bruke én eller flere supplerende måter 

å uttrykke eller presentere næringsdeklarasjonen på som de 

anser best oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a)-g). 

Medlemsstatene skal framlegge detaljerte opplysninger om 

slike supplerende uttrykks- og presentasjonsformer for 

Kommisjonen.  
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3.  Medlemsstatene skal sikre passende overvåking av 

supplerende uttrykks- og presentasjonsformer for nærings-

deklarasjon som anvendes på markedet på deres territorium. 

For å lette overvåkingen av anvendelsen av slike supplerende 

uttrykks- og presentasjonsformer kan medlemsstatene kreve at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som på deres 

territorium bringer i omsetning næringsmidler med slike 

opplysninger, skal underrette vedkommende myndighet om 

anvendelsen av supplerende uttrykks- eller presentasjons-

former og gi myndigheten relevant dokumentasjon på 

oppfyllelsen av kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a)-g). I slike 

tilfeller kan det også kreves underretning om opphør av 

anvendelsen av slike supplerende uttrykks- og presentasjons-

former. 

4.  Kommisjonen skal lette og organisere utvekslingen av 

informasjon mellom medlemsstatene, Kommisjonen og de 

berørte parter i spørsmål om anvendelsen av supplerende 

uttrykks- og presentasjonsformer for næringsdeklarasjon. 

5.  I lys av de erfaringer som er gjort, skal Kommisjonen 

senest 13. desember 2017 oversende Europaparlamentet og 

Rådet en rapport om anvendelsen av supplerende uttrykks- og 

presentasjonsformer, om deres innvirkning på det indre 

marked og om hvorvidt det er tilrådelig med ytterligere 

harmonisering av disse uttrykks- og presentasjonsformene. 

For dette formål skal medlemsstatene framlegge for Kommi-

sjonen relevante opplysninger om anvendelsen av slike 

supplerende uttrykks- eller presentasjonsformer på markedet 

på deres territorium. Kommisjonens rapport kan ledsages av 

forslag til endring av de relevante unionsbestemmelser. 

6.  For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkel skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter 

nærmere regler for gjennomføringen av nr. 1, 3 og 4 i denne 

artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i 

artikkel 48 nr. 2. 

KAPITTEL V 

FRIVILLIGE NÆRINGSMIDDELOPPLYSNINGER 

Artikkel 36 

Gjeldende krav 

1.  Dersom næringsmiddelopplysningene nevnt i artikkel 9 

og 10 angis på frivillig grunnlag, skal de oppfylle kravene 

fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 og 3. 

2.  Næringsmiddelopplysninger som angis på frivillig 

grunnlag, skal oppfylle følgende krav: 

a)  De skal ikke villede forbrukeren, som nevnt i artikkel 7, 

b)  de skal ikke være tvetydige eller forvirrende for 

forbrukeren, og 

c)  de skal eventuelt være basert på relevante vitenskapelige 

data. 

3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for 

anvendelsen av kravene nevnt i nr. 2 i denne artikkel når det 

gjelder følgende frivillige næringsmiddelopplysninger: 

a)  opplysninger om mulig og utilsiktet forekomst i næ-

ringsmidler av stoffer eller produkter som forårsaker 

allergier eller intoleranser, 

b)  opplysninger om et næringsmiddels egnethet for vegeta-

rianere eller veganere, og 

c)  angivelse av referanseinntak for bestemte befolk-

ningsgrupper i tillegg til referanseinntakene fastsatt i  

vedlegg XIII. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 48 

nr. 2. 

4.  Dersom driftsansvarlige for næringsmiddelforetak angir 

frivillige næringsmiddelopplysninger som er innbyrdes 

avvikende og kan villede eller forvirre forbrukerne, kan 

Kommisjonen for å sikre at forbrukerne blir korrekt informert, 

ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 51 

vedta bestemmelser om frivillige næringsmiddelopplysninger i 

tillegg til dem som er nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 37 

Presentasjon 

Frivillige næringsmiddelopplysninger skal ikke vises på 

bekostning av plassen som står til rådighet for obligatoriske 

næringsmiddelopplysninger. 

KAPITTEL VI 

NASJONALE TILTAK 

Artikkel 38 

Nasjonale tiltak 

1.  Når det gjelder spørsmål som spesifikt harmoniseres ved 

denne forordning, kan medlemsstatene ikke vedta eller 

opprettholde nasjonale tiltak, med mindre dette tillates i 

unionsretten. Disse nasjonale tiltakene skal ikke være til 

hinder for fritt varebytte, for eksempel ved å forskjells-

behandle næringsmidler fra andre medlemsstater. 

2.  Med forbehold for artikkel 39 kan medlemsstatene vedta 

nasjonale tiltak om spørsmål som ikke spesifikt harmoniseres 

ved denne forordning, forutsatt at de ikke forbyr, hindrer eller 

begrenser et fritt varebytte som er i samsvar med denne 

forordning.  
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Artikkel 39 

Nasjonale tiltak med hensyn til supplerende obligatoriske 

opplysninger 

1.  I tillegg til de obligatoriske opplysningene nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 kan medlemsstatene etter 

framgangsmåten i artikkel 45 vedta tiltak med krav om 

supplerende obligatoriske opplysninger for visse typer eller 

kategorier av næringsmidler, med begrunnelse i hensynet til 

minst ett av følgende: 

a)  vern av folkehelsen, 

b)  vern av forbrukerne, 

c)  bekjempelse av svindel, 

d)  vern av industriell og kommersiell eiendomsrett, 

angivelser av opphav, registrerte opprinnelsesbetegnelser 

og bekjempelse av illojal konkurranse. 

2.  Medlemsstatene kan innføre tiltak for obligatorisk 

angivelse av næringsmidlers opprinnelsesstat eller opphavs-

sted i henhold til nr. 1 bare dersom det finnes en påvist 

sammenheng mellom visse av næringsmiddelets kvaliteter og 

dets opprinnelse eller opphav. Når medlemsstatene underretter 

Kommisjonen om slike tiltak, skal de framlegge dokumenta-

sjon på at flertallet av forbrukerne tillegger denne opplys-

ningen betydelig verdi. 

Artikkel 40 

Melk og melkeprodukter 

Medlemsstatene kan vedta tiltak som fraviker artikkel 9 nr. 1 

og artikkel 10 nr. 1 for melk og melkeprodukter som tappes på 

glassflasker beregnet på ombruk. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

tiltakene. 

Artikkel 41 

Alkoholholdige drikker 

I påvente av at det vedtas unionsbestemmelser som nevnt i 

artikkel 16 nr. 4, kan medlemsstatene opprettholde nasjonale 

tiltak med hensyn til angivelse av ingredienser i drikker som 

inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol. 

Artikkel 42 

Angivelse av nettoinnhold 

I mangel av unionsbestemmelsene nevnt i artikkel 23 nr. 2 for 

angivelse av nettoinnhold for visse næringsmidler på en annen 

måte enn det som er fastsatt i artikkel 23 nr. 1, kan medlems-

statene opprettholde nasjonale tiltak vedtatt før  

12. desember 2011. 

Medlemsstatene skal innen 13. desember 2014 underrette 

Kommisjonen om slike tiltak. Kommisjonen skal formidle 

dem videre til de øvrige medlemsstatene. 

Artikkel 43 

Frivillig angivelse av referanseinntak for bestemte 

befolkningsgrupper 

I påvente av at det vedtas unionsbestemmelser som nevnt i 

artikkel 36 nr. 3 bokstav c), kan medlemsstatene vedta 

nasjonale tiltak med hensyn til frivillig angivelse av 

referanseinntak for bestemte befolkningsgrupper. 

Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse tiltakene. 

Artikkel 44 

Nasjonale tiltak for næringsmidler som ikke er 

ferdigpakket 

1.  For næringsmidler som frambys for salg til sluttfor-

bruker eller til storhusholdninger uten å være ferdigpakket, 

eller for næringsmidler som pakkes på salgsstedet på 

anmodning fra kjøperen eller er ferdigpakket med sikte på 

umiddelbart salg, 

a)  er angivelse av opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav c) obligatorisk, 

b)  er angivelse av de øvrige opplysningene nevnt i artikkel 9 

og 10 ikke obligatorisk, med mindre medlemsstatene 

vedtar nasjonale tiltak som krever at noen av eller alle 

disse opplysningene eller deler av disse opplysningene 

skal angis. 

2.  Medlemsstatene kan vedta nasjonale tiltak for hvordan 

opplysningene eller deler av opplysningene nevnt i nr. 1 skal 

gjøres tilgjengelige, herunder eventuelt hvilken uttrykks- eller 

presentasjonsform som skal anvendes. 

3.  Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommi-

sjonen teksten til tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav b) og i nr. 2. 

Artikkel 45 

Framgangsmåte for melding 

1.  Når det vises til denne artikkel, skal den medlemsstaten 

som anser at det er nødvendig å vedta et nytt regelverk for 

næringsmiddelopplysninger, på forhånd underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om de planlagte tiltakene 

og begrunne dem.  
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2.  Kommisjonen skal rådspørre Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, som er nedsatt ved 

artikkel 58 nr. 1 i forordning (EF) nr. 178/2002, dersom den 

anser at slik rådspørring er nyttig, eller dersom en medlems-

stat ber om det. I så fall skal Kommisjonen sikre at denne 

framgangsmåten er oversiktlig for alle berørte parter. 

3.  Den medlemsstaten som anser at det er nødvendig å 

vedta et nytt regelverk for næringsmiddelopplysninger, kan 

treffe de planlagte tiltakene tidligst tre måneder etter at 

underretningen nevnt i nr. 1 er gitt, og forutsatt at den ikke har 

mottatt negativ uttalelse fra Kommisjonen. 

4.  Dersom Kommisjonens uttalelse er negativ, skal 

Kommisjonen innen utløpet av fristen nevnt i nr. 3 i denne 

artikkel innlede framgangsmåten for undersøkelse nevnt i 

artikkel 48 nr. 2 for å fastslå hvorvidt de planlagte tiltakene 

kan iverksettes, eventuelt med passende endringer. 

5.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av  

22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-

tjenester(1) får ikke anvendelse på tiltak som omfattes av 

framgangsmåten for melding omhandlet i denne artikkel. 

KAPITTEL VII 

GJENNOMFØRINGSBESTEMMELSER, 

ENDRINGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 46 

Endring av vedleggene 

For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling, 

forbrukernes helse eller forbrukernes informasjonsbehov, og 

med forbehold for bestemmelsene i artikkel 10 nr. 2 og 

artikkel 21 nr. 2 om endring av vedlegg II og III, kan 

Kommisjonen ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 51 endre vedleggene til denne forordning. 

Artikkel 47 

Overgangsperiode og anvendelsesdato for 

gjennomføringstiltak eller delegerte rettsakter 

1.  Uten at det berører nr. 2 i denne artikkel, skal Kommi-

sjonen ved utøvelsen av den myndighet den er gitt ved denne 

forordning til å vedta tiltak ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 48 nr. 2 eller ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 51, 

a)  fastsette en passende overgangsperiode for anvendelsen av 

de nye tiltakene da næringsmidler med etiketter som ikke 

er i samsvar med de nye tiltakene, kan bringes i 

omsetning, og da lagre av slike næringsmidler som er 

brakt i omsetning innen utgangen av overgangsperioden, 

  

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

fortsatt kan selges etter utgangen av overgangsperioden, 

inntil lagrene er tomme, og 

b)  sikre at disse tiltakene får anvendelse fra 1. april i et gitt 

kalenderår. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse i hastesaker dersom formålet 

med tiltakene i nevnte nummer er vern av menneskers helse. 

Artikkel 48 

Komité 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 178/2002. Denne komiteen er en 

komité som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 49 

Endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal første og 

annet ledd lyde: 

«Deklarasjon av næringsinnhold er obligatorisk for 

produkter som det framsettes en ernærings- og/eller 

helsepåstand om, med mindre det dreier seg om kollektive 

reklamekampanjer. Den informasjonen som skal gis, skal 

bestå av opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 

av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til 

forbrukerne(*). Dersom det framsettes en ernærings- 

og/eller helsepåstand om et næringsstoff nevnt i artikkel 

30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011, skal mengden av 

dette næringsstoffet angis i samsvar med artikkel 31-34 i 

nevnte forordning. 

Mengden av det eller de stoffene som ernærings- eller 

helsepåstanden gjelder, og som ikke framgår av deklara-

sjonen av næringsinnhold, skal angis i samme synsfelt som 

deklarasjonen av næringsinnhold og uttrykkes i samsvar 

med artikkel 31, 32 og 33 i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

Målenhetene som anvendes for å angi mengden av et stoff, 

skal være relevante for hvert av de aktuelle stoffene. 

  

(*) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18.»  
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Artikkel 50 

Endring av forordning (EF) nr. 1925/2006 

Artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1925/2006 skal lyde: 

«3.  Deklarasjon av næringsinnhold er obligatorisk for 

produkter som er tilsatt vitaminer og mineraler, og som 

omfattes av denne forordning. Den informasjonen som 

skal gis, skal bestå av opplysningene nevnt i artikkel 30 

nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddel-

opplysninger til forbrukerne(*), og av en angivelse av de 

samlede mengdene av vitaminer og mineraler som er 

tilsatt i næringsmiddelet. 

  

(*) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18.» 

Artikkel 51 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 9 nr. 3, artikkel 10 nr. 2, artikkel 12 nr.3, artikkel 13 

nr. 4, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 2, artikkel 21 nr. 2, 

artikkel 23 nr. 2, artikkel 30 nr. 6, artikkel 31 nr. 2, artikkel 36 

nr. 4 og artikkel 46 gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 12. desember 2011. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndighet senest ni måneder før 

utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndighet skal 

stilltiende forlenges med perioder av tilsvarende varighet, med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik 

forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 9 nr. 3, artikkel 

10 nr. 2, artikkel 12 nr.3, artikkel 13 nr. 4, artikkel 18 nr. 5, 

artikkel 19 nr. 2, artikkel 21 nr. 2, artikkel 23 nr. 2, artikkel 30 

nr. 6, artikkel 31 nr. 2, artikkel 36 nr. 4 og artikkel 46 kan til 

enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndighet som er angitt i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av de 

delegerte rettsakter som allerede har trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet. 

5.  En delegert rettsakt som vedtas i henhold til artikkel 9 

nr. 3, artikkel 10 nr. 2, artikkel 12 nr. 3, artikkel 13 nr. 4, 

artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 2, artikkel 21 nr. 2, artikkel 23 

nr. 2, artikkel 30 nr. 6, artikkel 31 nr. 2, artikkel 36 nr. 4 og 

artikkel 46, trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har kommet med innvendinger innen en periode på 

to måneder fra den dagen underretning om rettsakten er gitt til 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet 

og Rådet innen utløpet av denne perioden begge har informert 

Kommisjonen om at de ikke vil komme med innvendinger. 

Denne perioden forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 52 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne 

artikkel, trer i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det 

ikke framsettes innvendinger i samsvar med nr. 2. I meldingen 

til Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

det begrunnes hvorfor framgangsmåten for behandling av 

hastesaker er anvendt. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan framsette inn-

vendinger mot en delegert rettsakt etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 51 nr. 5. I så fall skal Kommisjonen oppheve 

rettsakten umiddelbart etter at Europaparlamentet eller Rådet 

har meddelt den sin beslutning om innvending.  

Artikkel 53 

Oppheving 

1.  Direktiv 87/250/EØF, 90/496/EØF, 1999/10/EF, 

2000/13/EF, 2002/67/EF og 2008/5/EF samt forordning (EF) 

nr. 608/2004 oppheves fra 13. desember 2014. 

2.  Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås 

som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 54 

Overgangstiltak 

1.  Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før 

13. desember 2014, og som ikke oppfyller kravene i denne 

forordning, kan omsettes til næringsmiddellagrene er tømt. 

Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før  

13. desember 2016, og som ikke oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav l), kan omsettes til næringsmiddellag-

rene er tømt. 

Næringsmidler som bringes i omsetning eller merkes før  

1. januar 2014, og som ikke oppfyller kravene fastsatt i del B i 

vedlegg VI, kan omsettes til næringsmiddellagrene er tømt.  
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2.  Mellom 13. desember 2014 og 13. desember 2016 skal 

næringsdeklarasjonen, dersom den gis på frivillig grunnlag, 

være i samsvar med artikkel 30-35. 

3.  Uten hensyn til direktiv 90/496/EØF, artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 og artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1925/2006 kan næringsmidler som er merket i 

samsvar med artikkel 30-35 i denne forordning, bringes i 

omsetning før 13. desember 2014. 

Uten hensyn til kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 av 

30. november 2009 om fastsettelse av overgangsbestemmelser 

om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004(1) 

kan næringsmidler som er merket i samsvar med del B i 

vedlegg VI til denne forordning, bringes i omsetning før  

1. januar 2014. 

Artikkel 55 

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 13. desember 2014, med unntak av 

artikkel 9 nr. 1 bokstav l), som får anvendelse fra  

13. desember 2016, og del B i vedlegg VI, som får anvendelse 

fra 1. januar 2014. 

  

(1) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 10. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

SÆRLIGE DEFINISJONER 

Som nevnt i artikkel 2 nr. 4 

1. Med «næringsdeklarasjon» eller «deklarasjon av næringsinnhold» menes opplysninger om 

a) energiinnhold, eller 

b)  energiinnhold og bare ett eller flere av følgende næringsstoffer: 

– fett (mettede fettsyrer, en-umettede fettsyrer, flerumettede fettsyrer), 

– karbohydrat (sukkerarter, polyoler, stivelse), 

– salt, 

– kostfiber, 

– protein, 

– vitaminer og mineraler som er oppført i del A nr. 1 i vedlegg XIII, og som forekommer i betydelige 

mengder som definert i del A nr. 2 i vedlegg XIII. 

2. Med «fett» menes den samlede mengden lipider, herunder fosfolipider. 

3. Med «mettede fettsyrer» menes fettsyrer uten dobbeltbinding. 

4. Med «transfettsyrer» menes fettsyrer med minst én ikke-konjugert (dvs. atskilt av minst én metylengruppe) 

karbon-karbon-dobbeltbinding i trans-konfigurasjonen. 

5. Med «en-umettede fettsyrer» menes fettsyrer med én cis-dobbeltbinding. 

6. Med «flerumettede fettsyrer» menes fettsyrer med to eller flere cis, cis-metylenseparerte dobbeltbindinger. 

7. Med «karbohydrat» menes ethvert karbohydrat som metaboliseres i mennesker, herunder polyoler. 

8. Med «sukkerarter» menes alle mono- og disakkarider som forekommer i næringsmidler, unntatt polyoler. 

9. Med «polyoler» menes alkoholer som inneholder mer enn to hydroksylgrupper. 

10. Med «protein» menes proteininnholdet som beregnes ved hjelp av følgende formel: protein = totalt nitrogen 

analysert med Kjeldahl-metoden × 6,25. 

11. Med «salt» menes saltinnholdet som beregnes ved hjelp av følgende formel: salt = natrium × 2,5. 

12. Med «kostfiber» menes karbohydratpolymerer med tre eller flere monomerenheter som verken fordøyes eller 

absorberes i tynntarmen hos mennesker, og som tilhører følgende kategorier: 

– spiselige karbohydratpolymerer som er naturlig til stede i spiseferdige næringsmidler, 

– spiselige karbohydratpolymerer som er utvunnet av næringsmiddelråvarer ved hjelp av fysiske, enzymatiske 

eller kjemiske metoder, og som har en gunstig fysiologisk virkning som er dokumentert ved allment anerkjente 

vitenskapelige beviser, 

– spiselige syntetiske karbohydratpolymerer som har en gunstig fysiologisk virkning som er dokumentert ved 

allment anerkjente vitenskapelige beviser. 

13. Med «gjennomsnittsverdi» menes den verdi som best representerer den mengde av et næringsstoff som et visst 

næringsmiddel inneholder, og der det tas hensyn til den margin som skyldes sesongmessige variasjoner, 

forbruksmønstre og andre faktorer som kan ha innvirkning på den faktiske verdi. 

 ______  
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VEDLEGG II 

STOFFER ELLER PRODUKTER SOM FORÅRSAKER ALLERGIER ELLER INTOLERANSER 

1. Kornslag som inneholder gluten, dvs. hvete, rug, bygg, havre, spelthvete, kamut eller hybridiserte stammer av 

disse, og produkter framstilt av slike kornslag, unntatt 

a)  glukosesiruper framstilt av hvete, herunder dekstrose(1), 

b)  maltdekstriner framstilt av hvete(1), 

c)  glukosesiruper framstilt av bygg, 

d)  kornslag som brukes til framstilling av alkoholholdige destillater, herunder landbruksetanol. 

2. Skalldyr og produkter framstilt av skalldyr. 

3. Egg og produkter framstilt av egg. 

4. Fisk og produkter framstilt av fisk, unntatt 

a)  fiskegelatin som brukes som bærer for vitamin- eller karotenoidpreparater, 

b)  fiskegelatin eller fiskelim som brukes som klaringsmiddel i øl og vin. 

5. Peanøtter og produkter framstilt av peanøtter. 

6. Soyabønner og produkter framstilt av soyabønner, unntatt 

a)  raffinert soyaolje og -fett(1), 

b)  naturlige blandede tokoferoler (E306), naturlig D-alfa-tokoferol, naturlig D-alfa-tokoferolacetat og naturlig 

D-alfa-tokoferylsyresuksinat fra soyabønner, 

c)  fytosteroler og fytosterolestere framstilt av vegetabilske oljer fra soyabønner, 

d)  fytostanolestere framstilt av vegetabilske steroler fra soyabønner. 

7. Melk og produkter framstilt av melk (herunder laktose), unntatt 

a)  myse som brukes til framstilling av alkoholholdige destillater, herunder 

 landbruksetanol, 

b)  laktitol. 

8. Nøtter, dvs. mandler (Amygdalus communis L.), hasselnøtter (Corylus avellana), valnøtter (Juglans regia), 

kasjunøtter (Anacardium occidentale), pekannøtter (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranøtter 

(Bertholletia excelsa), pistasienøtter (Pistacia vera) og macadamianøtter (Macadamia ternifolia), og produkter 

framstilt av slike nøtter, unntatt nøtter som brukes til framstilling av alkoholholdige destillater, herunder 

landbruksetanol. 

9. Selleri og produkter framstilt av selleri. 

10. Sennep og produkter framstilt av sennep. 

11. Sesamfrø og produkter framstilt av sesamfrø. 

12. Svoveldioksid og sulfitter i konsentrasjoner på mer enn 10 mg/kg eller 10 mg/liter som totalt SO2, som skal 

beregnes for produkter slik de frambys for konsum eller slik de rekonstitueres i samsvar med produsentens 

anvisninger. 

13. Lupin og produkter framstilt av lupin. 

14. Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr. 

 ______  

  

(1) Gjelder også produkter framstilt av disse, dersom den bearbeiding de har gjennomgått, ikke antas å øke den allergiframkallende 

evnen som Myndigheten har fastsatt for produktet de stammer fra. 
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VEDLEGG III 

NÆRINGSMIDLER MED MERKING SOM SKAL OMFATTE ÉN ELLER FLERE 

TILLEGGSOPPLYSNINGER 

NÆRINGSMIDDELTYPE ELLER -KATEGORI OPPLYSNING 

1. Næringsmidler emballert i visse gasser 

1.1. Næringsmidler med forlenget holdbarhet som følge 

av bruk av emballasjegasser tillatt i henhold til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

«Pakket i beskyttende atmosfære». 

2. Næringsmidler som inneholder søtstoffer 

2.1.  Næringsmidler som inneholder ett eller flere 

søtstoffer tillatt i henhold til forordning (EF)  

nr. 1333/2008. 

Opplysningen «Inneholder søtstoff(er)» skal ledsage 

næringsmiddelets betegnelse. 

2.2.  Næringsmidler som inneholder både tilsatt sukker og 

ett eller flere søtstoffer tillatt i henhold til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. 

Opplysningen «Inneholder sukker og søtstoff(er)» skal 

ledsage næringsmiddelets betegnelse. 

2.3.  Næringsmidler som inneholder aspartam/salt av 

aspartam og acesulfam tillatt i henhold til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. 

Opplysningen «Inneholder aspartam (en kilde til 

fenylalanin)» skal påføres etiketten dersom aspartam/salt 

av aspartam og acesulfam er angitt i ingredienslisten bare i 

form av et E-nummer. 

Opplysningen «Inneholder en kilde til fenylalanin» skal 

påføres etiketten dersom aspartam/salt av aspartam og 

acesulfam er angitt i ingredienslisten med sin spesifikke 

betegnelse. 

2.4. Næringsmidler som inneholder minst 10 % tilsatte 

polyoler tillatt i henhold til forordning (EF)  

nr. 1333/2008. 

«Overdrevet inntak kan ha avførende virkning». 

3. Næringsmidler som inneholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumglycyrrhizinat 

3.1.  Sukkervarer eller drikker som inneholder glycyr-

rhizinsyre eller ammoniumglycyrrhizinat som følge 

av tilsetning av selve stoffet eller lakrisplanten 

Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 100 mg/kg 

eller 10 mg/l eller mer. 

Opplysningen «Inneholder lakris» skal tilføyes umid-

delbart etter ingredienslisten, med mindre ordet «lakris» 

allerede inngår i ingredienslisten eller i næringsmiddelets 

betegnelse. Dersom det ikke finnes noen ingrediensliste, 

skal opplysningen ledsage næringsmiddelets betegnelse. 

3.2.  Sukkervarer som inneholder glycyrrhizinsyre eller 

ammoniumglycyrrhizinat som følge av tilsetning av 

selve stoffet eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i 

en konsentrasjon på minst 4 g/kg. 

Opplysningen «Inneholder lakris – personer med høyt 

blodtrykk bør unngå overdrevet inntak» skal tilføyes 

umiddelbart etter ingredienslisten. Dersom det ikke finnes 

noen ingrediensliste, skal opplysningen ledsage nærings-

middelets betegnelse. 

3.3. Drikker som inneholder glycyrrhizinsyre eller 

ammoniumglycyrrhizinat som følge av tilsetning av 

selve stoffet eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i 

konsentrasjoner på minst 50 mg/l, eller minst  

300 mg/l for drikker som inneholder minst 1,2 

volumprosent alkohol(1). 

Opplysningen «Inneholder lakris – personer med høyt 

blodtrykk bør unngå overdrevet inntak» skal tilføyes 

umiddelbart etter ingredienslisten. Dersom det ikke finnes 

noen ingrediensliste, skal opplysningen ledsage nærings-

middelets betegnelse. 
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NÆRINGSMIDDELTYPE ELLER -KATEGORI OPPLYSNING 

4. Drikker med høyt koffeininnhold eller næringsmidler tilsatt koffein 

4.1.  Drikker – med unntak av drikker som er basert på 

kaffe, te eller kaffe- eller teekstrakt, og som har en 

næringsmiddelbetegnelse som inneholder ordene 

«kaffe» eller «te» – som 

– er beregnet på konsum uten bearbeiding og 

inneholder mer koffein enn 150 mg/l, uansett 

kilde, eller 

– er i konsentrert eller tørket form og etter 

rekonstituering inneholder mer koffein enn  

150 mg/l, uansett kilde. 

«Høyt koffeininnhold. Bør ikke inntas av barn eller 

gravide eller ammende kvinner» skal stå i samme synsfelt 

som drikkens betegnelse, fulgt av en merknad i parentes, i 

samsvar med artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, til 

koffeininnholdet uttrykt i mg per 100 ml. 

4.2.  Andre næringsmidler enn drikker, som inneholder 

koffein som er tilsatt med et fysiologisk formål. 

«Inneholder koffein. Bør ikke inntas av barn eller gravide» 

skal stå i samme synsfelt som næringsmiddelets 

betegnelse, fulgt av en henvisning i parentes, i samsvar 

med artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, til koffein-

innholdet uttrykt i mg per 100 ml. For kosttilskudd skal 

koffeininnholdet per porsjon uttrykkes i forhold til 

anbefalt daglig dose i merkingen. 

5. Næringsmidler tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller fytostanolestere 

5.1.  Næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt 

fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller 

fytostanolestere. 

1) «Tilsatt plantesteroler» eller «Tilsatt plantestanoler» 

skal stå i samme synsfelt som næringsmiddelets 

betegnelse. 

2)  Mengden av tilsatte fytosteroler, fytosterolestere, 

fytostanoler eller fytostanolestere (uttrykt i prosent 

eller som gram av frie fytosteroler/fytostanoler per 

100 g eller 100 ml av næringsmiddelet) skal stå 

oppført i ingredienslisten. 

3)  En merknad om at næringsmiddelet utelukkende er 

beregnet på personer som ønsker å senke kolesterol-

innholdet i blodet. 

4)  En merknad om at pasienter som tar kolesterolsenken-

de medisiner, bare bør bruke produktet under tilsyn av 

lege. 

5)  En lett synlig merknad om at næringsmiddelet kanskje 

ikke er ernæringsmessig egnet for gravide eller 

ammende kvinner eller for barn under fem år. 

6)  Råd om at næringsmiddelet skal anvendes som en del 

av et balansert og variert kosthold, som blant annet 

omfatter regelmessig inntak av frukt og grønnsaker 

for å opprettholde karotenoidnivåene. 

7)  I samme synsfelt som merknaden i nr. 3 ovenfor: en 

merknad om at inntak av mer enn tre gram per dag av 

tilsatte plantesteroler/plantestanoler bør unngås.  

8)  En definisjon av en porsjon av det aktuelle 

næringsmiddelet eller den aktuelle næringsmid-

delingrediensen (fortrinnsvis i g eller ml) med 

angivelse av hvilken mengde plantesteroler/ 

plantestanoler en porsjon inneholder. 

6. Fryst kjøtt, fryst bearbeidet kjøtt og fryste uforedlede fiskerivarer 

6.1.  Fryst kjøtt, fryst bearbeidet kjøtt og fryste uforedlede 

fiskerivarer. 

Datoen for innfrysing eller datoen for første innfrysing 

dersom produktet har vært fryst mer enn én gang, i 

samsvar med nr. 3 i vedlegg X. 

(1) Verdiene får anvendelse på produkter slik de frambys for konsum eller slik de rekonstitueres i samsvar med produsentens 

anvisninger. 
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VEDLEGG IV 

DEFINISJON AV X-HØYDE 

X-HØYDE 

 

Tegnforklaring 

1 Overlinje 

2 Versallinje 

3 Midtlinje 

4 Grunnlinje 

5 Underlinje 

6 X-høyde 

7 Skriftstørrelse 

 ______  
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VEDLEGG V 

NÆRINGSMIDLER SOM ER UNNTATT FRA KRAVET OM OBLIGATORISK 

NÆRINGSDEKLARASJON 

1. Uforedlede produkter som bare består av én ingrediens eller kategori av ingredienser. 

2. Uforedlede produkter som bare har gjennomgått foredling i form av modning, og som bare består av én ingrediens 

eller kategori av ingredienser. 

3. Drikkevann, herunder drikkevann som bare er blitt tilsatt karbondioksid og/eller aromaer. 

4. Krydderurter, kryddere eller blandinger av disse. 

5. Salt og salterstatninger. 

6. Bordsøtningsmidler. 

7. Produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/4/EF av 22. februar 1999 om kaffe- og 

sikoriekstrakter(1), samt hele eller malte kaffebønner og hele eller malte koffeinfrie kaffebønner. 

8. Urte- og fruktte, te, koffeinfri te, pulverte eller teekstrakt, koffeinfri pulverte eller teekstrakt som ikke inneholder 

andre tilsatte ingredienser enn aromaer som ikke endrer teens næringsverdi. 

9. Eddik framstilt ved gjæring og eddikerstatninger, herunder dem som bare er tilsatt aromaer. 

10. Aromaer. 

11. Tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

12. Tekniske hjelpestoffer. 

13. Næringsmiddelenzymer. 

14. Gelatin. 

15. Gelédannende stoffer. 

16. Gjær. 

17. Tyggegummi. 

18. Næringsmidler i emballasje eller beholdere med en største overflate på mindre enn 25 cm2. 

19. Næringsmidler, herunder håndverksmessig framstilte næringsmidler, som produsenter av små mengder varer 

leverer direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljforretninger som leverer direkte til sluttforbrukeren. 

 ______  

  

(1) EFT L 66 av 13.3.1999, s. 26. 
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VEDLEGG VI 

NÆRINGSMIDDELETS BETEGNELSE OG SÆRLIGE TILLEGGSOPPLYSNINGER 

DEL A — OBLIGATORISKE OPPLYSNINGER SOM SKAL LEDSAGE NÆRINGSMIDDELETS BETEGNELSE 

1.  Næringsmiddelets betegnelse skal omfatte eller ledsages av en opplysning om næringsmiddelets fysiske tilstand 

eller den særlige behandling som næringsmiddelet har fått (f.eks. i pulverform, fryst på nytt, frysetørket, dypfryst, 

konsentrert, røkt) i de tilfeller der utelatelse av en slik opplysning kan villede kjøperen. 

2.  Dersom et næringsmiddel har vært fryst før salg og selges opptint, skal næringsmiddelets betegnelse ledsages av 

angivelsen «opptint». 

 Dette kravet gjelder ikke for 

a)  ingredienser som inngår i sluttproduktet, 

b)  næringsmidler der innfrysing er et teknologisk nødvendig ledd i produksjonsprosessen, 

c)  næringsmidler hvis sikkerhet eller kvalitet ikke påvirkes negativt av opptining. 

 Dette nummer berører ikke nr. 1. 

3.  Næringsmidler som er behandlet med ioniserende stråling, skal påføres en av følgende angivelser: 

 «bestrålt» eller «behandlet med ioniserende stråling» og andre angivelser som angitt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/2/EF av 22. februar 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende stråling(1). 

4.  Når det gjelder næringsmidler der en bestanddel eller ingrediens som forbrukerne forventer at normalt brukes eller 

forekommer naturlig, er blitt erstattet med en annen bestanddel eller ingrediens, skal merkingen — i tillegg til 

ingredienslisten — omfatte en tydelig angivelse av hvilken bestanddel eller ingrediens som er blitt brukt helt eller 

delvis som erstatning 

a)  i umiddelbar nærhet av varens betegnelse, og 

b)  med en skriftstørrelse som har en x-høyde på minst 75 % av x-høyden på varens betegnelse, og som ikke er 

mindre enn den minste skriftstørrelsen som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 2 i denne forordning. 

5.  Når det gjelder kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt og fiskerivarer som inneholder tilsatte proteiner, herunder 

hydrolyserte proteiner, av annen animalsk opprinnelse, skal næringsmiddelets betegnelse inneholde en angivelse av 

forekomsten av disse proteinene og deres opprinnelse. 

6.  Når det gjelder kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt som framstår som et stykke, en stek, en skive, en porsjon eller en 

skrott, skal næringsmiddelets betegnelse inneholde en angivelse av forekomsten av tilsatt vann dersom det tilsatte 

vannet utgjør mer enn 5 % av det ferdige produktets vekt. De samme reglene gjelder for fiskerivarer og 

bearbeidede fiskerivarer som framstår som et stykke, en stek, en skive, en porsjon, en filet eller en hel fiskerivare. 

7.  Kjøttprodukter, bearbeidet kjøtt og fiskerivarer som kan gi inntrykk av å være framstilt av et helt kjøtt- eller 

fiskestykke, men som faktisk består av forskjellige stykker satt sammen ved hjelp av andre ingredienser, herunder 

tilsetningsstoffer og næringsmiddelenzymer, eller på andre måter, skal merkes med følgende angivelse: 

på bulgarsk: «формовано месо» og «формована риба», 

på spansk: «combinado de piezas de carne» og «combinado de piezas de pescado», 

på tsjekkisk: «ze spojovan‡ch kousků masa» og «ze spojovan‡ch kousků rybího masa», 

på dansk: «Sammensat af stykker af kød» og «Sammensat af stykker af fisk», 

på tysk: «aus Fleischstücken zusammengefügt» og «aus Fischstücken zusammengefügt», 

  

(1) EFT L 66 av 13.3.1999, s. 16. 
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på estisk: «liidetud liha» og «liidetud kala», 

på gresk: «μορφοποιημένο κρέας» og «μορφοποιημένο ψάρι», 

på engelsk: «formed meat» og «formed fish», 

på fransk: «viande reconstituée» og «poisson reconstitué», 

på irsk: «píosaí feola ceangailte» og «píosaí éisc ceangailte», 

på italiensk: «carne ricomposta» og «pesce ricomposto», 

på latvisk: «formēta gaļa» og «formēta zivs», 

på litauisk: «sudarytas (-a) iš mėsos gabalų» og «sudarytas (-a) iš žuvies gabalų», 

på ungarsk: «darabokból újraformázott hús» og «darabokból újraformázott hal», 

på maltesisk: «laħam rikostitwit» og «ħut rikostitwit», 

på nederlandsk: «samengesteld uit stukjes vlees» og «samengesteld uit stukjes vis», 

på polsk: «z połączonych kawałków mięsa» og «z połączonych kawałków ryby», 

på portugisisk: «carne reconstituída» og «peixe reconstituído», 

på rumensk: «carne formată» og «carne de pește formată», 

på slovakisk: «spájané alebo formované mäso» og «spájané alebo formované ryby», 

på slovensk: «sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso» og «sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe», 

på finsk: «paloista yhdistetty liha» og «paloista yhdistetty kala», 

på svensk: «sammanfogade bitar av kött» og «sammanfogade bitar av fisk». 

DEL B — SÆRLIGE KRAV TIL BETEGNELSEN «KVERNET KJØTT» 

1. Kriterier for sammensetning, kontrollert på grunnlag av et dagsgjennomsnitt: 

 Fettinnhold 
Forhold mellom kollagen og 

kjøttprotein(1) 

— magert kvernet kjøtt ≤ 7 % ≤ 12 % 

— kvernet rent storfekjøtt ≤ 20 % ≤ 15 % 

— kvernet kjøtt med svinekjøtt ≤ 30 % ≤ 18 % 

— kvernet kjøtt fra andre arter ≤ 25 % ≤ 15 % 

(1) Forholdet mellom kollagen og kjøttprotein er uttrykt som prosentandelen av kollagen i kjøttprotein. Kollageninnholdet er åtte 

ganger hydroksyprolininnholdet. 

2.  I tillegg til kravene fastsatt i avsnitt V kapittel IV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal merkingen 

også ha med følgende uttrykk: 

– «fettinnhold under …», 

– «forhold mellom kollagen og kjøttprotein under …».  
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3.  Medlemsstatene kan tillate at kvernet kjøtt som ikke oppfyller kriteriene i nr. 1 i denne del, bringes i omsetning på 

deres nasjonale markeder når det er påført et nasjonalt merke som ikke kan forveksles med merkene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004. 

DEL C — SÆRLIGE KRAV TIL BETEGNELSEN «PØLSESKINN» 

Dersom pølseskinn ikke er spiselig, skal dette angis. 

 ______  
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VEDLEGG VII  

ANGIVELSE AV OG BETEGNELSE PÅ INGREDIENSER 

DEL A — SÆRLIGE BESTEMMELSER OM ANGIVELSE AV INGREDIENSER I SYNKENDE REKKEFØLGE 

ETTER VEKT 

Ingredienskategori Bestemmelse om angivelse etter vekt 

1.  Tilsatt vann og flyktige ingredienser Skal angis etter sin vekt i det ferdige produkt. Mengden av vann som 

er tilsatt som ingrediens i et næringsmiddel, skal bestemmes ved at 

den samlede mengden av de øvrige ingrediensene trekkes fra den 

samlede mengden det ferdige produktet utgjør. Det er ikke 

nødvendig å ta denne mengden i betraktning dersom den ikke 

overstiger 5 % av vekten av det ferdige produktet. Dette unntaket 

gjelder ikke for kjøtt, bearbeidet kjøtt, uforedlede fiskerivarer og 

uforedlede muslinger. 

2.  Ingredienser som brukes i konsentrert eller 

tørket form, og som rekonstitueres under 

framstillingen 

Kan angis etter vekten før de ble konsentrert eller tørket. 

3.  Ingredienser i konsentrerte eller tørkede 

næringsmidler som skal rekonstitueres ved 

tilsetting av vann 

Kan angis etter mengdeforholdet i det rekonstituerte produkt dersom 

det i ingredienslisten tilføyes en opplysning som «ingredienser i det 

rekonstituerte produktet» eller «ingredienser i det spise-

/drikkeferdige produktet». 

4.  Frukt, grønnsaker eller sopp som brukes i en 

blanding som ingredienser i et næ-

ringsmiddel, forutsatt at ingen av dem 

dominerer vektmessig og de anvendes i 

varierende mengdeforhold 

Kan grupperes sammen i ingredienslisten under betegnelsen «frukt», 

«grønnsaker» eller «sopp», etterfulgt av uttrykket «i varierende 

mengdeforhold», umiddelbart etterfulgt av en liste over frukter, 

grønnsaker eller sopper som inngår. I slike tilfeller skal blandingen 

inngå i ingredienslisten i samsvar med artikkel 18 nr. 1 på grunnlag 

av den samlede vekten av frukter, grønnsaker eller sopper som 

inngår. 

5.  Krydder- eller krydderurtblandinger der 

ingen del i særlig grad dominerer 

vektmessig 

Kan angis i en annen rekkefølge forutsatt at det i ingredienslisten 

tilføyes en opplysning som «i varierende mengdeforhold». 

6.  Ingredienser som utgjør mindre enn 2 % av 

det ferdige produktet 

Kan angis i en annen rekkefølge etter de andre ingrediensene. 

7.  Ingredienser som ligner hverandre eller kan 

erstatte hverandre, og som kan brukes ved 

framstilling eller bearbeiding av et 

næringsmiddel uten at sammensetning, art 

eller antatt verdi endres, forutsatt at de 

utgjør mindre enn 2 % av det ferdige 

produktet 

Kan angis i ingredienslisten med opplysningen «inneholder … 

og/eller …» dersom minst én av høyst to ingredienser finnes i det 

ferdige produktet. Denne bestemmelsen gjelder ikke for tilsetnings-

stoffer eller ingredienser som er oppført i del C i dette vedlegg, eller 

for stoffer eller produkter som er oppført i vedlegg II som forårsaker 

allergier eller intoleranser. 

8.  Raffinerte oljer av vegetabilsk opprinnelse Kan grupperes sammen i ingredienslisten under betegnelsen 

«vegetabilske oljer», umiddelbart etterfulgt av en angivelse av den 

bestemte vegetabilske opprinnelsen, og kan etterfølges av uttrykket 

«i varierende mengdeforhold». Dersom vegetabilske oljer grupperes 

sammen, skal de inngå i ingredienslisten i samsvar med artikkel 18 

nr. 1 på grunnlag av den samlede vekten av de vegetabilske oljene 

som inngår. 

Uttrykket «fullherdet» eller «delvis herdet» skal, alt etter hva som er 

relevant, følge angivelsen av herdet olje. 
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Ingredienskategori Bestemmelse om angivelse etter vekt 

9.  Raffinert fett av vegetabilsk opprinnelse Kan grupperes sammen i ingredienslisten under betegnelsen 

«vegetabilske fettstoffer», umiddelbart etterfulgt av en liste med 

angivelser av den bestemte vegetabilske opprinnelsen, og kan 

etterfølges av uttrykket «i varierende mengdeforhold». Dersom 

vegetabilske fettstoffer grupperes sammen, skal de inngå i 

ingredienslisten i samsvar med artikkel 18 nr. 1 på grunnlag av den 

samlede vekten av de vegetabilske fettstoffene som inngår. 

Uttrykket «fullherdet» eller «delvis herdet» skal, alt etter hva som er 

relevant, følge angivelsen av herdet fett. 

DEL B — ANGIVELSE AV VISSE INGREDIENSER VED HJELP AV EN KATEGORIBETEGNELSE I STEDET 

FOR EN SPESIFIKK BETEGNELSE 

Uten at det berører artikkel 21 kan ingredienser som tilhører en av næringsmiddelkategoriene oppført nedenfor, og som 

inngår som bestanddeler i et annet næringsmiddel, angis med betegnelsen på denne kategorien i stedet for med den 

spesifikke betegnelsen. 

Definisjon av næringsmiddelkategori Betegnelse 

1. Raffinerte oljer av animalsk opprinnelse «Olje» sammen med enten adjektivet «animalsk» eller 

angivelse av den bestemte animalske opprinnelsen. 

Uttrykket «fullherdet» eller «delvis herdet» skal, alt etter 

hva som er relevant, følge angivelsen av herdet olje. 

2. Raffinerte fettstoffer av animalsk opprinnelse «Fett» sammen med enten adjektivet «animalsk» eller 

angivelse av den bestemte animalske opprinnelsen. 

Uttrykket «fullherdet» eller «delvis herdet» skal, alt etter 

hva som er relevant, følge angivelsen av herdet fett. 

3. Blandinger av mel fra to eller flere kornslag «Mel» fulgt av en liste over de kornslagene det er 

sammensatt av, angitt i synkende rekkefølge etter vekt. 

4. Ubearbeidet stivelse og stivelse som er modifisert ved 

fysiske prosesser eller ved hjelp av enzymer 

«Stivelse» 

5. Enhver fiskeart der fisken inngår som ingrediens i et 

annet næringsmiddel, og forutsatt at betegnelsen for 

og presentasjonen av dette næringsmiddelet ikke viser 

til en bestemt fiskeart 

«Fisk» 

6. Alle ostetyper når osten eller osteblandingen inngår 

som ingrediens i et annet næringsmiddel, og forutsatt 

at betegnelsen for og presentasjonen av dette 

næringsmiddelet ikke viser til en bestemt type ost 

«Ost» 

7. Alt krydder som ikke overstiger 2 % av næringsmid-

delets vekt 

«Krydder» eller «krydderblandinger» 

8. Alle krydderurter eller deler av krydderurter som ikke 

overstiger 2 % av næringsmiddelets vekt 

«Krydderurt(er)» eller «blandinger av krydderurter» 

9. Alle former for gummiprodukter som anvendes til 

framstilling av gummibase til tyggegummi 

«Gummibase» 

10. Griljermel av enhver opprinnelse «Griljermel» 
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Definisjon av næringsmiddelkategori Betegnelse 

11. Alle kategorier sukrose «Sukker» 

12. Vannfri dekstrose eller dekstrosemonohydrat «Dekstrose» 

13. Glukosesirup og vannfri glukosesirup «Glukosesirup» 

14. Alle melkeproteiner (kasein, kaseinat og myse-

proteiner) og blandinger av disse 

«Melkeproteiner» 

15. Presset kakaosmør, ekspeller-kakaosmør eller 

raffinert kakaosmør 

«Kakaosmør» 

16. Alle typer vin som omfattes av vedlegg XIb til 

forordning (EF) nr. 1234/2007(1) 

«Vin» 

17. Skjelettmuskulatur(2) av pattedyr- og fuglearter som 

er godkjent som egnet til konsum, med naturlig 

innhold av vev eller tilhørende vev, der det samlede 

innholdet av fett og bindevev ikke overstiger verdiene 

fastsatt nedenfor, og der kjøttet utgjør en ingrediens i 

et annet næringsmiddel. 

 Øvre grenser for innhold av fett og bindevev i 

ingredienser betegnet som «...kjøtt». 

Arter 
Fett-

innhold 

Forhold mellom 

kollagen og 

kjøttprotein(1) 

— Pattedyr (unntatt 

kanin og svin) og 

blandinger av ulike 

arter med overvekt av 

pattedyr  

—  Svin  

—  Fugl og kanin  

25 % 

30 % 

15 % 

25 % 

25 % 

10 % 

(1)  Forholdet mellom kollagen og kjøttprotein uttrykkes 

som prosentandelen av kollagen i kjøttprotein. 

Kollageninnholdet er åtte ganger hydroksyprolin-

innholdet.  

 Dersom disse øvre grensene overskrides og alle andre 

kriterier for definering av «kjøtt» er oppfylt, skal 

innholdet av «...kjøtt» justeres tilsvarende ned, og 

ingredienslisten skal i tillegg til betegnelsen «...kjøtt» 

inneholde opplysninger om innholdet av fett og/eller 

bindevev. 

 Denne definisjonen omfatter ikke produkter som 

omfattes av definisjonen av «mekanisk utbeinet 

kjøtt». 

«...kjøtt» og navn(3) på de(n) dyreart(er) det stammer fra. 

18.  Alle typer produkter som omfattes av definisjonen av 

«mekanisk utbeinet kjøtt». 

«Mekanisk utbeinet kjøtt» og navn(3) på de(n) dyreart(er) 

det stammer fra. 

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om 

særlige bestemmelser om visse landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning) (EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1). 

(2) Mellomgulvet og de ytre tyggemuskler inngår i skjelettmuskulaturen, mens hjerte, tunge, muskler i hodet (andre enn de ytre 

tyggemusklene), forkneledd, tarsalledd og hale ikke gjør det. 

(3) Ved merking på engelsk kan denne betegnelsen erstattes med det generiske navnet på ingrediensen for den aktuelle dyrearten. 
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DEL C — ANGIVELSE AV VISSE INGREDIENSER MED DERES KATEGORIBETEGNELSE, ETTERFULGT 

AV DERES SPESIFIKKE BETEGNELSE ELLER E-NUMMER 

Uten at det berører artikkel 21, skal tilsetningsstoffer og enzymer i næringsmidler, med unntak av dem som er angitt i 

artikkel 20 bokstav b), som hører inn under en av kategoriene oppført i denne delen, angis med betegnelsen på denne 

kategorien, etterfulgt av sitt spesifikke navn eller eventuelt sitt E-nummer. Dersom en ingrediens hører inn under flere 

kategorier, angis den kategorien som svarer til ingrediensens hovedfunksjon i næringsmiddelet. 

Syre  Skumdannende middel 

Surhetsregulerende middel  Geleringsmiddel 

Antiklumpemiddel  Overflatebehandlingsmiddel 

Skumdempende middel  Fuktighetsbevarer 

Antioksidant  Modifisert stivelse(2) 

Fyllstoff  Konserveringsmiddel 

Fargestoff  Drivgass 

Emulgator  Hevemiddel 

Smeltesalter(1)  Kompleksdanner 

Konsistensmiddel  Stabilisator 

Smaksforsterker  Søtstoff 

Melbehandlingsmiddel  Fortykningsmiddel 

  

(1)  Bare for smelteoster og produkter framstilt av smelteost. 

(2)  Det kreves ikke angivelse av spesifikk betegnelse eller E-nummer. 

DEL D — ANGIVELSE AV AROMAER I INGREDIENSLISTEN 

1.  Aromaer skal angis med en av følgende betegnelser: 

– «aroma(er)» eller med en mer spesifikk betegnelse på eller beskrivelse av aromaen dersom den aromagivende 

bestanddelen inneholder aromaer definert i bokstav b), c), d), e), f), g) og h) i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1334/2008, 

– «røykaroma(er)» eller «røykaroma(er) framstilt av næringsmiddel/næringsmidler eller næringsmiddelkategori 

eller -kilde(r)» (f.eks. «røykaroma framstilt av bøk»), dersom den aromagivende bestanddelen inneholder 

aromaer som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og gir næringsmiddelet 

røykaroma. 

2.  Uttrykket «naturlig» i beskrivelser av aromaer skal brukes i samsvar med artikkel 16 i forordning (EF)  

nr. 1334/2008. 

3.  Kinin og/eller koffein brukt som aroma i framstillingen eller tilberedningen av et næringsmiddel skal angis i 

ingredienslisten med sin spesifikke betegnelse umiddelbart etter ordet «aroma(er)». 

DEL E — ANGIVELSE AV SAMMENSATTE INGREDIENSER 

1.  En sammensatt ingrediens kan angis i ingredienslisten med sin betegnelse dersom betegnelsen er fastsatt ved lov 

eller brukt ifølge sedvane, etter den samlede vekten i produktet, og umiddelbart fulgt av en liste over de 

ingrediensene som inngår i den sammensatte ingrediensen. 

2.  Uten at det berører artikkel 21, er ingredienslisten over sammensatte ingredienser ikke obligatorisk 

a)  når sammensetningen av den sammensatte ingrediensen er fastsatt i gjeldende unionsbestemmelser, og forutsatt 

at den sammensatte ingrediensen utgjør mindre enn 2 % av det ferdige produkt; denne bestemmelsen gjelder 

imidlertid ikke for tilsetningsstoffer, med forbehold for artikkel 20 bokstav a)-d), 

b)  for sammensatte ingredienser som består av blandinger av krydder og/eller krydderurter som utgjør mindre enn 

2 % av det ferdige produktet, unntatt tilsetningsstoffer, med forbehold for artikkel 20 bokstav a)-d), eller 

c)  når den sammensatte ingrediensen er et næringsmiddel som det i henhold til unionsbestemmelsene ikke kreves 

ingrediensliste for. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

MENGDEANGIVELSE AV INGREDIENSER 

1.  Det kreves ikke mengdeangivelse av ingredienser 

a)  for en ingrediens eller en kategori av ingredienser 

i) der nettovekt etter avrenning er angitt i samsvar med nr. 5 i vedlegg IX, 

ii) der mengden i henhold til unionsbestemmelsene allerede skal oppgis i merkingen, 

iii) som brukes i små mengder som aromagivende bestanddeler, eller 

iv) som selv om den forekommer i næringsmiddelets betegnelse, ikke vil være avgjørende for forbrukerens 

valg i omsetningsmedlemsstaten fordi variasjonen i mengde ikke er så vesentlig at den kjennetegner 

næringsmiddelet eller skiller det fra andre lignende produkter, 

b)  dersom mengden av en ingrediens eller en kategori av ingredienser er uttrykkelig fastsatt i særlige 

unionsbestemmelser uten at den skal angis i merkingen, eller 

c)  i tilfellene nevnt i nr. 4 og 5 i del A i vedlegg VII. 

2.  Artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og b) får ikke anvendelse på 

a)  ingredienser eller kategorier av ingredienser som omfattes av angivelsen «Inneholder søtstoff(er)» eller 

«Inneholder sukker og søtstoff(er)», dersom angivelsen følges av betegnelsen på næringsmiddelet, som angitt i 

vedlegg III, eller 

b)  tilsatte vitaminer og mineraler dersom disse stoffene skal angis i en næringsdeklarasjon. 

3.  Mengdeangivelsen av en ingrediens eller en kategori av ingredienser skal 

a)  uttrykkes i prosent, som skal svare til mengden av ingrediensen eller ingrediensene på tidspunktet for bruk, og 

b)  angis enten i næringsmiddelets betegnelse, i umiddelbar nærhet av næringsmiddelets betegnelse eller i 

ingredienslisten i forbindelse med den aktuelle ingrediensen eller kategorien av ingredienser. 

4.  Som unntak fra nr. 3 gjelder følgende: 

a)  For næringsmidler som har fått redusert vanninnhold som følge av varmebehandling eller annen behandling, 

skal mengden uttrykkes i prosent og svare til mengden av ingrediensen(e) som er brukt i det ferdige produktet, 

med mindre denne mengden eller den samlede mengden av alle ingrediensene angitt i merkingen overstiger 

100 %; i så fall skal mengden angis på grunnlag av vekten av ingrediensen(e) som er brukt for å tilberede 100 g 

av det ferdige produktet. 

b)  Mengden av flyktige ingredienser skal angis etter sin vekt i det ferdige produktet. 

c)  Mengden av ingredienser som brukes i konsentrert eller tørket form, og som rekonstitueres under 

framstillingen, kan angis etter sin vekt før de ble konsentrert eller tørket. 

d)  For konsentrerte eller tørkede næringsmidler som skal tilsettes vann, kan mengden av ingrediensene angis etter 

vekt i det rekonstituerte produktet. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

ANGIVELSE AV NETTOINNHOLD 

1.  Angivelse av nettoinnhold er ikke obligatorisk for næringsmidler 

a)  der det forekommer betydelige tap av volum eller masse, og der næringsmidlene selges enkeltvis eller veies i 

kjøperens nærvær, 

b)  der nettoinnholdet er under 5 g eller 5 ml; denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for krydder eller 

krydderurter, eller 

c)  som normalt selges enkeltvis, dersom antall artikler er klart synlig og lett å telle utenfra eller, når dette ikke er 

tilfellet, er angitt i merkingen. 

2.  Dersom det i unionsbestemmelser eller, dersom slike ikke finnes, i nasjonale bestemmelser er fastsatt at et innhold 

skal angis på en bestemt måte (f.eks. nominelt innhold, minsteinnhold eller gjennomsnittlig innhold), er dette 

innholdet nettoinnholdet for denne forordnings formål. 

3.  Dersom en ferdigpakning består av to eller flere enkeltpakninger som inneholder samme mengde av samme 

produkt, skal nettoinnholdet angis ved å angi nettoinnholdet for hver enkelt pakning og det samlede antall 

enkeltpakninger. Disse opplysningene er imidlertid ikke obligatoriske dersom det samlede antall enkeltpakninger er 

klart synlig og lett å telle utenfra, og dersom minst én angivelse av nettoinnholdet i hver enkeltpakning er klart 

synlig utenfra. 

4.  Dersom en ferdigpakning består av to eller flere enkeltpakninger som ikke anses som salgsenheter, skal 

nettoinnholdet angis ved å angi det samlede nettoinnhold og det samlede antall enkeltpakninger. 

5.  Dersom et næringsmiddel i fast form frambys i en lake, skal næringsmiddelets nettovekt etter avrenning også angis. 

Dersom næringsmiddelet er glasert, skal næringsmiddelets nettovekt ikke omfatte glaseringen. 

 I dette nummer menes med «lake» følgende produkter, eventuelt blandinger av dem, også når de er fryst eller 

dypfryst, dersom laken bare er en tilsetning til preparatets hovedbestanddeler og derfor ikke er avgjørende for 

kjøpet: vann, vandige saltløsninger, saltlake, vandige løsninger av næringsmiddelsyrer, eddik, vandige løsninger av 

sukker, vandige løsninger av andre søtningsmidler, frukt- eller grønnsakjuice når det gjelder frukt eller grønnsaker. 

 ______  
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VEDLEGG X 

HOLDBARHETSDATO, SISTE FORBRUKSDATO OG DATO FOR INNFRYSING 

1.  Holdbarhetsdatoen angis som følger: 

a)  Foran datoen angis følgende ord: 

– «best før ...» dersom datoen angir dagen, 

– «best før utgangen av ...» i andre tilfeller. 

b)  Angivelsene fastsatt i bokstav a) skal etterfølges av 

– selve datoen, eller 

– en henvisning til det stedet i merkingen der datoen er angitt. 

 Disse angivelsene skal om nødvendig utfylles med en opplysning om oppbevaringsvilkårene som skal 

overholdes for å sikre den angitte holdbarheten. 

c)  Datoen skal bestå av en ukodet angivelse av dag, måned og eventuelt år, i nevnte rekkefølge. 

 Det er imidlertid for næringsmidler 

– med en holdbarhet på under 3 måneder tilstrekkelig å angi dag og måned, 

– med en holdbarhet på mer enn 3 måneder, men ikke mer enn 18 måneder, tilstrekkelig å angi måned og år, 

– med en holdbarhet på mer enn 18 måneder tilstrekkelig å angi året. 

d)  Med forbehold for unionsbestemmelser som fastsetter andre datoangivelser, kreves ikke angivelse av 

holdbarhetsdato for 

– frisk frukt og friske grønnsaker, herunder poteter, som ikke er skrelt, snittet eller behandlet på lignende 

måte; dette unntaket får ikke anvendelse på spirende frø og lignende produkter som skudd av belgfrukter, 

– viner, sterkviner, musserende viner, aromatiserte viner og lignende produkter som er framstilt av andre 

frukter enn druer, samt drikker som hører inn under KN-kode 220600, og som er framstilt av druer eller 

druemost, 

– drikker med alkoholinnhold på minst 10 volumprosent, 

– baker- eller konditorvarer som på grunn av sin art normalt forbrukes innen 24 timer etter framstillingen, 

– eddik, 

– koksalt, 

– sukker i fast form, 

– sukkervarer som nesten utelukkende består av aromatiserte og/eller fargede sukkerarter, 

– tyggegummi og lignende tyggeprodukter. 
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2.  Siste forbruksdato skal angis som følger: 

a)  Datoen skal følge etter ordene «siste forbruksdag …». 

b)  Angivelsene fastsatt i bokstav a) skal etterfølges av 

– selve datoen, eller 

– en henvisning til det stedet i merkingen der datoen er angitt. 

 Disse opplysningene skal følges av en beskrivelse av oppbevaringsvilkårene som skal overholdes. 

c)  Datoen skal bestå av en ukodet angivelse av dag, måned og eventuelt år, i nevnte rekkefølge. 

d)  Siste forbruksdato skal angis på alle ferdigpakkede porsjonspakninger. 

3.  Datoen for innfrysing eller datoen for første innfrysing som nevnt i nr. 6 i vedlegg III skal angis som følger: 

a)  Datoen skal følge etter ordet «Innfrysingsdato: …». 

b)  Angivelsene fastsatt i bokstav a) skal etterfølges av 

– selve datoen, eller 

– en henvisning til det stedet i merkingen der datoen er angitt. 

c)  Datoen skal bestå av en ukodet angivelse av dag, måned og år, i nevnte rekkefølge. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

KJØTTYPER SOM DET ER OBLIGATORISK Å ANGI OPPRINNELSESSTAT ELLER OPPHAVSSTED 

FOR 

KN-koder 

(Den kombinerte nomenklatur 2010) 
Beskrivelse 

0203 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst 

0204 Kjøtt av sau eller geit, ferskt, kjølt eller fryst 

Ex 0207 Kjøtt av fjørfe i henhold til nr. 0105, ferskt, kjølt eller 

fryst 
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VEDLEGG XII 

ALKOHOLSTYRKE 

Sann alkoholstyrke for drikker som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol, skal angis med et tall med høyst én 

desimal. Det skal følges av symbolet «% vol.», og ordet «alkohol» eller forkortelsen «alk.» kan stå foran. 

Alkoholstyrken skal bestemmes ved 20 C. 

Tillatte positive og negative avvik i absolutte tall når det gjelder opplysning om alkoholstyrke, skal være som angitt i 

tabellen nedenfor. De får anvendelse uten at det berører nøyaktigheten av analysemetodene som brukes til å bestemme 

alkoholstyrken. 

Beskrivelse av drikk Toleranse (±) 

1.  Øl med KN-kode 220300 som har en alkoholstyrke på 

høyst 5,5 % vol.; ikke-musserende drikker med KN-

kode 220600 som er framstilt av druer 

0,5 % vol. 

2.  Øl med en alkoholstyrke på over 5,5 % vol.; 

musserende drikker med KN-kode 220600 som er 

framstilt av druer, eplesider, pæresider, fruktviner og 

lignende drikker som er framstilt av annen frukt enn 

druer, også perlende eller musserende; mjød 

1 % vol. 

3.  Drikker som inneholder maserert(e) frukt eller 

plantedeler 

1,5 % vol. 

4.  Andre drikker med en alkoholstyrke på over 1,2 

volumprosent 

0,3 % vol. 
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VEDLEGG XIII 

REFERANSEINNTAK 

DEL A — DAGLIG REFERANSEINNTAK AV VITAMINER OG MINERALER (VOKSNE) 

1.  Vitaminer og mineraler som kan deklareres, og referanseverdier for næringsstoffer 

Vitamin A (μg) 800 Klorid (mg) 800 

Vitamin D (μg) 5 Kalsium (mg) 800 

Vitamin E (mg) 12 Fosfor (mg) 700 

Vitamin K (μg) 75 Magnesium (mg) 375 

Vitamin C (mg) 80 Jern (mg) 14 

Tiamin (mg) 1,1 Sink (mg) 10 

Riboflavin (mg) 1,4 Kobber (mg) 1 

Niacin (mg) 16 Mangan (mg) 2 

Vitamin B6 (mg) 1,4 Fluorid (mg) 3,5 

Folinsyre (μg) 200 Selen (μg) 55 

Vitamin B12 (μg) 2,5 Krom (μg) 40 

Biotin (μg) 50 Molybden (μg) 50 

Pantotensyre (mg) 6 Jod (μg) 150 

Kalium (mg) 2000   

2.  Betydelig mengde av vitaminer og mineraler 

 Som regel skal følgende verdier legges til grunn for å avgjøre hva som utgjør en betydelig mengde: 

– 15 % av referanseverdiene for næringsinnhold angitt i nr. 1, per 100 g eller 100 ml for andre produkter enn 

drikker, 

– 7,5 % av referanseverdiene for næringsinnhold angitt i nr. 1, per 100 ml for drikker, eller 

– 15 % av referanseverdiene for næringsinnhold angitt i nr. 1, per porsjon dersom pakningen inneholder bare én 

porsjonsenhet. 

DEL B — REFERANSEINNTAK AV ENERGI OG VISSE ANDRE NÆRINGSSTOFFER ENN VITAMINER OG 

MINERALER (VOKSNE) 

Energi eller næringsstoff Referanseinntak 

Energi 8 400 kJ/2 000 kcal 

Samlet fett 70 g 

Mettede fettsyrer 20 g 

Karbohydrater 260 g 

Sukkerarter 90 g 

Protein 50 g 

Salt 6 g 
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VEDLEGG XIV 

OMREGNINGSFAKTORER 

OMREGNINGSFAKTORER FOR BEREGNING AV ENERGI 

Energiinnholdet som angis, skal beregnes ved hjelp av følgende omregningsfaktorer: 

— karbohydrater (unntatt polyoler) 17 kJ/g — 4 kcal/g 

— polyoler 10 kJ/g — 2,4 kcal/g 

— protein 17 kJ/g — 4 kcal/g 

— fett 37 kJ/g — 9 kcal/g 

— salatrimer 25 kJ/g — 6 kcal/g 

— alkohol (etanol) 29 kJ/g — 7 kcal/g 

— organisk syre 13 kJ/g — 3 kcal/g 

— kostfiber 8 kJ/g — 2 kcal/g 

— erytritol 0 kJ/g — 0 kcal/g 
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VEDLEGG XV 

UTTRYKKS- OG PRESENTASJONFORM FOR NÆRINGSDEKLARASJON 

I næringsdeklarasjonen skal målenhetene som brukes for energi (kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal)) og masse (gram 

(g), milligram (mg) eller mikrogram (μg)), samt eventuelt rekkefølgen av opplysningene, være som følger: 

energi kJ/kcal 

fett g 

hvorav 

—  mettede fettsyrer g 

—  en-umettede fettsyrer g 

— flerumettede fettsyrer g 

karbohydrater g 

hvorav 

—  sukkerarter g 

—  polyoler g 

—  stivelse g 

kostfiber g 

protein g 

salt g 

vitaminer og mineraler de enhetene som er angitt i del A nr. 1 i vedlegg XIII 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2014 

av 3. mars 2014 

om endring 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 gjen-

stander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og 

om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), sær-

lig artikkel 5 nr. 1, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 10/ 

2011(2) er det opprettet en EU-liste over stoffer som kan 

brukes i framstillingen av plastmaterialer og plastgjen-

stander («EU-liste over godkjente stoffer»). 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

framla 24. juli 2012 positive vitenskapelige vurderinger 

om ytterligere to stoffer, nærmere bestemt 2-fenyl-3,3-

bis(4-hydroksyfenyl)ftalimidin(3) og 1,3-bis(iso-

cyanatmetyl)benzen(4). Disse stoffene bør nå oppføres på 

EU-listen over godkjente stoffer som kommer i kontakt 

med næringsmidler (FCM), med FCM-stoffnummer 872 

og 988. 

3)  Det framgår av den vitenskapelige vurderingen av FCM-

stoffnummer 988 at migrasjonen at stoffets hydrolyse-

produkt, 1,3-benzendimetanamin, bør kontrolleres. 1,3-

benzendimetanamin er allerede godkjent med FCM-

stoffnummer 421. Ettersom migrasjonen av FCM-

stoffnumrene 421 og 988 kontrolleres på grunnlag av 

migrasjonen av FCM-stoffnummer 421, bør det innføres 

en grupperestriksjon som omfatter begge stoffene. 

Godkjenningen av FCM-stoffnummer 421 bør derfor 

endres, og grupperestriksjonen bør innføres i tabell 2 i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 4.3.2014, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 12. 

(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 2012; 10(7):2825. 

(4) EFSA Journal 2012, 10(7):2824. 

4)  FCM-stoffnummer 340 (dicyandiamid) er godkjent som 

tilsetningsstoff i plast i tabell 1 i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 10/2011 uten en spesifikk migrasjonsgrense. I 

uttalelsen i den 33. serien av rapporter fra Vitenskaps-

komiteen for næringsmidler(5) ble det fastsatt et 

tolerabelt daglig inntak (TDI) på 1 mg/kg kroppsvekt, 

noe som gir en spesifikk migrasjonsgrense (SMG) på 

60 mg/kg næringsmiddel. Denne grensen er den samme 

som den generelle spesifikke migrasjonsgrensen som er 

fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 10/2011. 

Ettersom den spesifikke migrasjonsgrensen på 60 mg/kg 

er utledet fra en toksikologisk terskel, som tolerabelt 

daglig inntak, bør den spesifikke migrasjonsgrensen 

nevnes i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

5)  For å begrense den administrative byrden for driftsan-

svarlige bør det fram til 24. mars 2015 være tillatt å 

bringe i omsetning plastmaterialer og plastgjenstander 

som lovlig er brakt i omsetning i samsvar med kravene i 

forordning (EU) nr. 10/2011, men som ikke oppfyller 

kravene i denne forordning. Materialene og gjenstan-

dene bør kunne forbli på markedet til lagrene er tomme. 

6)  Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som lovlig er brakt i 

omsetning før 24. mars 2014, men som ikke oppfyller kravene i 

denne forordning, kan bringes i omsetning fram til  

24. mars 2015. Nevnte plastmaterialer og plastgjenstander kan 

forbli på markedet etter nevnte dato til lagrene er tomme. 

  

(5) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, 33. serie,  

s. 31, Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publika-

sjoner, Luxembourg, 1995, ISBN 92-826-9275-2. 

2019/EØS/13/14 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

1
4

.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

3
/3

4
7
 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Posten for FCM-stoffnummer 340 (dicyandiamid) skal lyde: 

«340 47440 0000461-58-5 dicyandiamid ja nei nei 60»    

b)  Posten for FCM-stoffnummer 421 (1,3-benzendimetanamin) skal lyde: 

«421 13000 0001477-55-0 1,3-benzendimetanamin nei ja nei  (34)»   

c)  Følgende post innsettes i riktig nummerrekkefølge: 

«872  0006607-41-6 2-fenyl-3,3-bis(4-hydroksy-

fenyl)ftalimidin 

nei ja nei 0,05  Skal bare brukes som komonomer 

i polykarbonatkopolymerer 

(20)» 

d)  Ny post skal lyde: 

«988  3634-83-1 1,3-bis(isocyanatmetyl)-

benzen 

nei ja nei  (34) SMG(T) gjelder for migrasjon av stoffets hydrolyseprodukt, 1,3-

benzendimetanamin 

Skal bare brukes som komonomer i framstillingen av et 

mellomlagsbelegg på en film av poly(etylentereftalat)polymer i en 

flerlagsfilm» 

 

2)  I tabell 2 skal ny post lyde: 

«34 421 

988 

0,05 Uttrykt som 1,3-benzendimetanamin» 

3)  I tabell 3 skal ny post lyde: 

«(20) Stoffet inneholder anilin som urenhet; samsvar med restriksjonen som er fastsatt for primære aromatiske aminer i vedlegg II nr. 2, må kontrolleres.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 212/2014 

av 6. mars 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for det forurensende 

stoffet citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus)(*) 

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 Felles-

skapet i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmid-

ler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 

19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for 

visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) er det 

fastsatt grenseverdier for mykotoksiner i næringsmidler. 

2)  På anmodning fra Kommisjonen vedtok Vitenskaps-

gruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden 

(Gruppen for forurensende stoffer) i Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)  

2. mars 2012 en uttalelse om risikoer for menneskers og 

dyrs helse knyttet til forekomsten av citrinin i 

næringsmidler og fôr(3). Gruppen for forurensende 

stoffer besluttet å fastslå risikoen forbundet med citrinin 

på grunnlag av tilgjengelige opplysninger om 

nyretoksisitet, og fastsatte et nivå som ikke gir grunn til 

bekymring for nyretoksisitet. Ved å anvende en 

usikkerhetsfaktor på 100 på NOAEL-dosen (dosen uten 

observert skadevirkning), dvs. 20 μg/kg kroppsvekt per 

dag, oppnås det et nivå som ikke gir grunn til 

bekymring for nyretoksisitet hos mennesker, dvs. 

0,2 μg/kg kroppsvekt per dag. På grunnlag av til-

gjengelige opplysninger fastslo Gruppen for 

forurensende stoffer at det ikke kan utelukkes at citrinin 

kan ha en genotoksisk og kreftframkallende virkning 

ved nivået som ikke gir grunn til bekymring for 

nyretoksisitet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 7.3.2014, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 12. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmid-

delkjeden (CONTAM): Scientific Opinion on the risks for public 

and animal health related to the presence of citrinin in food and 

feed. EFSA Journal 2012; 10(3):2605. [82 sider] doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2605. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal. 

3)  EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved 

spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier 

(NDA-gruppen) vedtok 24. januar 2013, på anmodning 

fra vedkommende myndighet i Nederland etter en 

søknad fra Sylvan Bio Europe BV, en uttalelse om 

dokumentasjonen for en helsepåstand om monakolin K i 

rød gjæret ris fra SYLVAN BIO og opprettholdelse av 

et normalt nivå av LDL-kolesterol i blodet i henhold til 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006(4). 

NDA-gruppen konkluderte med at det er fastslått en 

årsakssammenheng mellom inntak av monakolin K i 

preparater av rød gjæret ris og opprettholdelse av et 

normalt nivå av LDL-kolesterol i blodet. NDA-gruppen 

mener at følgende tekst gjenspeiler de vitenskapelige 

bevis: «Monakolin K fra rød gjæret ris bidrar til å 

opprettholde normale kolesterolnivåer i blodet», og for å 

oppnå den påståtte virkningen bør 10 mg monakolin K 

fra preparater av rød gjæret ris, inntas daglig. 

Målgruppen er voksne i befolkningen generelt. Helsepå-

standen kan anvendes på alle preparater av rød gjæret 

ris, på markedet. 

4)  Monakolin K framstilles av Monascus purpureus, 

hvorav noen stammer også danner citrinin. Tilgjengelige 

opplysninger om forekomsten av citrinin i visse 

preparater av rød gjæret ris viste høye nivåer av citrinin 

i disse preparatene. Inntak av slike preparater i den 

mengden som er nødvendig for å oppnå den påståtte 

virkningen, vil kunne føre til en eksponering som er 

betydelig høyere enn nivået som ikke gir grunn til 

bekymring for en nyretoksisk virkning av citrinin. Det 

bør derfor fastsettes en grenseverdi for citrinin i 

preparater av rød gjæret ris. For å oppnå det nødvendige 

inntaket av monakolin K må det inntas 4–6 kapsler à 

600 mg rød gjæret ris. Det er fastsatt en grenseverdi på 

2 mg/kg for citrinin i preparater av rød gjæret ris, for å 

sikre at den potensielle eksponeringen for citrinin i slike 

preparater holdes på et nivå som er betydelig lavere enn 

nivået for nyretoksisitet, dvs. 0,2 μg/kg kroppsvekt for 

voksne. På grunn av manglende kunnskap om 

forekomsten av citrinin i andre næringsmidler og den 

fortsatte usikkerheten rundt citrinins potensielle 

  

(4) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA); Scientific 

Opinion on the substantiation of a health claim related to 

monacolin K in SYLVAN BIO red yeast rice and maintenance of 

normal blood LDL-cholesterol concentrations pursuant to Article 

13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2013; 

11(2):3084. [13 sider]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3084. Tilgjengelig 

på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 
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kreftframkallende og genotoksiske virkning, bør 

grenseverdien vurderes på nytt innen to år, etter at det er 

innhentet flere opplysninger om citrinins toksisitet og 

eksponering fra andre næringsmidler. 

5)  Tilsetting eller bruk av stoffer i næringsmidler er 

regulert av særlig EU-regelverk og nasjonal lovgivning, 

det samme er klassifisering av produkter som næ-

ringsmidler eller legemidler. Fastsettelse av en 

grenseverdi i slike stoffer eller produkter utgjør verken 

en tillatelse til å markedsføre stoffet som det er fastsatt 

en grenseverdi for, en beslutning om stoffet kan brukes i 

næringsmidler eller en klassifisering av et gitt produkt 

som næringsmiddel. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I avsnitt 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nytt nr. 2.8 og 2.8.1 lyde: 

Næringsmidler(1) Grenseverdier (μg/kg) 

«2.8 Citrinin  

2.8.1 Kosttilskudd basert på ris gjæret med rød 

gjær (Monascus purpureus) 
2 000(*) 

(*) Grenseverdien skal vurderes på nytt før 1. januar 2016 i lys av opplysninger om eksponering for citrinin i andre næringsmidler og 

ajourførte opplysninger om citrinins toksisitet, særlig med hensyn til kreftframkallende og genotoksisk virkning.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medle-

msstater. 

Utferdiget i Brussel, 6. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 246/2014 

av 13. mars 2014 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til 

bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning 

(EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er det 

opprettet en EU-liste over aromaer og kildematerialer til 

bruk i næringsmidler og vilkår for bruk av disse. 

2)  Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aroma-

stoffer, og listen er innført i del A i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3)  Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten 

omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 14.3.2014, s. 58, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 12. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av  

1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om 

innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1334/2008 og om oppheving av kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/ 

217/EF (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 1). 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller 

som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller 

berørt part. 

4)  Del A av EU-listen inneholder en rekke stoffer som Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ikke 

er ferdige med å vurdere eller har bedt om ytterligere 

vitenskapelige opplysninger om for å kunne fullføre 

vurderingen. For 19 av disse stoffene har personene med 

ansvar for å bringe aromastoffene i omsetning, nå 

trukket tilbake søknadene. Disse aromastoffene bør 

derfor fjernes fra EU-listen. 

5)  Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør 

derfor endres. 

6)  I henhold til artikkel 30 i forordning (EF) nr. 1334/2008 

kan aromastoffer som ikke er oppført på EU-listen, 

bringes i omsetning som aromastoffer og brukes i eller 

på næringsmidler fram til 22. oktober 2014. Ettersom 

aromastoffer allerede finnes på markedet i medlems-

statene, og for å sikre en smidig overgang til en fram-

gangsmåte for EU-godkjenning, er det i kommisjons-

forordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsatt overgangstiltak 

for næringsmidler som inneholder slike stoffer. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om 

overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162). 

2019/EØS/13/16 
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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, 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende poster: 

«01.015 vinylbenzen 100-42-5  11022   1 EFSA 

02.122 p-menta-1,8(10)-dien-9-ol 3269-90-7     2 EFSA 

09.809 p-menta-1,8(10)-dien-9-ylacetat 15111-97-4  10743   2 EFSA 

12.114 dietyltrisulfid 3600-24-6 1701 11451   4 EFSA 

12.120 2,8-epitio-p-mentan 68398-18-5 1685    4 EFSA 

12.159 metylmetantiosulfonat 2949-92-0  11520   3 EFSA 

12.256 etylpropyltrisulfid 31499-70-4 1695    4 EFSA 

12.272 propylpropantiosulfonat 1113-13-9 1702    3 EFSA 

13.029 2,5-dimetylfuran 625-86-5 1488 2208   3 EFSA 

13.030 2-metylfuran 534-22-5 1487 2209   3 EFSA 

13.092 2-etylfuran 3208-16-0 1489 11706   3 EFSA 

14.145 pyrrol-2-karbaldehyd 1003-29-8  11393   4 EFSA 

14.163 1-metylpyrrol-2-karboksaldehyd 1192-58-1     4 EFSA 

14.169 1-etyl-2-pyrrolkarboksaldehyd 2167-14-8     4 EFSA 

15.064 2,5-dimetyltiofen 638-02-8     4 EFSA 

15.072 2-etyltiofen 872-55-9  11614   4 EFSA 

15.091 2-metyltiofen 554-14-3  11631   4 EFSA 

15.092 3-metyltiofen 616-44-4  11632   4 EFSA 

16.124 (1R,2S,5R)-N-syklopropyl-5-metyl-2-isopropyl-

sykloheksankarboksamid 

73435-61-7     1 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 298/2014 

av 21. mars 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til magnesiumdihydrogendifosfat til bruk 

som hevemiddel og surhetsregulerende middel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, artikkel 14 og 

artikkel 30 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i nærings-

midler som er oppført i vedlegg II og III til forordning 

(EF) nr. 1333/2008. 

3) EU-listen og spesifikasjonene kan ajourføres etter den 

felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forord-

ning (EF) nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen 

eller etter søknad. 

4) En søknad om godkjenning av bruk av magne-

siumdihydrogendifosfat som hevemiddel og surhets-

regulerende middel i visse næringsmiddelkategorier, ble 

inngitt 7. april 2011 og gjort tilgjengelig for medlems-

statene. 

5) Fosforsyre, fosfater, di-, tri- og polyfosfater (E 338-452) 

er godkjent for bruk i fine bakervarer som hevemiddel. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 25.3.2014, s. 36, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 12. 

(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). 

Difosfater (E 450), som angitt i forordning (EU)  

nr. 231/2012, kan brukes som et alternativ til 

natriumaluminiumfosfat (E 541), noe som gjør at 

aluminiuminnholdet i bearbeidede næringsmidler redu-

seres. De difosfater som på nåværende tidspunkt er 

angitt, har en skarp ettersmak og kan øke det samlede 

natriuminnholdet i næringsmidler. 

6) Spesifikasjoner for magnesiumdihydrogendifosfat bør 

fastsettes i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 

ettersom stoffet kan brukes som et alternativ til de andre 

difosfatene for å redusere den skarpe ettersmaken og 

unngå at natriuminnholdet i næringsmidler øker. Bruken 

av magnesiumdihydrogendifosfat bør derfor godkjennes 

i kategoriene 6.2.1: Mel, bare selvhevende mel; 6.5: 

Nudler; 6.6: Røre; 7.1: Brød og rundstykker og 7.2: Fine 

bakervarer. Magnesiumdihydrogendifosfat bør tildeles 

nummeret E 450 (ix). 

7) Lignende stoffer med samme eller høyere magnesium-

innhold som magnesiumdihydrogendifosfat, for eksem-

pel monomagnesiumfosfat og dimagnesiumfosfat av 

ortofosforsyre (E 343i, E 343ii), er allerede godkjent for 

bruk i de samme næringsmiddelkategoriene. Oppfø-

ringen av magnesiumdihydrogendifosfat som et 

alternativt difosfat i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 231/2012, og dets bruk i næringsmidler, vil ikke 

medføre en økning i fosfor- eller magnesiuminntaket. 

Fastsettelsen av spesifikasjonene og den særlige 

godkjenningen av bruken av magne-

siumdihydrogendifosfat (E 450 (ix)) som hevemiddel og 

surhetsregulerende middel, vil derfor ikke utgjøre noen 

risiko. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet før den ajourfører EU-listen over til-

setningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forord-

ning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajour-

føringen ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers 

helse. Ettersom oppføringen av magne-

siumdihydrogendifosfat i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 231/2012 og godkjenningen av bruken av magne-

siumdihydrogendifosfat (E 450 (ix)) som hevemiddel 

ikke anses å utgjøre noen risiko, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet. 

9) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 

bør derfor endres.  

2019/EØS/13/17 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar 

med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del C nr. l) erstattes tabellen med følgende tabell: 

«E-nummer Navn 

E 338 Fosforsyre 

E 339 Natriumfosfater 

E 340 Kaliumfosfater 

E 341 Kalsiumfosfater 

E 343 Magnesiumfosfater 

E 450 Difosfater(1) 

E 451 Trifosfater 

E 452 Polyfosfater 

(1) E 450 (ix) omfattes ikke.» 

2)  I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  I kategori 06.2.1 «Mel» innsettes følgende post etter post E 338-452: 

 «E 450 (ix) Magnesium-

dihydrogendifosfat 

15 000 (4)(81) Bare selvhevende 

mel 

 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452.» 

b)  I kategori 06.5 «Nudler» innsettes følgende post etter post E 338-452: 

 «E 450 (ix) Magnesium-

dihydrogendifosfat 

2 000 (4)(81)  

 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452.» 

c)  I kategori 06.6 «Røre» innsettes følgende post etter post E 338-452: 

 «E 450 (ix) Magnesium-

dihydrogendifosfat 

12 000 (4)(81)  

 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452.» 

d)  I kategori 07.1 «Brød og rundstykker» innsettes følgende post etter post E 338-452: 

 «E 450 (ix) Magnesium-

dihydrogendifosfat 

15 000 (4)(81) Bare pizzadeig 

(fryst eller kjølt) 

og «tortilla»» 
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e)  I kategori 07.2 «Fine bakervarer» innsettes følgende post etter post E 338-452: 

 «E 450 (ix) Magnesium-

dihydrogendifosfat 

15 000 (4)(81)  

 (81) Den samlede mengden fosfater skal ikke overskride grenseverdien for E 338-452.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter spesifikasjonene for tilsetningsstoff  

E 450 (vii): 

«E 450 (ix) MAGNESIUMDIHYDROGENDIFOSFAT 

Synonymer Surt magnesiumpyrofosfat, monomagnesiumdihydrogenpyrofosfat, magnesiumdifosfat, 

magnesiumpyrofosfat 

Definisjon Magnesiumdihydrogendifosfat er det sure magnesiumsaltet fra difosforsyre. Det 

framstilles ved å langsomt tilsette magnesiumhydroksid i vandig dispersjon til fosforsyre 

inntil molforholdet mellom Mg og P er ca. 1:2. Temperaturen holdes under 60 °C under 

reaksjonen. Ca. 0,1 % hydrogenperoksid tilsettes reaksjonsblandingen, og deretter blir 

oppslemmingen varmet opp og malt. 

EINECS-nummer 244-016-8 

Kjemisk 

betegnelse 

Monomagnesiumdihydrogendifosfat 

Kjemisk formel MgH2P2O7 

Molekylvekt 200,25 

Innhold Ikke under 68,0 % og ikke over 70,5 % P2O5, uttrykt som P2O5 

Ikke under 18,0 % og ikke over 20,5 % MgO, uttrykt som MgO 

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Svakt løselig i vann, uløselig i etanol 

Partikkelstørrelse Gjennomsnittlig partikkelstørrelse varierer mellom 10 og 50 μm 

Renhet  

Glødetap Ikke over 12 % (800 °C, 0,5 timer) 

Fluorid Ikke over 20 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Aluminium Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1155/2013 

av 21. august 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om 

næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til opplysninger om fravær av eller 

redusert forekomst av gluten i næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddel-

opplysninger til forbrukerne(1), særlig artikkel 36 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011 

er det fastsatt at opplysninger fra driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak ikke skal villede forbrukeren, 

ikke skal være tvetydige eller forvirrende for forbru-

keren, og at de eventuelt skal være basert på relevante 

vitenskapelige data. 

2)  I henhold til nr. 3 i nevnte artikkel skal Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter for anvendelsen av 

disse kravene når det gjelder de tilfellene som omtales 

i nevnte nummer. 

3)  I henhold til nr. 4 i nevnte artikkel kan nr. 3 utfylles 

ved å tilføye andre særlige tilfeller der Kommisjonen 

innfører slike krav for å sikre at forbrukerne blir 

korrekt informert. 

4)  Personer med cøliaki har en varig glutenintoleranse. 

Gluten kan forårsake skadevirkninger hos slike 

personer og bør ikke forekomme, eller bare fore-

komme i svært små mengder, i kostholdet deres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 16.11.2013,  

s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 14. 

(1) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18. 

5)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009(2) er det 

fastsatt harmoniserte regler for opplysninger til forbru-

kerne om fravær av eller redusert forekomst av gluten i 

næringsmidler. I henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3) oppheves forord-

ning (EF) nr. 41/2009 fra og med 20. juli 2016. 

6)  Forbrukerne bør informeres fortløpende og ikke 

villedes eller forvirres når driftsansvarlige for næ-

ringsmiddelforetak opplyser om fravær av eller 

redusert forekomst av gluten i næringsmidler etter at 

forordning (EF) nr. 41/2009 er opphevet. Derfor må 

artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 endres 

slik at Kommisjonen kan fastsette ensartede vilkår for 

næringsmiddelopplysninger som gis av driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak, om fravær av eller redusert 

forekomst av gluten i næringsmidler — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 36 nr. 3 første ledd i forordning (EU) nr. 1169/2011 

tilføyes bokstav d): 

«d)  opplysninger om fravær av eller redusert forekomst 

av gluten i næringsmidler.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 av 20. januar 2009 om 

sammensetning og merking av næringsmidler som er egnet for 

personer med glutenintoleranse (EUT L 16 av 21.1.2009, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av  

12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næ-

ringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstat-

ninger 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/13/18 

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

Utferdiget i Brussel, 21. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 78/2014 

av 22. november 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om 

næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til visse kornslag som forårsaker allergier 

eller intoleranser samt næringsmidler tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller 

fytostanolestere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddel-

opplysninger til forbrukerne(1), særlig artikkel 10 nr. 2 og 

artikkel 21 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EU) nr. 1169/2011 fast-

settes en liste over stoffer eller produkter som forår-

saker allergier eller intoleranser. I nr. 1 i vedlegg II er 

blant annet «kamut» og «spelt» oppført. «Kamut» er 

imidlertid et registrert varemerke for en type hvete 

kjent som «khorasanhvete» og spelt er også en type 

hvete. «Khorasanhvete» og «spelt» bør derfor angis 

som typer hvete i nr. 1 i nevnte vedlegg. 

2)  Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1169/2011 

inneholder listen over næringsmidler med merking 

som skal omfatte én eller flere tilleggsopplysninger. I 

henhold til nr. 5.1 i nevnte vedlegg må merking av 

næringsmidler eller næringsmiddelingredienser tilsatt 

fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller fyto-

stanolesterene blant annet inneholde en erklæring om at 

næringsmiddelet utelukkende er beregnet på personer 

som ønsker å senke kolesterolinnholdet i blodet. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 30.1.2014, s. 7, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 15. 

(1) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18. 

3)  Denne merkaden bør endres, siden den i kombinasjon 

med de helsepåstander som er godkjent for disse 

næringsmidlene eller næringsmiddelingrediensene, 

potensielt kan føre til at forbrukere som ikke trenger å 

kontrollere kolesterolinnholdet i blodet, bruker 

produktet. Endringen bør avspeile ordlyden i den 

gjeldende erklæringen i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 608/2004(2). Nevnte forordning vil bli opphevet og 

erstattet med forordning (EU) nr. 1169/2011 fra  

13. desember 2014. 

4) Forordning (EU) nr. 1169/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I nr. 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1169/2011 skal 

innledende punktum lyde: 

«1.  Kornslag som inneholder gluten, dvs. hvete (f.eks. 

spelt og khorasanhvete), rug, bygg, havre eller 

hybridiserte stammer av disse, og produkter framstilt 

av slike kornslag, unntatt:» 

Artikkel 2 

I nr. 5.1 i annen kolonne i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1169/2011 skal punkt 3 lyde: 

«3)  En merknad om at produktet ikke er beregnet på 

personer som ikke trenger å kontrollere kolesterol-

innholdet i blodet.» 

  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 av 31. mars 2004 om 

merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt 

fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostano-

lestere (EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44). 

2019/EØS/13/19 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 334/2014 

av 11. mars 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

biocidprodukter med hensyn til visse vilkår for markedsadgang(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(3) fastsettes virkeområdet for nevnte forordning og 

blant annet at nevnte forordning ikke får anvendelse på biocidprodukter som brukes som tekniske hjelpestoffer. Artikkel 2 nr. 5 

bør endres for å klargjøre og fjerne all tvil om at det med «tekniske hjelpestoffer» menes de hjelpestoffer som er definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(4) og (EF) nr. 1333/2008(5). 

2)  Artikkel 3 nr. 1 bokstav s) og artikkel 19 nr. 6 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør endres for å tillate at lignende biocidproduk-

ter kan inngå i en biocidproduktfamilie dersom de kan vurderes på en tilfredsstillende måte med utgangspunkt i de høyeste 

identifiserbare risikoene og den minste identifiserbare virkningsgraden. 

3)  I artikkel 19 nr. 1 bokstav e) og artikkel 19 nr. 7 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør det klargjøres at grensene som skal fast-

settes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(6), er spesifikke migrasjonsgrenser eller grenser 

for restinnhold i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. 

4)  For å sikre samsvar mellom europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(7) bør artikkel 19 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012 endres, slik at den som klassifise-

ringskriterium også omfatter giftvirkninger på bestemte organer ved enkelteksponering eller gjentatt eksponering i kategori 1 

for å hindre at et biocidprodukt for bruk av offentligheten som oppfyller kriteriene for denne klassifiseringen, godkjennes for 

tilgjengeliggjøring på markedet. Ved artikkel 19 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 forbys godkjenning for 

tilgjengeliggjøring på markedet av biocidprodukter for bruk av offentligheten som oppfyller kriteriene for å bli regnet som 

persistente, bioakkumulerende og giftige («PBT») eller svært persistente og svært bioakkumulerende («vPvB»), i samsvar med 

vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(8). Biocidprodukter er imidlertid ofte blandinger og 

noen ganger produkter, og disse kriteriene får bare anvendelse på stoffer. Artikkel 19 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 528/2012 bør derfor vise til biocidprodukter som består av, inneholder eller genererer stoffer som oppfyller disse kriteriene.   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 5.4.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av 24. oktober 2014 om 

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

nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT C 347 av 18.12.2010, s. 62. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. mars 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT  

L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, 

s. 16). 

(6) 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 (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

(7) 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). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger 

for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 

93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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5)  I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 vises det ikke til sammenlignende vurderinger, og henvisningen til nevnte 

vedlegg i artikkel 23 nr. 3 i nevnte forordning bør derfor utgå. 

6)  Artikkel 34 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør endres for å korrigere krysshenvisningen til artikkel 30. 

7)  I henhold til artikkel 35 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal et biocidprodukt godkjennes i samsvar med artikkel 33 nr. 4 

eller artikkel 34 nr. 6 i nevnte forordning når alle berørte medlemsstater har oppnådd enighet med rapporterende medlemsstat 

om gjensidig godkjenning. Bestemmelsene som omhandler alle berørte medlemsstaters beslutninger om å gi godkjenning ved 

gjensidig godkjenning, er fastsatt i artikkel 33 nr. 3 og artikkel 34 nr. 6 i nevnte forordning. Artikkel 35 nr. 3 bør derfor endres. 

8)  Ved artikkel 45 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 er det fastsatt at en søknad om fornyelse av en EU-godkjenning 

skal ledsages av de gebyrer som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 i nevnte forordning. Gebyrene kan imidlertid bare 

betales etter at Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») har opplyst om gebyrenes størrelse i henhold til artikkel 45 nr. 3 annet 

ledd i nevnte forordning. For å sikre samsvar med artikkel 7 nr. 1, artikkel 13 nr. 1 og artikkel 43 nr. 1 i nevnte forordning bør 

artikkel 45 nr. 1 annet ledd derfor utgå. 

9)  Bruken av ordet «sluttbehandling» i artikkel 52, 89 og 95 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan være villedende og gjøre det 

vanskelig å tolke forpliktelsene som følger av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(1). Det bør derfor utgå. 

10)  Det bør gjøres visse tekniske korrigeringer av artikkel 54 i forordning (EU) nr. 528/2012 for å unngå at artikkel 54 nr. 1 og 3 

overlapper hverandre med hensyn til betaling av gjeldende gebyrer i henhold til artikkel 80 nr. 1. 

11)  Artikkel 60 nr. 3 første og annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 viser til godkjenninger som er gitt i samsvar med artikkel 

30 nr. 4, artikkel 34 nr. 6 eller artikkel 44 nr. 4 i nevnte forordning. Bestemmelsene som omhandler beslutninger om god-

kjenning, er imidlertid fastsatt i artikkel 30 nr. 1, artikkel 33 nr. 3, artikkel 33 nr. 4, artikkel 34 nr. 6, artikkel 34 nr. 7, artikkel 

36 nr. 4, artikkel 37 nr. 2, artikkel 37 nr. 3 og artikkel 44 nr. 5 i nevnte forordning. I artikkel 60 nr. 3 annet ledd i nevnte 

forordning er det heller ikke angitt en vernetid for opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 1 bokstav b) som er inngitt i en søknad 

i henhold til artikkel 26 nr. 1 i nevnte forordning. Artikkel 60 nr. 3 bør derfor også vise til artikkel 26 nr. 3, artikkel 30 nr. 1, 

artikkel 33 nr. 3, artikkel 33 nr. 4, artikkel 34 nr. 6, artikkel 34 nr. 7, artikkel 36 nr. 4, artikkel 37 nr. 2, artikkel 37 nr. 3 og 

artikkel 44 nr. 5 i nevnte forordning. 

12)  Artikkel 66 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør endres for å korrigere krysshenvisningen til artikkel 67. 

13)  For å fremme godt samarbeid, god koordinering og god utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene, Byrået og 

Kommisjonen når det gjelder gjennomføring, bør Byrået også få i oppgave å støtte og bistå medlemsstatene med kontroll- og 

gjennomføringsaktiviteter, eventuelt ved bruk av eksisterende strukturer. 

14)  For å gjøre det mulig å utarbeide søknader om godkjenning av biocidprodukter før datoen for godkjenning av et aktivt stoff, 

som fastsatt i artikkel 89 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012, bør elektronisk offentlig tilgang til opplysninger om 

aktive stoffer, som fastsatt i artikkel 67 i nevnte forordning, være tilgjengelig fra den dag Kommisjonen vedtar forordningen, 

forutsatt at det aktive stoffet godkjennes. 

15)  Ved artikkel 77 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 fastsettes framgangsmåten for å klage på beslutninger Byrået 

har truffet i henhold til artikkel 26 nr. 2 i nevnte forordning. Ettersom artikkel 26 nr. 2 ikke gir Byrået myndighet til å treffe 

beslutninger, bør henvisningen til nevnte artikkel i artikkel 77 nr. 1 imidlertid utgå.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 22.11.2008, 

s. 3). 
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16)  Artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 viser til aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og råds-

direktiv 98/8/EF(1). Det bør tydelig framgå at nevnte artikkel får anvendelse på alle aktive stoffer som omfattes av et kommi-

sjonsdirektiv om oppføring i nevnte vedlegg, at vilkårene for oppføring får anvendelse på godkjenningen og at godkjennings-

datoen er datoen for oppføring. 

17)  I henhold til artikkel 89 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 kan medlemsstatene fortsette å anvende sin gjeldende 

ordning eller praksis i inntil to år etter datoen for godkjenning av et aktivt stoff. I henhold til artikkel 89 nr. 3 første ledd i 

nevnte forordning skal medlemsstatene sikre at godkjenninger av biocidprodukter innvilges, endres eller tilbakekalles senest to 

år etter datoen for godkjenning av et aktivt stoff. Med tanke på tiden de ulike trinnene i godkjenningsprosessen tar, særlig 

dersom det oppstår vedvarende uenighet om gjensidig godkjenning mellom medlemsstatene som gjør at saken må henvises til 

Kommisjonen for beslutning, bør disse fristene forlenges til tre år, og denne forlengelsen bør framgå i artikkel 37 nr. 3 annet 

ledd i nevnte forordning. 

18)  I henhold til artikkel 89 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 kan medlemsstatene anvende sin gjeldende ordning og 

praksis for eksisterende stoffer. Et biocidprodukt kan inneholde en kombinasjon av nye aktive stoffer som er godkjent, og 

eksisterende aktive stoffer som ennå ikke er godkjent. For å belønne nyskaping ved å gi slike produkter markedsadgang bør 

medlemsstater kunne anvende sine gjeldende ordninger og praksis for slike produkter inntil de eksisterende stoffene er godkjent 

og disse produktene følgelig kan godkjennes i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012. 

19)  Ved artikkel 89 nr. 4 og artikkel 93 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det fastsatt utfasingsperioder for biocidprodukter 

som ikke godkjennes. De samme periodene skal gjelde for utfasing av et biocidprodukt som allerede er på markedet, når 

godkjenningen gis, men når vilkårene for godkjenningen krever at biocidproduktet endres. 

20)  I artikkel 93 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør det tydelig framgå at unntaket fastsatt i nevnte artikkel bare gjelder med 

forbehold for medlemsstatenes nasjonale regler. 

21)  Målet med artikkel 94 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 er å tillate å bringe i omsetning produkter som er behandlet med 

biocidprodukter som inneholder aktive stoffer, som, selv om de ennå ikke er godkjent, er under vurdering, enten innenfor 

rammen av arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 89 nr. 1 i nevnte forordning eller på grunnlag av en søknad som er inngitt i 

henhold til artikkel 94 nr. 1. Henvisningen i artikkel 94 nr. 1 til artikkel 58 i forordning (EU) nr. 528/2012 kan imidlertid tolkes 

som et utilsiktet unntak fra kravene om merking og opplysninger i artikkel 58 nr. 3 og 4. Artikkel 94 nr. 1 i nevnte forordning 

bør derfor bare vise til artikkel 58 nr. 2. 

22)  Ettersom artikkel 94 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 bare får anvendelse på behandlede produkter som allerede er brakt i 

omsetning, ble det innført et utilsiktet forbud mot de fleste nye behandlede produkter fra 1. september 2013 og inntil det siste 

aktive stoffet i slike behandlede produkter godkjennes. Virkeområdet for artikkel 94 nr. 1 bør derfor utvides til å omfatte nye 

behandlede produkter. I nevnte artikkel bør det også fastsettes en utfasingsperiode for behandlede produkter dersom det ikke 

inngis søknad om godkjenning av det aktive stoffet for den relevante produkttypen innen 1. september 2016. For å unngå 

potensielle alvorlige skadevirkninger for markedsdeltakere samtidig som rettssikkerhetsprinsippet overholdes fullt ut bør det 

fastsettes at nevnte endringer skal få anvendelse fra 1. september 2013. 

23)  Ved artikkel 95 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 kreves det at det legges fram fullstendig dokumentasjon om 

aktive stoffer. Slik fullstendig dokumentasjon bør kunne inneholde opplysningene nevnt i vedlegg IIIA eller IVA til direktiv 

98/8/EF. 

24)  Ved artikkel 95 nr. 1 tredje ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 utvides retten til å vise til opplysninger, som fastsatt i artikkel 

63 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning, til å gjelde alle undersøkelser som er nødvendige for å vurdere risikoer for menneskers 

helse og miljøet, slik at potensielt berørte personer kan oppføres på listen omhandlet i artikkel 95 nr. 2 i nevnte forordning. 

Uten en slik rett vil mange potensielt berørte personer ikke være i stand til å oppfylle kravene i artikkel 95 nr. 1 i tide til å bli 

oppført på nevnte liste innen datoen nevnt i artikkel 95 nr. 3. Artikkel 95 nr. 1 tredje ledd omfatter imidlertid ikke 

undersøkelser av skjebne og atferd i miljøet. Ettersom potensielt berørte personer skal betale for å få rett til å vise til 

opplysninger i samsvar med artikkel 63 nr. 3, bør de kunne nyte godt av denne retten fullt ut ved å overføre den til de som 

søker om produktgodkjenning. Artikkel 95 bør derfor endres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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25)  Hensikten med artikkel 95 nr. 1 femte ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 er å begrense vernetiden for opplysninger som kan 

utveksles fra 1. september 2013, for å sikre samsvar med artikkel 95 nr. 1 første ledd, men som på nevnte dato fremdeles ikke 

kunne utveksles med henblikk på å underbygge søknader om produktgodkjenning. Dette gjelder opplysninger om 

kombinasjoner av aktive stoffer / produkttyper som det ikke er truffet beslutning om oppføring i vedlegg I til direktiv 98/8/EF 

om før 1. september 2013. Artikkel 95 nr. 1 i nevnte forordning bør derfor vise til nevnte dato. 

26)  I henhold til artikkel 95 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal listen som publiseres av Byrået, inneholde navnet på 

deltakerne i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 89 nr. 1 i nevnte forordning. Ved artikkel 95 nr. 2 tillates det dermed at 

slike deltakere kan nyte godt av kostnadskompensasjonsordningen fastsatt i nevnte forordning. Muligheten til å nyte godt av en 

kostnadskompensasjonsordning bør være åpen for alle personer som har lagt fram fullstendig dokumentasjon om det aktive 

stoffet i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012 eller direktiv 98/8/EF, eller en fullmakt om tilgang til slik dokumentasjon. 

Den bør være åpen for alle som har framlagt dokumentasjon om ethvert stoff som i seg selv ikke er et aktivt stoff, men som 

genererer aktive stoffer. 

27)  I henhold til artikkel 95 nr. 3 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 skal biocidprodukter som inneholder aktive stoffer, 

ikke bringes i omsetning dersom framstilleren eller importøren («berørt person») ikke er oppført på listen angitt i nevnte 

artikkel. I henhold til artikkel 89 nr. 2 og artikkel 93 nr. 2 i nevnte forordning kan visse aktive stoffer være lovlig tilgjengelig på 

markedet i biocidprodukter, selv om det ennå ikke er framlagt fullstendig dokumentasjon om stoffene. Forbudet i artikkel 95  

nr. 3 bør ikke gjelde for slike stoffer. Dersom det er lagt fram fullstendig dokumentasjon om et aktivt stoff uten at framstilleren 

eller importøren av stoffet er angitt, bør det være mulig for en annen person å bringe biocidprodukter som inneholder det 

aktuelle stoffet, i omsetning, forutsatt at vedkommende person, framstiller eller importør av biocidproduktet legger fram 

dokumentasjon eller en fullmakt om tilgang til slik dokumentasjon. 

28)  Ved artikkel 95 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012 fastsettes det at artikkel 95 får anvendelse på aktive stoffer som er oppført 

i kategori 6 i vedlegg I til nevnte forordning. Disse stoffene er blitt oppført i nevnte vedlegg etter framlegging av fullstendig 

dokumentasjon, og eierne av slik dokumentasjon bør har rett til å nyte godt av kostnadskompensasjonsordningen fastsatt i 

nevnte artikkel. I framtiden kan andre stoffer bli oppført i nevnte vedlegg ved framlegging av slik dokumentasjon. Kategori 6 i 

nevnte vedlegg bør derfor regulere alle slike stoffer. 

29)  I vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012 skal beskrivelsen av biocidprodukter som brukes i materialer som kommer i 

kontakt med næringsmidler, samsvare med terminologien som brukes i forordning (EF) nr. 1935/2004. 

30)  I artikkel 96 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 skal det tydelig framgå at direktiv 98/8/EF oppheves uten at det berører 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 528/2012 som viser til direktiv 98/8/EF. 

31)  Forordning (EU) nr. 528/2012 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 528/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 nr. 5 skal bokstav b) lyde: 

«b)  biocidprodukter når de brukes som tekniske hjelpestoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 og forordning (EF)  

nr. 1333/2008.» 

2)  I artikkel 3 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  bokstav s) skal lyde: 

«s) «biocidproduktfamilie» en gruppe biocidprodukter som har: 

i)  lignende bruk, 

ii)  samme aktive stoffer, 

iii)  lignende sammensetning med angitte variasjoner og 

iv)  lignende risiko- og virkningsnivå,»  
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b)  bokstav v) oppheves. 

3)  I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  bokstav a) skal lyde: 

«a) de aktive stoffene er oppført i vedlegg I eller godkjent for den berørte produkttypen, og eventuelle vilkår angitt for 

de nevnte aktive stoffer er oppfylt,» 

ii)  bokstav e) skal lyde: 

«e)  der det er relevant, er det fastsatt grenseverdier for restmengder i næringsmidler og fôrvarer av aktive stoffer i et 

biocidprodukt i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 315/93(*), europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005(**), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(***) eller europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/32/EF(****), eller det er fastsatt spesifikke migrasjonsgrenser eller grenser for restinnhold i 

materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, for slike aktive stoffer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(*****).» 

 ___________  

(*) Rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler (EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

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

av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

(***) 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). 

(****) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer (EFT L 140 av 

30.5.2002, s. 10). 

(*****) 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 

(EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4).» 

b)  i nr. 4 skal bokstav b) og c) lyde: 

«b)  det oppfyller kriteriene i forordning (EF) nr. 1272/2008 for klassifisering som: 

— akutt oral giftighet i kategori 1, 2 eller 3, 

— akutt giftighet ved hudkontakt i kategori 1, 2 eller 3, 

— akutt giftighet ved innånding (gasser og støv/tåke) i kategori 1, 2 eller 3, 

— akutt giftighet ved innånding (damper) i kategori 1 eller 2, 

— giftvirkninger på bestemte organer ved enkelteksponering eller gjentatt eksponering, 

— kreftframkallende stoff i kategori 1A eller 1B, 

— arvestoffskadelig stoff i kategori 1A eller 1B eller 

— reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B, 

c)  det består av, inneholder eller genererer et stoff som oppfyller kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB i samsvar 

med vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006,»  
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c)  nr. 6 og 7 skal lyde: 

 «6.  Vurderingen av biocidproduktfamilien som utføres i henhold til de felles prinsippene fastsatt i vedlegg VI, skal ta hensyn 

til de høyeste risikoene for menneskers og dyrs helse og miljøet og den minste virkningsgraden i hele det potensielle 

produktutvalget i biocidproduktfamilien. 

En biocidproduktfamilie skal bare godkjennes dersom: 

a)  søknaden uttrykkelig angir de høyeste risikoene for menneskers og dyrs helse og miljøet og den minste virkningsgraden 

som vurderingen er basert på, samt tillatte variasjoner i sammensetning og bruk nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav s) sammen 

med klassifisering, fare- og sikkerhetssetninger, eventuelle risikoreduserende tiltak og 

b)  det på grunnlag av vurderingen i første ledd i dette nummer kan fastsettes at alle biocidproduktene i familien oppfyller 

vilkårene fastsatt i nr. 1. 

7.  Dersom det er relevant, skal den potensielle innehaveren av godkjenningen eller dennes representant søke om 

fastsettelse av grenseverdier for restmengder av aktive stoffer i et biocidprodukt i samsvar med forordning (EØF) nr. 315/93, 

forordning (EF) nr. 396/2005, forordning (EF) nr. 470/2009 eller direktiv 2002/32/EF, eller om fastsettelse av spesifikke 

migrasjonsgrenser eller grenser for restinnhold i materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, for slike stoffer i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1935/2004.» 

4)  I artikkel 23 nr. 3 skal innledningen lyde: 

«3.  Mottakende vedkommende myndighet eller, dersom det gjelder en beslutning om en søknad om EU-godkjenning, 

Kommisjonen skal forby eller begrense tilgjengeliggjøringen på markedet eller bruken av et biocidprodukt som inneholder et 

aktivt stoff som bør erstattes, dersom den sammenlignende vurderingen som utføres i samsvar med de tekniske retningslinjene 

nevnt i artikkel 24, viser at følgende to kriterier er oppfylt:» 

5)  I artikkel 34 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

«Senest 365 dager etter valideringen av en søknad skal rapporterende medlemsstat vurdere søknaden og utarbeide en vurderings-

rapport i samsvar med artikkel 30 og sende sin vurderingsrapport og sammendraget av biocidproduktets egenskaper til de berørte 

medlemsstater og til søkeren.» 

6)  Artikkel 35 nr. 3 skal lyde: 

«3.  I samordningsgruppen skal alle medlemsstatene nevnt i nr. 2 gjøre sitt ytterste for å oppnå enighet om hvilke tiltak som 

skal treffes. De skal gi søkeren anledning til å framlegge sine synspunkter. Dersom de kommer til enighet innen 60 dager etter 

henvisningen av punktene det er uenighet om som nevnt i nr. 2, skal rapporterende medlemsstat registrere avtalen i registeret 

over biocidprodukter. Framgangsmåten skal deretter anses som avsluttet, og rapporterende medlemsstat og hver berørte 

medlemsstat skal godkjenne biocidproduktet i samsvar med artikkel 33 nr. 3 eller artikkel 34 nr. 6, alt etter som.» 

7)  I artikkel 37 nr. 3 skal annet ledd lyde: 

«Mens framgangsmåten i denne artikkel pågår, skal medlemsstatenes plikt til å tillate et biocidprodukt senest tre år etter at det ble 

godkjent, som nevnt i artikkel 89 nr. 3 første ledd, være midlertidig opphevet.» 

8)  I artikkel 45 nr. 1 oppheves annet ledd. 

9)  Artikkel 52 skal lyde: 

«Artikkel 52 

Henstand 

Uten hensyn til artikkel 89 skal vedkommende myndighet eller Kommisjonen, dersom det gjelder et biocidprodukt som er 

godkjent på unionsplan, når den tilbakekaller eller endrer en godkjenning eller beslutter ikke å fornye den, gi henstand med 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av eksisterende lagre, med mindre fortsatt tilgjengeliggjøring på markedet eller bruk av 

biocidproduktet vil utgjøre en uakseptabel risiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet.  
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 Henstanden skal ikke overskride 180 dager for tilgjengeliggjøring på markedet, og ytterligere høyst 180 dager for bruk av 

eksisterende lagre av det berørte biocidprodukt.» 

10) I artikkel 53 nr. 1 skal første ledd lyde: 

 «1.  Som unntak fra artikkel 17 skal en vedkommende myndighet i en medlemsstat («innførselsmedlemsstaten») på anmodning 

fra søkeren gi tillatelse til parallellhandel med et biocidprodukt som er godkjent i en annen medlemsstat («opprinnelsesmedlems-

staten») med henblikk på tilgjengeliggjøring på markedet og bruk i innførselsmedlemsstaten, dersom den vedkommende 

myndighet fastsetter i samsvar med nr. 3 at biocidproduktet er identisk med et biocidprodukt som allerede er godkjent i 

innførselsmedlemsstaten («referanseproduktet»).» 

11)  I artikkel 54 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1 skal lyde: 

«1.  Dersom det er nødvendig å fastslå teknisk likeverdighet for aktive stoffer, skal vedkommende som søker å fastslå 

likeverdigheten («søkeren»), inngi en søknad til Byrået.» 

b)  nr. 3 skal lyde: 

«3.  Byrået skal underrette søkeren om de gebyrer som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 1, og skal avslå søknaden 

dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Byrået skal underrette søkeren om dette.» 

12) I artikkel 56 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Som unntak fra artikkel 17 kan et forsøk eller prøving med sikte på vitenskapelig eller produkt- eller prosessrettet forskning 

og utvikling som omfatter et ikke-godkjent biocidprodukt eller et ikke-godkjent aktivt stoff som utelukkende er beregnet på bruk 

i et biocidprodukt («forsøk» eller «prøving»), finne sted bare i henhold til vilkårene fastsatt i denne artikkel.» 

13) I artikkel 58 nr. 3 skal innledningen lyde: 

«3.  Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, skal sikre at merkingen inneholder alle 

opplysninger nevnt i annet ledd dersom:» 

14) I artikkel 60 nr. 3 skal første og annet ledd lyde: 

«3.  Vernetiden for opplysninger som legges fram med sikte på godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bare 

eksisterende aktive stoffer, skal utløpe 10 år etter den første dagen i måneden etter at første beslutning om godkjenningen av 

produktet ble truffet i samsvar med artikkel 26 nr. 3, artikkel 30 nr. 1, artikkel 33 nr. 3, artikkel 33 nr. 4, artikkel 34 nr. 6, artikkel 

34 nr. 7, artikkel 36 nr. 4, artikkel 37 nr. 2, artikkel 37 nr. 3 eller artikkel 44 nr. 5. 

 Vernetiden for opplysninger som legges fram med sikte på godkjenning av et biocidprodukt som inneholder et nytt aktivt stoff, 

skal utløpe 15 år etter den første dagen i måneden etter at første beslutning om godkjenningen av produktet ble truffet i samsvar 

med artikkel 26 nr. 3, artikkel 30 nr. 1, artikkel 33 nr. 3, artikkel 33 nr. 4, artikkel 34 nr. 6, artikkel 34 nr. 7, artikkel 36 nr. 4, 

artikkel 37 nr. 2, artikkel 37 nr. 3 eller artikkel 44 nr. 5.» 

15) Artikkel 66 nr. 4 skal lyde: 

«4.  En person som legger fram opplysninger om et aktivt stoff eller et biocidprodukt for Byrået eller en vedkommende 

myndighet i samsvar med denne forordning, kan anmode om at opplysningene nevnt i artikkel 67 nr. 3 og 4 ikke gjøres 

tilgjengelige, og legge ved en begrunnelse som viser hvorfor offentliggjøring av opplysningene kan være til skade for egne eller 

andre berørte parters forretningsinteresser.» 

16) I artikkel 67 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1.  Fra den dato da Kommisjonen vedtar en gjennomføringsforordning, forutsatt at et aktivt stoff er godkjent som nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a), skal følgende ajourførte opplysninger som Byrået eller Kommisjonen har om det aktuelle aktive 

stoffet, offentliggjøres og være lett tilgjengelige vederlagsfritt:» 

b)  i nr. 3 skal innledningen lyde:  
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«3.  Fra den dato da Kommisjonen vedtar en gjennomføringsforordning, forutsatt at et aktivt stoff er godkjent som nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a), skal Byrået, med mindre leverandøren av opplysningene legger fram en begrunnelse i samsvar 

med artikkel 66 nr. 4 for hvorfor slik offentliggjøring kan være til skade for egne eller andre berørte parters forretningsin-

teresser, som av vedkommende myndighet eller Byrået godkjennes som gyldig, vederlagsfritt offentliggjøre følgende ajour-

førte opplysninger om det aktuelle aktive stoffet:» 

17) I artikkel 76 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«l) yte støtte og bistand til medlemsstatene med hensyn til kontroll- og gjennomføringsaktiviteter.» 

18) I artikkel 77 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Klager på en beslutning truffet av Byrået i henhold til artikkel 7 nr. 2, artikkel 13 nr. 3, artikkel 43 nr. 2, artikkel 45 nr. 3, 

artikkel 54 nr. 3, 4 og 5, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 64 nr. 1 skal bringes inn for klageinstansen opprettet i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1907/2006.» 

19) I artikkel 78 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Byråets inntekter nevnt i artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ikke brukes til å utføre oppgaver i henhold til 

denne forordning, med mindre det er til et felles formål eller en midlertidig overføring for å sikre at Byrået fungerer på en 

tilfredsstillende måte. Byråets inntekter nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke brukes til å utføre oppgaver i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, med mindre det er til et felles formål eller en midlertidig overføring for å sikre at Byrået fungerer 

på en tilfredsstillende måte.» 

20) Artikkel 86 skal lyde: 

«Artikkel 86 

Aktive stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/EF 

 Aktive stoffer som omfattes av kommisjonsdirektiver om oppføring i vedlegg I til direktiv 98/8/EF, skal anses å være godkjent i 

henhold til denne forordning på datoen for oppføringen, og skal oppføres på listen omhandlet i artikkel 9 nr. 2. En godkjenning er 

underlagt vilkårene fastsatt i slike kommisjonsdirektiver.» 

21) I artikkel 89 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2 skal lyde: 

«2.  Som unntak fra artikkel 17 nr. 1, artikkel 19 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 i denne forordning og uten hensyn til nr. 1 og 3 i 

denne artikkel kan en medlemsstat i inntil tre år etter datoen for godkjenning av det sist godkjente aktive stoffet i 

biocidproduktet, fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å bruke eller gjøre et biocidprodukt tilgjengelig på 

markedet. Berørte medlemsstater kan i samsvar med sine nasjonale regler tillate tilgjengeliggjøring på markedet eller bruk på 

sitt territorium bare av et biocidprodukt som bare inneholder: 

a)  eksisterende aktive stoffer som: 

i)  er blitt vurdert i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(*), men som ennå ikke er blitt godkjent for 

den aktuelle produkttypen, eller 

ii)  er under vurdering i henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007, men som ennå ikke er blitt godkjent for den aktuelle 

produkttypen, 

eller 

b)  en kombinasjon av aktive stoffer nevnt i bokstav a) og aktive stoffer godkjent i samsvar med denne forordning. 

Som unntak fra første ledd kan en medlemsstat, dersom det gjelder en beslutning om ikke å godkjenne et aktivt stoff, 

fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å gjøre biocidprodukter tilgjengelig på markedet i inntil  

12 måneder etter datoen for beslutningen om ikke å godkjenne et aktivt stoff i samsvar med nr. 1 tredje ledd, og kan 

fortsette å anvende sin gjeldende ordning eller praksis for bruk av biocidprodukter i inntil 18 måneder etter nevnte 

beslutning.» 

 __________  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i 
artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 
11.12.2007, s. 3).»  
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b)  nr. 3 skal lyde: 

«3.  Etter en beslutning om å godkjenne et bestemt aktivt stoff for en bestemt produkttype, skal medlemsstatene sikre at 

godkjenninger av biocidprodukter av nevnte produkttype som inneholder nevnte aktive stoff, innvilges, endres eller 

tilbakekalles, alt etter som, i samsvar med denne forordning, senest tre år etter godkjenningsdatoen. 

For dette formål skal de som ønsker å søke om godkjenning eller parallell gjensidig godkjenning av biocidprodukter av 

nevnte produkttype som ikke inneholder andre aktive stoffer enn eksisterende aktive stoffer, inngi søknader om godkjenning 

eller parallell gjensidig godkjenning senest på datoen for godkjenning av det eller de aktive stoffer. Dersom det gjelder 

biocidprodukter som inneholder mer enn ett aktivt stoff, skal søknader inngis senest på datoen for godkjenning av sist 

godkjente aktive stoff for nevnte produkttype. 

Dersom det ikke er inngitt noen søknad om godkjenning eller parallell gjensidig godkjenning i samsvar med annet ledd: 

a)  skal biocidproduktet ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet med virkning 180 dager etter datoen for godkjenning av 

det eller de aktive stoffer, og 

b)  bruk av eksisterende lagre av biocidproduktet kan fortsette i inntil 365 dager etter datoen for godkjenning av det eller de 

aktive stoffer.» 

c)  nr. 4 skal lyde: 

«4.  Dersom en medlemsstats vedkommende myndighet eller, dersom det er relevant, Kommisjonen beslutter å avslå en 

søknad om godkjenning av et biocidprodukt som allerede er gjort tilgjengelig på markedet, og som er inngitt i samsvar med 

nr. 3, eller beslutter ikke å innvilge godkjenning eller å fastsette vilkår for godkjenningen som gjør at et slikt produkt må 

endres, gjelder følgende: 

a)  et biocidprodukt som ennå ikke er godkjent, eller, dersom det er relevant, som ikke oppfyller vilkårene for godkjenning, 

skal ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet fra og med 180 dager etter datoen for myndighetens beslutning, og 

b)  bruk av eksisterende lagre av biocidproduktet kan fortsette i inntil 365 dager etter datoen for myndighetens beslutning.» 

22)  I artikkel 92 nr. 2 skal nytt punktum lyde: 

 «Biocidprodukter som er godkjent i samsvar med artikkel 3 eller 4 i direktiv 98/8/EF, skal anses som godkjent i samsvar med 

artikkel 17 i denne forordning.» 

23)  Artikkel 93 skal lyde: 

«Artikkel 93 

Overgangstiltak for biocidprodukter som ikke omfattes av direktiv 98/8/EF 

 Som unntak fra artikkel 17 nr. 1 kan en medlemsstat fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å bruke eller gjøre 

tilgjengelig på markedet et biocidprodukt som ikke omfattes av direktiv 98/8/EF, men som omfattes av denne forordning, og som 

bare består av, inneholder eller genererer aktive stoffer som var tilgjengelige på markedet, eller som ble brukt i biocidprodukter, 

1. september 2013. Dette unntak får anvendelse inntil følgende datoer: 

a)  dersom søknader om godkjenning av alle slike aktive stoffer som biocidproduktet består av, inneholder eller genererer, inngis 

for den relevante produkttypen innen 1. september 2016, gjelder fristene fastsatt i artikkel 89 nr. 2 annet ledd, artikkel 89  

nr. 3 og artikkel 89 nr. 4 eller 

b)  dersom en søknad ikke inngis i samsvar med bokstav a) for ett av de aktive stoffene, inntil 1. september 2017.»  
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24)  Artikkel 94 og 95 skal lyde: 

«Artikkel 94 

Overgangstiltak for behandlede produkter 

1. Som unntak fra artikkel 58 nr. 2 kan et behandlet produkt som er behandlet med, eller som med forsett inneholder ett eller 

flere biocidprodukter som bare inneholder aktive stoffer som er under behandling med henblikk på den relevante produkttypen i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 89 nr. 1 1. september 2016, eller dersom det er inngitt søknad om godkjenning av den 

relevante produkttypen innen nevnte dato, eller som bare inneholder en kombinasjon av slike stoffer og aktive stoffer som er 

oppført på listen opprettet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 for den relevante produkttypen og bruken, eller som er oppført i vedlegg 

I, bringes i omsetning inntil én av følgende datoer: 

a)  dersom det etter 1. september 2016 treffes en beslutning om å avslå søknaden om godkjenning eller om ikke å godkjenne ett 

av de aktive stoffene for den berørte bruken, er datoen 180 dager etter en slik beslutning, 

b)  i andre tilfeller datoen for godkjenning for den relevante produkttypen og bruk av det siste aktive stoffet som skal 

godkjennes, og som biocidproduktet inneholder. 

2. Som unntak fra artikkel 58 nr. 2 kan et behandlet produkt som er behandlet med, eller som med forsett inneholder ett eller 

flere biocidprodukter som inneholder andre aktive stoffer enn de som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, eller de som er oppført på 

listen opprettet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 for den relevante produkttypen og bruken, eller som er oppført i vedlegg I, bringes i 

omsetning fram til 1. mars 2017. 

Artikkel 95 

Overgangstiltak for tilgang til dokumentasjon om aktive stoffer 

1. Fra 1. september 2013 skal Byrået offentliggjøre og regelmessig ajourføre en liste over alle aktive stoffer og alle stoffer som 

genererer et aktivt stoff, og som det i samsvar med vedlegg II til denne forordning eller vedlegg IIA eller IVA til direktiv 98/8/EF 

og, dersom det er relevant, vedlegg IIIA til nevnte direktiv er framlagt dokumentasjon om («fullstendig dokumentasjon om 

stoffet»), og som er blitt godkjent eller validert av en medlemsstat i en framgangsmåte fastsatt ved denne forordning eller nevnte 

direktiv («relevante stoffer»). For hvert relevant stoff skal listen også inneholde opplysninger om alle personer som har framlagt 

slik dokumentasjon, eller som har inngitt opplysninger til Byrået i samsvar med annet ledd i dette nummer, med en angivelse av 

deres rolle som angitt i nevnte ledd, og den eller de produkttyper de har framlagt dokumentasjon om, samt datoen da stoffet ble 

oppført på listen. 

 En person som er etablert i Unionen, og som framstiller eller importerer et relevant stoff, som sådan eller i biocidprodukter 

(«leverandør av stoffet»), eller som framstiller eller gjør tilgjengelig på markedet et biocidprodukt som består av, inneholder eller 

genererer nevnte relevante stoff («leverandør av produktet»), kan når som helst framlegge for Byrået enten fullstendig 

dokumentasjon om det relevante stoffet, en fullmakt om tilgang til slik dokumentasjon eller en henvisning til fullstendig 

dokumentasjon om stoffet som vernetiden for opplysningene har utløpt for. Etter fornyelsen av godkjenningen av et aktivt stoff 

kan en leverandør av et stoff eller et produkt framlegge for Byrået en fullmakt om tilgang til opplysningene som vedkommende 

vurderende myndighet anså som relevante med henblikk på fornyelsen, og som vernetiden ennå ikke har utløpt for («relevante 

opplysninger»). 

 Byrået skal underrette leverandøren som framlegger opplysningene, om gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 1. 

Byrået skal avvise søknaden dersom leverandøren som framlegger opplysningene, ikke betaler nevnte gebyrer innen 30 dager, og 

underrette nevnte leverandør om dette. 

 Ved mottak av gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 1, skal Byrået undersøke om opplysningene samsvarer med 

annet ledd i dette nummer og underrette nevnte leverandør om dette. 

 2. Fra 1. september 2015 skal et biocidprodukt som består av, inneholder eller genererer et relevant stoff, og som er oppført på 

listen omhandlet i nr. 1, ikke gjøres tilgjengelig på markedet med mindre leverandøren av stoffet eller produktet er oppført på 

listen omhandlet i nr. 1 for den eller de produkttyper produktet tilhører. 



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/371 

 

 3. For å inngi en søknad i samsvar med nr. 1 annet ledd i denne artikkel skal artikkel 63 nr. 3 i denne forordning få anvendelse 

på alle toksikologiske og økotoksikologiske undersøkelser samt undersøkelser av skjebne og atferd i miljøet av stoffer som er 

oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1451/2007, herunder stoffer som ikke innebærer forsøk på virveldyr. 

 4. En leverandør av et stoff eller et produkt som er oppført på listen omhandlet i nr. 1, og som har fått utstedt en fullmakt om 

tilgang til opplysninger i henhold til denne artikkel, eller som har fått rett til å vise til en undersøkelse i samsvar med nr. 3, har 

rett til å tillate at de som søker om godkjenning av et biocidprodukt, kan vise til nevnte fullmakt eller nevnte undersøkelse med 

henblikk på artikkel 20 nr. 1. 

 5. Som unntak fra artikkel 60 skal alle vernetider for opplysninger for kombinasjoner av aktive stoffer / produkttyper oppført i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1451/2007, men der en beslutning om oppføring i vedlegg I til direktiv 98/8/EF ikke ble truffet 

før 1. september 2013, utløpe 31. desember 2025. 

 6. Nr. 1–5 skal ikke få anvendelse på stoffer oppført i vedlegg I i kategori 1–5 og kategori 7 eller på biocidprodukter som bare 

inneholder slike stoffer. 

 7.  Byrået skal regelmessig ajourføre listen omhandlet i nr. 1 i denne artikkel. Etter fornyelsen av godkjenningen av et aktivt 

stoff skal Byrået fjerne fra listen leverandører av stoffer eller produkter som innen 12 måneder etter fornyelsen ikke har inngitt 

alle relevante opplysninger eller en fullmakt om tilgang til alle relevante opplysninger, enten i samsvar med nr. 1 annet ledd i 

denne artikkel eller i en søknad i samsvar med artikkel 13.» 

25)  I artikkel 96 skal første ledd lyde: 

 «Med forbehold for artikkel 86, 89–93 og 95 i denne forordning oppheves direktiv 98/8/EF med virkning fra 1. september 2013.» 

26)  I vedlegg I skal overskriften til kategori 6 lyde: 

«Kategori 6 — Stoffer som en medlemsstat har validert dokumentasjonen om et aktivt stoff for i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i 

denne forordning, eller godkjent slik dokumentasjon for i samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 98/8/EF» 

27)  I vedlegg V skal annet ledd under overskriften «Produkttype 4: Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og 

fôrvarer» lyde: 

 «Produkter beregnet på å inngå i materialer som kan komme i kontakt med næringsmidler.» 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 24 får anvendelse fra 1. september 2013. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 405/2014 

av 23. april 2014 

om godkjenning av laurinsyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19(*) 

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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 

laurinsyre. 

2)  Laurinsyre er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 19, repellenter og 

lokkestoffer, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 19 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Tyskland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 17. mai 2010 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 

som ble gjennomgått i Den faste komité for biocidprodukter 13. mars 2014. 

5)  I henhold til nevnte vurderingsrapport kan biocidprodukter av type 19 som inneholder laurinsyre, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6)  Laurinsyre bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 19, forutsatt at nevnte spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye fastsatte kravene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Laurinsyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av 24. oktober 2014 

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

tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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/13/21 
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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, 23. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Laurinsyre IUPAC-betegnelse: 

Dodekansyre 

EF-nr.: 205-582-1 

CAS-nr.: 143-07-7 

980 g/kg 1. november 2015 31. oktober 2025 19 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 brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 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 stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

comm/environment/biocides/index.htm 

 



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/375 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 406/2014 

av 23. april 2014 

om godkjenning av etylbutylacetylaminopropionat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 197(*) 

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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 

etylbutylacetylaminopropionat. 

2)  Etylbutylacetylaminopropionat er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 19, 

repellenter og lokkestoffer, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 19 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3)  Belgia ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 5. november 2009 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av gjennom-

gåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport som ble 

gjennomgått i Den faste komité for biocidprodukter 13. mars 2014. 

5)  I henhold til nevnte vurderingsrapport kan biocidprodukter av type 19 som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt. 

6)  Etylbutylacetylaminopropionat bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 19, forutsatt at nevnte 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye fastsatte kravene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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/13/22 



Nr. 13/376 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Etylbutylacetylaminopropionat godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19, 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, 23. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 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(2) 

Etylbutylacety-

laminopropionat 

IUPAC-betegnelse: 

3-(N-acetyl-N-butyl)-

aminopropionsyre-

etylester 

EF-nr.: 257-835-0 

CAS-nr.: 52304-36-6 

990 g/kg 1. november 2015 31. oktober 2025 19 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 risikovur-

deringen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

Menneskers direkte eksponering for produktet skal reduseres til 

et minimum ved at egnede risikoreduserende tiltak vurderes og 

treffes, herunder eventuelle anvisninger om anbefalt påførings-

mengde og hyppighet ved bruk av produktet på menneskers hud. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 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 stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

comm/environment/biocides/index.htm 

 



Nr. 13/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 407/2014 

av 23. april 2014 

om godkjenning av transflutrin 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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 

transflutrin. 

2)  Transflutrin er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i 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)  Nederland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 13. juli 2010 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av gjennom-

gåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport som ble 

gjennomgått i Den faste komité for biocidprodukter 13. mars 2014. 

5)  I henhold til nevnte vurderingsrapport kan biocidprodukter av type 18 som inneholder transflutrin, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6)  Transflutrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at nevnte spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7)  Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye fastsatte kravene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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/13/23 



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/379 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Transflutrin IUPAC-betegnelse: 

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-

(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklo-

propankarboksylat 

eller 

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R)-trans-

3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylat 

EF-nr.: 405-060-5 

CAS-nr.: 118712-89-3 

965 g/kg av 1R 

transkonfigurasjon 

1. november 2015 31. oktober 2025 18 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. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

På grunn av risikoene for vannmiljøet, sedimenter 

og jordbunnen skal transflutrin ikke brukes i 

fordampere til innendørs bruk eller myggspiraler 

med mindre det i søknaden om produktgodkjenning 

godtgjøres at risikoene kan reduseres til et 

akseptabelt nivå. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 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 stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

comm/environment/biocides/index.htm 

 



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/381 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 408/2014 

av 23. april 2014 

om godkjenning av syntetisk amorf silisiumdioksid 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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 

silisiumdioksid. 

2)  Silisiumdioksid er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i 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)  Opplysningene som ble framlagt til bruk i vurderingen, gjorde det bare mulig å trekke konklusjoner for en viss form av 

silisiumdioksid, dvs. syntetisk amorf silisiumdioksid beskrevet som våt silisiumdioksid (CAS-nr. 112926-00-8). 

Vurderingen gjorde det ikke mulig å trekke konklusjoner om andre stoffer som faller inn under definisjonen av 

silisiumdioksid (CAS-nr. 7631-86-9) på nevnte liste over aktive stoffer i forordning (EF) nr. 1451/2007. Bare syntetisk 

amorf silisiumdioksid bør derfor omfattes av godkjenningen. 

4)  Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 16. april 2009 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

5)  Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 

som ble gjennomgått i Den faste komité for biocidprodukter 13. mars 2014. 

6)  I henhold til nevnte vurderingsrapport kan biocidprodukter av type 18 som inneholder syntetisk amorf silisiumdioksid, 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt. 

7)  Syntetisk amorf silisiumdioksid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at nevnte 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

8)  Ettersom syntetisk amorf silisiumdioksid som vurdert er et nanomateriale, bør godkjenningen omfatte slike 

nanomaterialer i henhold til artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

9)  Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye fastsatte kravene. 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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/13/24 



Nr. 13/382 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Syntetisk amorf silisiumdioksid 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 forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Strukturelle egenskaper(2) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(3) 

Syntetisk amorf 

silisiumdioksid 

(nano) 

IUPAC-betegnelse: 

Silisiumdioksid 

EF-nr.: 231-545-4 

CAS-nr.: 112926-00-8 

Denne godkjenning omfatter 

syntetisk amorf silisiumdioksid 

som nanomateriale i form av 

stabile aggregerte partikler med 

partikkelstørrelse > 1 μm og 

primærpartikler av nanostørrelse. 

800 g/kg — Størrelse på stabile aggre-

gerte partikler > 1 μm 

— Størrelse på primær-

partikler < 25 nm 

— Volumspesifikt overflate-

areal > 600 m2/cm3 

1. november 2015 31. oktober 2025 18 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 brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 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 stoffet. 

(2) De strukturelle egenskapene angitt i denne kolonnen er de strukturelle egenskaper ved det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(3) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

comm/environment/biocides/index.htm 

 



Nr. 13/384 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 437/2014 

av 29. april 2014 

om godkjenning av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk 

i biocidprodukter av type 21(*) 

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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 4,5-

diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. 

2) 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on er vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 

21, grohemmende midler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 21 som definert i 

vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Norge ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 21. desember 2010 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 

innenfor Den faste komité for biocidprodukter 13. mars 2014. 

5) I henhold til nevnte vurderingsrapport kan biocidprodukter av type 21 som inneholder 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-

on, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for 

bruk er oppfylt. 

6) 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at nevnte 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de fastsatte kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at 

spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 30.4.2014, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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/13/25 
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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, 29. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

God-

kjenningen 

utløper 

Produkttype Særlige vilkår(2) 

4,5-diklor-2-oktyl-

2H-isotiazol-3-on 

IUPAC-betegnelse: 

4,5-diklor-2-oktyli-

sotiazol-3(2H)-on 

EF-nr.: 264-843-8 

CAS-nr.: 64359-81-5 

950 g/kg 1. januar 

2016 

31. desember 

2025 

21 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. 

Personer som gjør produkter som inneholder 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 

tilgjengelig på markedet for ikke-yrkesbrukere, skal sørge for at produktene 

leveres med egnede hansker. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponering ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter brukes sammen 

med egnet personlig verneutstyr. 

2)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle bruksanvisninger at barn skal holdes 

på avstand til de behandlede overflatene er tørre. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for godkjente 

produkter at anvendelse, vedlikeholds- og reparasjonsaktiviteter skal finne 

sted innenfor et lukket område, på et ugjennomtrengelig, hardt underlag med 

spillbeskyttelse eller på jord dekket med et ugjennomtrengelig materiale for å 

unngå spill og minske utslipp til miljøet, og at eventuelt spill eller avfall som 

inneholder 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, skal samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 

4)  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(3) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(4) vurderes, og det 

skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

God-

kjenningen 

utløper 

Produkttype Særlige vilkår(2) 

      Dersom et produkt er behandlet med eller med forsett inneholder ett eller flere 

biocidprodukter som inneholder 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, og dersom 

det er nødvendig ut fra muligheten for hudkontakt eller frigivelse av 4,5-diklor-2-

oktyl-2H-isotiazol-3-on ved normale bruksvilkår, skal den som har ansvar for å 

bringe det behandlede produktet i omsetning, sikre at etiketten inneholder 

opplysninger om risikoen for hudsensibilisering samt opplysningene omhandlet i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 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 stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

comm/environment/biocides/index.htm 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 13/388 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 438/2014 

av 29. april 2014 

om godkjenning av cyprokonazol 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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Denne listen omfatter 

cyprokonazol. 

2) Cyprokonazol er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF til bruk i produkttype 8, treimpregne-

ringsmidler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 8 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Irland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla 30. mai 2012 for Kommisjonen rapporten fra vedkommende 

myndighet sammen med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av gjennom-

gåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport innenfor 

Den faste komité for biocidprodukter 13. mars 2014. 

5) I henhold til nevnte vurderingsrapport kan biocidprodukter av type 8 som inneholder cyprokonazol, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Cyprokonazol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at nevnte spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Ettersom vurderingen ikke tok for seg nanomaterialer, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer i henhold til 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Rapporten fastslo at cyprokonazol oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4) og kriteriene for å bli ansett som «svært 

persistent» (vP) og «giftig» (T) i henhold til vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Til tross for at den 

eksisterende harmoniserte klassifiseringen av cyprokonazol bør gjennomgås i henhold til artikkel 37 i forordning (EF) 

nr. 1272/2008, bør det tas hensyn til disse iboende egenskapene for å fastsette godkjenningsperioden. 

9) Ettersom vilkårene i artikkel 90 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er oppfylt, bør gjeldende praksis i 

henhold til direktiv 98/8/EF følges. Godkjenningsperioden bør derfor være fem år. 

10) Med sikte på å godkjenne produkter i samsvar med artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 bør imidlertid 

cyprokonazol anses som et stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og d) i nevnte forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 30.4.2014, s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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) 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). 

2019/EØS/13/26 
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11) Før et aktivt stoff godkjennes, bør berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan treffe de nødvendige forberedende 

tiltak for å oppfylle de nye kravene. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Cyprokonazol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8, 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, 29. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

Cyprokonazol IUPAC-betegnelse: 

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-

klorfenyl)-3-syklopropyl-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol 

EF-nr.: Ikke relevant 

CAS-nr.: 94361-06-5 

Cyprokonazol har to diaste-

reomere forbindelser. 

Diastereomer A: et enantiomer-

par der 2-hydroksy-gruppen og 

3-hydrogenet er plassert på 

samme side (2S, 3S og 2R, 3R). 

Diastereomer B: et enantiomer-

par der 2-hydroksy-gruppen og 

3-hydrogenet er plassert på 

motsatte sider (2R, 3S og 2S, 

3R). 

Teknisk cyprokonazol er en 

blanding i forholdet 1:1 av de to 

diastereomere forbindelsene, som 

hver består av en nøyaktig 1:1-

blanding av enantiomerene. 

940 g/kg 

Cyprokonazol har to dia-

stereomere forbindelser. 

(Diastereoisomer A:  

430-500 g/kg, 

Diastereoisomer B:  

470-550 g/kg). 

1. november 2015 31. oktober 2020 8 Cyprokonazol anses som et stoff som bør erstattes i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og d) i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

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. 

Godkjenninger omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak for industrielle brukere. 

Dersom eksponering ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter, skal produkter 

brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr. 

2)  Produkter skal ikke godkjennes til industriell 

bruk ved dobbel vakuumimpregnering med 

mindre det er framlagt opplysninger som viser 

at produktet ikke utgjør en uakseptabel risiko, 

om nødvendig ved anvendelse av egnede 

risikoreduserende tiltak. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår(2) 

      3)  Det skal treffes egnede risikoreduserende tiltak 

for å beskytte jordbunnen og vannmiljøet. 

Særlig gjelder følgende: 

a. Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente 

produkter at industriell anvendelse skal 

finne sted innenfor et lukket område eller 

på et ugjennomtrengelig, hardt underlag, 

og at nybehandlet tre etter behandlingen 

skal lagres under tak eller på et ugjennom-

trengelig, hardt underlag for å hindre spill 

direkte til jord eller vann, og at eventuelt 

spill fra bruk av produktene skal samles 

opp for ombruk eller sluttbehandling. 

b. Produkter skal ikke godkjennes til indu-

striell behandling av trevirke som vil bli 

eksponert for forvitring, eller til behandling 

av trevirke som skal brukes i utendørskon-

struksjoner, med mindre det er framlagt 

opplysninger som viser at produktet ikke 

utgjør en uakseptabel risiko, om nødvendig 

ved anvendelse av egnede risikoredu-

serende tiltak. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 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 stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

comm/environment/biocides/index.htm 

 



Nr. 13/392 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 24. april 2014 

om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

(2014/227/EU)(*) 

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 forordning (EF) nr. 1451/2007(2) er det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). 

2) For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper som er oppført på listen, har enten alle deltakerne trukket seg fra 

vurderingsprogrammet eller den rapporterende medlemsstat som er utpekt for vurderingen, har ikke mottatt fullstendig 

dokumentasjon innen fristen angitt i artikkel 9 og artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1451/2007. 

3) Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2, artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette. Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk. 

4) I de tre månedene etter denne offentliggjøringen har en rekke foretak uttrykt interesse for å overta rollen som deltaker 

for ett eller flere av de berørte stoffene og produkttypene. Disse foretakene har imidlertid ikke inngitt fullstendig 

dokumentasjon, eller de har trukket seg. 

5) I henhold til artikkel 12 nr. 4 og 5 i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de berørte stoffene og produkttypene derfor ikke 

godkjennes i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, skal ikke godkjennes for produkttypene som er angitt der. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 25.4.2014, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 16. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(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/13/27 
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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, 24. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 13/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

VEDLEGG 

Stoffer og produkttyper som ikke skal godkjennes 

Navn EF-nummer CAS-nummer Produkttype 
Rapporterende 

medlemsstat 

Bis[1-sykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)-

diazeniumat(2-)]-kobber 

— 312600-89-8 7 AT 

Bis[1-sykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)-

diazeniumat(2-)]-kobber 

— 312600-89-8 9 AT 

Bis[1-sykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)-

diazeniumat(2-)]-kobber 

— 312600-89-8 10 AT 

Nonansyre 203-931-2 112-05-0 10 AT 

Glutaral 203-856-5 111-30-8 1 FI 

Glutaral 203-856-5 111-30-8 13 FI 

Sølvoksid 243-957-1 20667-12-3 11 SE 

4,4-dimetyloksazolidin 257-048-2 51200-87-4 6 UK 

4,4-dimetyloksazolidin 257-048-2 51200-87-4 12 UK 

4,4-dimetyloksazolidin 257-048-2 51200-87-4 13 UK 

2-butanon, peroksid 215-661-2 1338-23-4 3 HU 

2-butanon, peroksid 215-661-2 1338-23-4 6 HU 

Polymer av formaldehyd og akrolein Polymer 26781-23-7 3 HU 

Sølvklorid 232-033-3 7783-90-6 3 SE 

Sølvklorid 232-033-3 7783-90-6 4 SE 

Sølvklorid 232-033-3 7783-90-6 5 SE 

Sølvklorid 232-033-3 7783-90-6 13 SE 

Furutre, ekstrakt 304-455-9 94266-48-5 10 LV 

Triclosan 222-182-2 3380-34-5 2 DK 

Triclosan 222-182-2 3380-34-5 7 DK 

Triclosan 222-182-2 3380-34-5 9 DK 

2-fenoksyetanol 204-589-7 122-99-6 3 UK 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 474/2014 

av 8. mai 2014 

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 1,4-diklorbenzen(*) 

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) Franske myndigheter har foretatt en risikovurdering av 1,4-diklorbenzen (heretter kalt «DCB») i samsvar med 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93(2) om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer oppført på den 

europeiske listen over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer. Sluttrapporten ble offentliggjort i 2004 på nettstedet 

til Det europeiske kjemikaliebyrå (EF, 2004)(3). 

2) I februar 2008 ble kommisjonsmeldingen(4) om resultatene av risikovurderingen og risikoreduksjonsstrategiene for 

DCB offentliggjort i Den europeiske unions tidende. For å begrense risikoen for forbrukerne anbefales det i meldingen 

at begrensningene for markedsføring og bruk i rådsdirektiv 76/769/EØF(5) bør vurderes for bruk av DCB i luftfriskere, 

møllmidler og toalettblokker. Begrensninger for bruk av DCB som møllmiddel, som ble anbefalt i nevnte melding i 

2008, omfattes allerede av kommisjonsvedtak 2007/565/EF(6) (produkttype 19 – repellenter og lokkestoffer), og for en 

slik bruk er det derfor ikke nødvendig å innføre begrensninger i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) I samsvar med artikkel 69 nr. 1 i nevnte forordning anmodet Kommisjonen i november 2011 Det europeiske kjemi-

kaliebyrå (heretter kalt «Byrået») om å utarbeide begrensningsdokumentasjon for DCB i samsvar med kravene i vedlegg 

XV til nevnte forordning (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjonen»). 

4) I anmodningen ba Kommisjonen Byrået om særlig å behandle spørsmålet om eksponering av forbrukere i privatboliger 

og på offentlige toaletter, herunder eksponering av toalettpersonell eller personer som rengjør slike toaletter, i 

betraktning av de siste og mest relevante opplysninger i den vitenskapelige litteraturen og nedgangen i bruken av DCB i 

Europa. Rapporten(7) som ble bestilt av Kommisjonen om de sosioøkonomiske konsekvensene av en begrensning av 

DCB, skulle også inngå i denne vurderingen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 9.5.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 18. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (EFT L 84 av 5.4.1993, 

s. 1). 

(3) EUs risikovurderingsrapport om 1,4-diklorbenzen. Det europeiske kjemikaliebyrå, Existing substances, bind 48. 

(4) Kommisjonsmelding om resultatene av risikovurderingen og risikoreduksjonsstrategiene for stoffene: piperazin, sykloheksan, 

metylendifenyldiisocyanat, but-2-yn-1,4-diol, metyloksiran, anilin, 2-etylheksylakrylat, 1,4-diklorbenzen, 3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-

butylacetofenon, di-(2-etylheksyl)ftalat, fenol, 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (EUT C 34 av 7.2.2008, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og 

bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger (EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201). 

(6) Kommisjonsvedtak 2007/565/EF 14. august 2007 om at visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt 

i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter, ikke skal oppføres i vedlegg I, IA 

eller IB til nevnte direktiv (EUT L 216 av 21.8.2007, s. 17). 

(7) RPA — Risk & Policy Analysts Limited (2010) Socio-Economic Evaluation arising from a Proposal for Risk Reduction Measures related 

to Restrictions on 1,4-Dichlorobenzene, sluttrapport – juni 2010.http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/ 

studies/index_en.htm 

2019/EØS/13/28 
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5) DCB er oppført i del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) som et kreft-

framkallende stoff i farekategori 2 samt som irriterende for øyne og som svært giftig for vannorganismer, med langtids-

virkninger. Det anslås at det i Unionen brukes rundt 800 tonn DCB årlig til produksjon av luktfjerningsprodukter til 

bruk på toaletter og luftfriskere, hvorav 10 % er beregnet på privat bruk og resten på yrkesmessig bruk (hovedsakelig 

som luktfjernere på offentlige toaletter). 

6) Byrået sendte 19. april 2012 vedlegg XV-dokumentasjonen til Komiteen for risikovurdering (heretter kalt «RAC») og 

Komiteen for sosioøkonomisk analyse (heretter kalt «SEAC»). Dokumentasjonen(2) inneholder belegg for at omsetning 

og bruk, både privat og yrkesmessig, av DCB-baserte luftfriskere og toalettblokker bør begrenses, ettersom risikoene 

forbundet med slike produkter ikke i tilstrekkelig grad er kontrollert, og ettersom fordelene ved en slik begrensning 

oppveier kostnadene. I dokumentasjonen angis det også at det må treffes tiltak på unionsplan. 

7) RAC vedtok 8. mars 2013 ved enighet en uttalelse om den begrensning som er foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen. 

Ifølge uttalelsen fra RAC er en slik begrensning det best egnede tiltaket på unionsplan for å redusere de påviste 

risikoene ved bruk av DCB som luftfrisker eller luktfjerner på toaletter, i privatboliger, kontorer eller andre offentlige 

lokaler, både med hensyn til effektivitet og praktisk gjennomføring. Av gjennomføringshensyn foreslo RAC imidlertid å 

endre begrensningen og fastsette en konsentrasjonsgrense på 1 vektprosent DCB i slike produkter, slik at produkter som 

inneholder DCB som urenhet, ikke omfattes. Nevnte konsentrasjon tilsvarer grenseverdien som medfører at en 

stoffblanding klassifiseres som et kreftframkallende stoff i kategori 2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

8) Ifølge bakgrunnsdokumentet for RACs uttalelse finnes det pålitelige analysemetoder for å bestemme innholdet av DCB 

på markedet i Unionen. 

9) I sin vurdering anså RAC at kreftframkallende egenskaper (mitogene egenskaper, kreftframkallende over en viss 

terskel) er det endepunkt som er mest relevant for menneskers helse. På grunnlag av opplysninger om eksponering ved 

innånding av DCB-damp foreslo RAC å redusere den påviste risikoen for forbrukerne dersom de hjemme kontinuerlig 

bruker luftfriskere og toalettluktfjernere som inneholder DCB. Dette scenarioet ble ansett for å utgjøre et rimelig verst 

tenkelig forhold med tanke på eksponering. I RACs uttalelse ble det også fastslått at eksponering av toalettpersonell og 

personer som rengjør toaletter, må reduseres, ettersom det er påvist en risiko på toaletter med dårlig ventilasjon. 

10) I sin analyse av begrensningens omfang vurderte RAC eksponeringen av forbrukere for luftfriskere og toalettlukt-

fjernere i privatboliger og på offentlige toaletter, samt av personer som arbeider på offentlige toaletter, herunder toalett-

personell og personer som rengjør toaletter, men også andre grupper, for eksempel vedlikeholdspersonell. I vurderingen 

inngikk også forbrukere og yrkesutøvere som besøker og arbeider i lokaler (foruten toaletter) der det brukes luftfriskere 

som inneholder DCB. Annen yrkesmessig eller industriell bruk inngikk ikke i vurderingen. 

11) SEAC vedtok 5. juni 2013 ved enighet en uttalelse om den begrensning som er foreslått i vedlegg XV-dokumenta-

sjonen. Ifølge uttalelsen fra SEAC er en slik begrensning, som endret av RAC og SEAC, det mest hensiktsmessige 

tiltaket på unionsplan for å redusere de påviste risikoene med hensyn til forholdet mellom de sosioøkonomiske fordelene 

og de sosioøkonomiske kostnadene dette innebærer. På grunnlag av RACs konklusjon om at eksponeringen for DCB må 

reduseres for private brukere og yrkesbrukere og dokumentasjon som tilsier at bruk av toalettblokker og luftfriskere som 

inneholder DCB, vil fortsette dersom det ikke iverksettes tiltak, fastslo SEAC at en begrensning er et egnet og effektivt 

tiltak. Når det gjelder forholdsmessigheten ved en begrensning av privat bruk, fastslo SEAC at tiltaket er forholds-

messig. Når det gjelder forholdsmessigheten ved en felles begrensning av privat bruk og yrkesmessig bruk, fastslo 

SEAC at tiltaket ikke kan anses for å være uforholdsmessig, idet det ble tatt hensyn til eventuelle helsegevinster og 

omfanget av kostnadene forbundet med dette. 

12) Forumet for utveksling av opplysninger og gjennomføring ble rådspurt i begrensningsprosessen, og RAC og SEAC tok 

hensyn til forumets merknader om ordlyden i vilkårene for begrensningen og om overgangsperioden. 

  

(1) 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). 

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/3f467af2-66e0-468d-8366-f650f63e27d7 
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13) Byrået sendte uttalelsene fra RAC og SEAC til Kommisjonen 17. juni 2013 som Kommisjonen la til grunn for å fastslå 

at bruk og omsetning av DCB utgjør en uakseptabel risiko for menneskers helse, enten som et stoff eller som en 

bestanddel i stoffblandinger i konsentrasjoner på 1 vektprosent eller høyere, brukt som luftfrisker eller luktfjerner på 

toaletter, i privatboliger, kontorer eller andre offentlige lokaler. Kommisjonen anser videre at disse risikoene må 

reduseres på unionsplan. De sosioøkonomiske konsekvensene av begrensningen, herunder hvorvidt det foreligger 

tilgjengelige alternativer, er tatt med i betraktning. 

14) De berørte parter bør gis 12 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning til å treffe de tiltak som er nødvendige for 

å etterkomme denne forordning, herunder for luftfriskere og luktfjernere som allerede befinner seg i omsetningskjeden 

eller på lager. 

15) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«64.  1,4-diklorbenzen 

 CAS-nr. 106-46-7 

 EF-nr. 203-400-5 

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller som en bestanddel i 

stoffblandinger i konsentrasjoner på 1 vektprosent eller høyere dersom stoffet eller 

stoffblandingen bringes i omsetning for å bli brukt eller brukes som luftfrisker eller luktfjerner 

på toaletter, i privatboliger, kontorer eller andre offentlige lokaler.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2014 

av 5. mai 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 823/2012 med hensyn til utløpsdatoen for godkjenningen 

av det aktive stoffet cyflutrin(*) 

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 17 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. No 823/2012(2) ble utløpsdatoen for godkjenningen av det aktive stoffet cyflutrin, 

som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3), utsatt til 31. oktober 2016 for å gi 

søkerne mulighet til å overholde fristen på tre år fastsatt i henhold til artikkel 15 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Det er ikke inngitt noen søknad om fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet cyflutrin innen fristen på tre år. 

3) Ettersom ingen slik søknad er inngitt, bør utløpsdatoen fastsettes til tidligste mulige dato etter den opprinnelige 

utløpsdatoen som fastsatt før vedtakelsen av forordning (EU) nr. 823/2012. 

4) Forordning (EU) nr. 823/2012 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) nr. 823/2012 

I artikkel 1 i forordning (EU) nr. 823/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 2 skal lyde: 

«2) 31. oktober 2016 for de aktive stoffene deltametrin (post 40), 2,4-DB (post 47), beta-cyflutrin (post 48), iprodion (post 

50), maleinhydrazid (post 52), flurtamon (post 64), flufenacet (post 65), jodsulfuron (post 66), dimetenamid-P (post 

67), pikoksystrobin (post 68), fostiazat (post 69), siltiofam (post 70) og Coniothyrium minitans, stamme CON/M/91-

08 (DSM 9660) (post 71)». 

2)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5) 30. april 2014 for det aktive stoffet cyflutrin (post 49).» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 133 av 6.5.2014, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2012 av 14. september 2012 om unntak fra gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 

til utløpsdatoene for godkjenning av de aktive stoffene 2,4-DB, benzosyre, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium minitans, 

stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyflutrin, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, 

flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, 

mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mesotrion, oksadiargyl, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, propikonazol, propineb, 

propoksykarbason, propyzamid, pyraklostrobin, siltiofam, trifloksystrobin, warfarin og zoksamid (EUT L 250 av 15.9.2012, s. 13). 

(3) 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). 

2019/EØS/13/29 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 187/2014 

av 26. februar 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet metiokarb(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsdirektiv 2007/5/EF(2) ble metiokarb 

oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF(3) på det vilkår at de berørte medlems-

statene skulle sikre at melderen hvis søknad lå til grunn 

for oppføringen av metiokarb i nevnte vedlegg, framla 

ytterligere bekreftende opplysninger om risikoen for 

fugler, for pattedyr og for leddyr utenfor målgruppen. 

2)  Aktive stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF anses som godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget  

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(4). 

3)  Melderen framla tilleggsopplysninger i form av under-

søkelser for den rapporterende medlemsstaten, som er 

Det forente kongerike, med sikte på bekrefte risikovur-

deringen for fugler, pattedyr og for leddyr utenfor 

målgruppen, innen fristen fastsatt for framlegging av 

slike opplysninger. 

4)  Det forente kongerike vurderte tilleggsopplysningene 

framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla  

5. april 2011 sin vurdering for de øvrige medlems-

statene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 27.2.2014,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2007/5/EF av 7. februar 2007 om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av kaptan, 

folpet, formentanat og metiokarb som aktive stoffer (EUT  

L 35 av 8.2.2007, s. 11). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 

25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over 

godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndighe-

ten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderings-

rapport. 

5)  Kommisjonen rådspurte Myndigheten, som avgav sin 

uttalelse om risikovurderingen av metiokarb  

1. juni 2012(5). Utkastet til vurderingsrapport, tilføyel-

sen og Myndighetens uttalelse ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet 

13. desember 2013 med Kommisjonens sammen-

fattende rapport om metiokarb. 

6)  På grunnlag av tilleggsopplysningene framlagt av 

melderen anså Kommisjonen at kravet om ytterligere 

bekreftende opplysninger ikke var oppfylt. 

7)  Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine 

merknader til den sammenfattende rapporten om 

metiokarb. 

8)  Kommisjonen har kommet til den konklusjon at en høy 

risiko for fugler, pattedyr og for leddyr utenfor 

målgruppen ikke kan utelukkes selv om det treffes 

ytterligere risikoreduserende tiltak. 

9)  Det bekreftes at det aktive stoffet metiokarb skal  

anses som godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. For å forebygge eksponering av fugler, 

pattedyr og av leddyr utenfor målgruppen bør bruken 

av dette aktive stoffet begrenses ytterligere, og det bør 

forbys å bruke det som bløtdyrmiddel. 

10)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør 

derfor endres. 

11)  Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

metiokarb.  

  

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

«Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 

of confirmatory data submitted for the active substance 

methiocarb». EFSA Journal 2012;10(6):2758. [14 s.] doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2758. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal.htm 

2019/EØS/13/30 
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12)  En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene 

innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder 

metiokarb, bør utløpe senest 18 måneder etter ikraft-

tredelsesdatoen for denne forordning. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksis-

terende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

metiokarb som aktivt stoff, innen 19. september 2014. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger 

i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

skal være kortest mulig og skal utløpe senest  

19. september 2015. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 148 om metiokarb i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som repellent i frøbeising og som insektmiddel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder metiokarb, for annen 

bruk enn frøbeising av mais, skal de rette særlig oppmerksomhet mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 metiokarb, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 29. september 2006. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av fugler, pattedyr og av leddyr utenfor målgruppen og sørge for at godkjenningsvilkårene om 

nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak, 

— vern av brukere og andre tilstedeværende og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt at det skal brukes 

egnet personlig verneutstyr, 

— forbrukernes eksponering gjennom kosten». 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 462/2014 

av 5. mai 2014 

om godkjenning av basisstoffet Equisetum arvense L. i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

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 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 28. desember 2011 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av Equisetum arvense L. som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 24. mai 2013(2). Kommi-

sjonen framla sin sammenfattende rapport og utkastet til denne forordning om godkjenning av Equisetum arvense L. for 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren og resultatene av den undersøkelsen som Myndigheten gjennomførte(3) i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006(4), viser at Equisetum arvense L. oppfyller kriteriene for et 

næringsmiddel som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(5). Videre brukes 

stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av 

stoffet og vann. Derfor bør det anses som et basisstoff. 

4) Ettersom det aktuelle basisstoffet er et næringsmiddel som ikke krever særskilt godkjenning i henhold til forordning 

(EF) nr. 178/2002, anses det verken for å ha noen umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger på menneskers eller 

dyrs helse, eller for å ha noen uakseptable virkninger på miljøet. 

5) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at Equisetum arvense L. generelt kan forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det 

nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 7.5.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Equisetum arvense L. and the 

conclusions drawn by EFSA on the specific points raised». 2013:EN-427.23 s. 

(3) EFSAs gruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA) EFSA Journal 2009; 7(9): 1289 

doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om næringsmiddelhygiene (EUT L 404 av 30.4.2004, 

s. 9). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2019/EØS/13/31 
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6) I henhold til artikkel 23 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal basisstoffer angis separat i forordningen nevnt i 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det bør derfor tilføyes en del C i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1). Nevnte forordning bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet Equisetum arvense L., som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1)  I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 540/2011 skal annet ledd lyde: 

«De aktive stoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del B i vedlegget til denne 

forordning. Basisstoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del C i vedlegget til denne 

forordning.» 

2)  Vedlegget til forordning (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. 

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 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 Særlige bestemmelser 

Equisetum arvense L. 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant Den europeiske 

farmakopé 

1. juli 2014 Equisetum arvense L. kan brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten 

om Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013), særlig tillegg I og II til denne, som slutt-

behandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedleggets tittel skal lyde: 

«VEDLEGG AKTIVE STOFFER» 

2)  Ny del C skal lyde: 

«DEL C 

Basisstoffer 

Alminnelige bestemmelser som gjelder alle stoffer oppført i denne del: Kommisjonen skal sørge for at alle sammenfattende rapporter (med unntak av opplysninger som er fortrolige i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009) er tilgjengelige for innsyn fra berørte parter, eller stille dem til rådighet for disse på anmodning. 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

1 Equisetum arvense L. 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant Den europeiske 

farmakopé 

1. juli 2014 Equisetum arvense L. kan brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013), særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

20. mars 2014.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 485/2014 

av 12. mai 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus pumilus QST 2808 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 artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For Bacillus pumilus QST 2808 er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Nederland 3. desember 2010 en søknad fra AgraQuest Inc., 

nå Bayer CropScience, om oppføring av det aktive stoffet Bacillus pumilus QST 2808 i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Ved gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at 

den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 

91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den utpekte 

rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 8. mai 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon(4) om risikovurderingen av det aktive 

stoffet Bacillus pumilus QST 2808 brukt i pesticider for Kommisjonen 26. juli 2013. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og avsluttet 20. mars 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om Bacillus pumilus 

QST 2808. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder Bacillus pumilus QST 

2808, generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Bacillus pumilus QST 2808 bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU av 26. april 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er 

framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av metobromuron, S-abscisinsyre, Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 og Streptomyces lydicus WYEC 108 i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 106 av 27.4.2011, s. 13). 

(4) EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/13/32 
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7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Bacillus pumilus QST 2808. Medlemsstatene bør ved behov endre, 

erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og 

vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for 

hvert plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Bacillus pumilus QST 2808, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Bacillus pumilus QST 2808 som aktivt stoff, innen 28. februar 2015. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen om særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(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). 
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2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjent plantevernmiddel som inneholder Bacillus pumilus QST 

2808 som eneste aktive stoff, eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 innen 31. august 2014, vurdere middelet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om middelet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder Bacillus pumilus QST 2808 som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 29. februar 2016, eller 

b)  dersom middelet inneholder Bacillus pumilus QST 2808 som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 

tilbakekalle godkjenningen innen 29. februar 2016, eller innen datoen fastsatt for slik endring eller tilbakekalling i den eller 

de rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. september 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Bacillus pumilus QST 2808 

USDA Agricultural Research Service (NRRL), 

patentkultursamling i Peoria, Illinois, USA, 

med referansenummer B-30087. 

Ikke relevant ≥ 1 × 1012 

KDE/kg 

1. september 

2014 

31. august 

2024 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Bacillus pumilus QST 2808, særlig tillegg I og II 

til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas hensyn til at Bacillus pumilus 

QST 2808 skal betraktes som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a) identifikasjon av det aminosukkeret som produseres av Bacillus pumilus QST 

2808, 

b)  analysedata om innholdet av dette aminosukkeret i produksjonspartiene. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten innen 31. august 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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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(*) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«75 Bacillus pumilus QST 2808 

USDA Agricultural Research Service 

(NRRL), patentkultursamling i 

Peoria, Illinois, USA, med referanse-

nummer B-30087. 

Ikke relevant ≥ 1 × 1012 

KDE/kg 

1. september 

2014 

31. august 

2024 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om Bacillus pumilus QST 2808, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas hensyn til at Bacillus pumilus 

QST 2808 skal betraktes som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  identifikasjon av det aminosukkeret som produseres av Bacillus pumilus QST 

2808, 

b)  analysedata om innholdet av dette aminosukkeret i produksjonspartiene. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene 

og Myndigheten innen 31. august 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 486/2014 

av 12. mai 2014 

om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet fenbutatinoksid i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2011/30/EU(2) ble fenbutatinoksid oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(3) på det vilkår at de berørte medlemsstatene skulle sikre at søkeren hvis søknad lå til grunn for oppfø-

ringen av fenbutatinoksid, innen 31. mai 2013 framla ytterligere bekreftende opplysninger om det genotoksikologiske 

potensialet hos og den økotoksikologiske betydningen av urenheten SD 31723, samt om spektre, lagringsstabilitet og 

analysemetoder for preparatet. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses som 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) Søkeren hvis søknad lå til grunn for godkjenningen av fenbutatinoksid, framla ikke de bekreftende opplysningene innen 

fristen 31. mai 2013. Ved e-post av 27. juni 2013 bekreftet søkeren overfor Kommisjonen at den ikke hadde til hensikt å 

framlegge slike opplysninger. 

4) Godkjenningen av fenbutatinoksid bør derfor tilbakekalles. 

5) Kommisjonsdirektiv 2011/30/EF bør derfor oppheves. 

6) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fenbutatinoksid. 

8) En eventuelle avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder fenbutatinoksid, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning. 

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

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2011/30/EF av 7. mars 2011 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av fenbutatinoksid 

som aktivt stoff og om endring av kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 61 av 8.3.2011, s. 14). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2019/EØS/13/33 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenningen av det aktive stoffet fenbutatinoksid tilbakekalles. 

Artikkel 2 

Oppheving av direktiv 2011/30/EF 

Direktiv 2011/30/EU oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 331 om fenbutatinoksid. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 2. desember 2014 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fenbutatinoksid 

som aktivt stoff. 

Artikkel 5 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig og skal utløpe senest 2. desember 2015. 

Artikkel 6 

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, 12. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 487/2014 

av 12. mai 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, 

identisk med stamme AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, 

tiametoksam, tolklofosmetyl og tritikonazol(*) 

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) Godkjenningene av de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, 

klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofosmetyl og tritikonazol utløper  

31. januar 2017. Det er inngitt søknader om fornyelse av godkjenningene av disse aktive stoffene. Ettersom kravene 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) får anvendelse på disse aktive stoffene, må 

søkerne få tilstrekkelig tid til å gjennomføre framgangsmåten for fornyelse i samsvar med nevnte forordning. Som følge 

av dette er det sannsynlig at godkjenningene av disse aktive stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. 

Det er derfor nødvendig å forlenge godkjenningsperiodene. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke senest 30 måneder før utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning er framlagt utfyllende dokumentasjon i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

ikrafttredelsen av denne forordning, eller til tidligste mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(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 nødvendige bestemmelser for 

gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av 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). 

2019/EØS/13/34 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 123 om klodinafop endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

2)  I rad 124 om primikarb endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

3)  I rad 125 om rimsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

4)  I rad 126 om tolklofosmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

5)  I rad 127 om tritikonazol endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

6)  I rad 137 om metrafenon endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

7)  I rad 138 om Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, endres datoen i sjette kolonne, 

«Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til «30. april 2018». 

8)  I rad 139 om spinosad endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

9)  I rad 140 om tiametoksam endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. januar 2017» til  

«30. april 2018». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 496/2014 

av 14. mai 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet acekinocyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For acekinocyl er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2003/636/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Nederland 17. mars 2003 en søknad fra Agro-Kanesho Co. 

Ltd om oppføring av det aktive stoffet acekinocyl i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2003/636/EF ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten, Nederland, framla et utkast til vurderingsrapport 8. mars 2005. I samsvar med 

artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 13. juli 2011 anmodet om å framlegge 

ytterligere opplysninger. Nederlands vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et ajourført utkast til 

vurderingsrapport i november 2011.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 15.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2003/636/EF av 2. september 2003 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av kaliumfosfitt, acekinocyl og cyflufenamid i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter, er fullstendig (EUT L 221 av 4.9.2003, s. 42). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

2019/EØS/13/35 
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4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon(1) om fagfellevurderingen av risiko-

vurderingen av det aktive stoffet acekinocyl brukt i pesticider for Kommisjonen 19. april 2013. Utkastet til vurderings-

rapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet 20. mars 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om 

acekinocyl. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder acekinocyl, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig 

med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Acekinocyl 

bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og restrik-

sjoner. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder acekinocyl. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(2), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3) derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet acekinocyl, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder acekinocyl som aktivt stoff, innen 28. februar 2015. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2013. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance acequinocyl». EFSA Journal 2013,11(5):3212, 71 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3212. 

(2) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(3) 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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Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen om særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjent plantevernmiddel som inneholder acekinocyl som eneste 

aktive stoff, eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. august 2014, vurdere middelet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om middelet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder acekinocyl som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

29. februar 2016, eller 

b)  dersom middelet inneholder acekinocyl som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 29. februar 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de rettsaktene der 

det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. september 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Acekinocyl, 

CAS-nr. 57960-

19-7, CIPAC- 

nr. 760 

3-dodecyl-1,4-

dihydro-1,4-

diokso-2-

naftylacetat 

≥ 960 g/kg 1. september 2014 31. august 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om acekinocyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av arbeidstakere og brukere, 

— risikoen for fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  en analysemetode for restmengder i kroppsvæsker og kroppsvev, 

b)  når det gjelder bruk på eple- og pærehager, hvorvidt den langsiktige risikoen for 

små frøetende fugler og små planteetende og fruktetende pattedyr er akseptabel, 

c)  når det gjelder bruk på prydplanter utendørs, hvorvidt den langsiktige risikoen for 

små altetende og små planteetende pattedyr er akseptabel. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. august 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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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 

«72 Acekinocyl, CAS- 

nr. 57960-19-7, 

CIPAC-nr. 760 

3-dodecyl-1,4-

dihydro-1,4-

diokso-2-

naftylacetat 

≥ 960 g/kg 1. september 2014 31. august 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om acekinocyl, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av arbeidstakere og brukere, 

— risikoen for fugler, pattedyr og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  en analysemetode for restmengder i kroppsvæsker og kroppsvev, 

b)  når det gjelder bruk på eple- og pærehager, hvorvidt den langsiktige risikoen for 

små frøetende fugler og små planteetende og fruktetende pattedyr er akseptabel, 

c)  når det gjelder bruk på prydplanter utendørs, hvorvidt den langsiktige risikoen for 

små altetende og små planteetende pattedyr er akseptabel. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 31. august 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 504/2014 

av 15. mai 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet planteoljer/sitronelleolje(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c) og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet planteoljer/sitronelleolje ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2229/2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet som 

godkjent i henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 16. desember 2011 sitt synspunkt for Kommisjonen på utkastet til sammen-

fattende rapport om planteoljer/sitronelleolje(6). Myndigheten har underrettet melderen om sitt synspunkt på planteoljer/ 

sitronelleolje. Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge merknader til utkastet til sammenfattende rapport om 

planteoljer/sitronelleolje. Utkastet til sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og avsluttet 3. oktober 2013 med 

Kommisjonens sammenfattende rapport om planteoljer/sitronelleolje. 

3) Det bekreftes at det aktive stoffet planteoljer/sitronelleolje skal anses som godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

4) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre vilkårene for godkjenning. Særlig bør det 

kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

5) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

6) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder planteoljer/ 

sitronelleolje. 

7) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder planteoljer/sitronelleolje, bør utløpe senest 18 måneder etter ikraft-

tredelsesdatoen for forordningen. 

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 145 av 16.5.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 19. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/citronella oil». EFSA Journal 2012; 

10(2):2518. [42 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2518. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal 

2019/EØS/13/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder planteoljer/sitronelleolje som aktivt stoff, innen 5. desember 2014. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig og skal utløpe senest 5. desember 2015. 

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, 15. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 240 om det aktive stoffet planteoljer/sitronelleolje lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«240 Planteoljer/sitronelleolje 

CAS-nr. 8000-29-1 

CIPAC-nr. 905 

Sitronelleolje er en 

kompleks blanding av 

kjemiske stoffer. 

Hovedbestanddelene er: 

sitronellal (3,7-dimetyl-

6-oktenal). 

geraniol ((E)-3,7-

dimetyl-2,6-oktadien- 

1-ol). 

sitronellol (3,7-dimetyl-

6-oktan-2-ol). 

geranylacetat (3,7-

dimetyl-6-okten-

1ylacetat). 

Summen av følgende 

urenheter må ikke 

overstige 0,1 % av det 

tekniske materialet: 

metyleugenol og 

metylisoeugenol. 

1. september 

2009 

31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

sitronelleolje (SANCO/2621/2008), særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, arbeidstakere, beboere og andre tilstede-

værende og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt at 

det skal bruke hensiktsmessig personlig verneutstyr når 

dette er relevant, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordforhold, 

— risikoen for organismer utenfor målgruppen. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  den tekniske spesifikasjonen, 

b)  sammenligning mellom naturlig bakgrunnseksponering 

for planteoljer/sitronelleolje, metyleugenol og metyliso-

eugenol og eksponering som er forbundet med bruken av 

planteoljer/sitronelleolje som plantevernmiddel. Disse 

opplysningene skal omfatte eksponering av mennesker og 

av organismer utenfor målgruppen, 
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Nummer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      c)  vurderingen av eksponeringen av grunnvannet for 

eventuelle metabolitter av planteoljer/sitronelleolje, særlig 

metyleugenol og metylisoeugenol. 

Melderen skal framlegge disse opplysningene for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

30. april 2016.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 563/2014 

av 23. mai 2014 

om godkjenning av basisstoffet kitosanhydroklorid i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 19. desember 2011 en søknad fra 

CHIPRO om godkjenning av kitosanhydroklorid som basisstoff. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 

nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2)  Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 24. mai 2013(2). Kommi-

sjonen framla sin sammenfattende rapport og utkastet til denne forordning om godkjenning av kitosanhydroklorid for 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

3)  Dokumentasjonen fra søkeren og resultatene av de undersøkelsene som Myndigheten gjennomførte(3) i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006(4), viser at kitosanhydroklorid oppfyller kriteriene for et 

næringsmiddel som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(5). Videre brukes 

stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av 

stoffet og vann. Derfor bør det anses som et basisstoff. 

4)  Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at kitosanhydroklorid generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det 

nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 24.5.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 22. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with member States and EFSA on the basic substance application for Chitosan hydrochloride and the 

conclusions drawn by EFSA on the specific points raised». 2013: EN-426.23 s. 

(3) EFSAs gruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA) EFSA Journal 2009; 7(9): 1289 

doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 

(EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2019/EØS/13/37 
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5)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet kitosanhydroklorid, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del C i 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. 

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

Utferdiget i Brussel, 23. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 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 Særlige bestemmelser 

Kitosanhydroklorid 

CAS-nr.: 9012-76-4 

Ikke relevant Den europeiske farmakopé 

Høyeste innhold av tungmetaller:  

40 ppm 

1. juli 2014 Kitosanhydroklorid skal være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009(2) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(3). 

Kitosanhydroklorid kan brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammen-

fattende rapporten om kitosanhydroklorid (SANCO/12388/2013), særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 20. mars 2014. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(3) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«2 Kitosanhydroklorid 

CAS-nr.: 9012-76-4 

Ikke relevant Den europeiske farmakopé 

Høyeste innhold av tungmetaller:  

40 ppm 

1. juli 2014 Kitosanhydroklorid skal være i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Kitosanhydroklorid kan brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammen-

fattende rapporten om kitosanhydroklorid (SANCO/12388/2013), særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 20. mars 2014.» 

 



Nr. 13/430 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 571/2014 

av 26. mai 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For ipkonazol er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2008/20/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 30. mars 2007 en søknad fra Kureha 

GmbH om oppføring av det aktive stoffet ipkonazol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2008/20/EF ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3)  Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten, Det forente kongerike, framla et utkast til vurderingsrapport 22. mai 2008. I 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 20. mai 2011 anmodet om å 

framlegge ytterligere opplysninger. Det forente kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et 

ajourført utkast til vurderingsrapport i november 2011. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon(5) om fagfellevurderingen av risikovur-

deringen av det aktive stoffet ipkonazol brukt i pesticider for Kommisjonen 2. april 2013. Utkastet til vurderingsrapport 

og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og avsluttet 20. mars 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om ipkonazol. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder ipkonazol, generelt kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig 

med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Ipkonazol 

bør derfor godkjennes. 

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

restriksjoner. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 27.5.2014, s. 96, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 22. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/20/EF av 20. desember 2007 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av ipkonazol og maltdekstrin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig 

(EUT L 1 av 10.7.2008, s. 5). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance ipconazole». EFSA Journal 2013;11(4):3181. [76 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3181. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

2019/EØS/13/38 
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7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder ipkonazol. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet ipkonazol, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder ipkonazol som aktivt stoff, innen 28. februar 2015. 

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen om særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjent plantevernmiddel som inneholder ipkonazol som eneste 

aktive stoff, eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. august 2014, vurdere middelet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om middelet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT  

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(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). 
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Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder ipkonazol som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 

29. februar 2016, eller 

b)  dersom middelet inneholder ipkonazol som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 29. februar 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de rettsaktene der 

det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av hvilken dato som 

kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. september 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Ipkonazol 

CAS-nr. 

125225-28-7 (blanding 

av diastereoisomerer) 

115850-69-6 (ipkonazol 

cc, cis-isomer) 

115937-89-8 (ipkonazol 

ct, trans-isomer) 

CIPAC-nr. 798 

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,

5SR)-2-(4-klorbenzyl)-

5-isopropyl-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-ylmetyl) 

syklopentanol 

≥ 955 g/kg 

Ipkonazol cc:  

875–930 g/kg 

Ipkonazol ct:  

65–95 g/kg 

1. september 2014 31. august 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammen-

fattende rapporten om ipkonazol, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

1.  risikoen for frøetende fugler, 

2.  vern av arbeidstakere og brukere, 

3.  risikoen for fisk. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  hvorvidt den langsiktige risikoen for frøetende fugler er akseptabel, 

b)  hvorvidt den langsiktige risikoen for makroorganismer i jorden er akseptabel, 

c)  risikoen for enantioselektiv metabolisering eller nedbryting, 

d)  potensielle hormonforstyrrende virkninger av ipkonazol på fugler og fisk. Søkeren 

skal for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten framlegge opplys-

ningene i bokstav a) og b) innen 31. august 2016, opplysningene i bokstav c) 

innen to år etter vedtakelsen av relevante retningslinjer for vurdering av 

isomerblandinger, og opplysningene i bokstav d) innen to år etter vedtakelsen av 

OECD-retningslinjene for prøving av hormonforstyrrelser eller EU-retningslinjer 

for prøving. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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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 

«73 Ipkonazol 

CAS-nr. 

125225-28-7 (blanding 

av diastereoisomerer) 

115850-69-6 (ipkonazol 

cc, cis-isomer) 

115937-89-8 (ipkonazol 

ct, trans-isomer) 

CIPAC-nr. 798 

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,

5SR)-2-(4-klorbenzyl)-

5-isopropyl-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-ylmetyl) 

syklopentanol 

≤ 955 g/kg 

Ipkonazol cc:  

875–930 g/kg 

Ipkonazol ct:  

65–95 g/kg 

1. september 2014 31. august 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om ipkonazol, særlig tillegg I og 

II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot 

1.  risikoen for frøetende fugler, 

2.  vern av arbeidstakere og brukere, 

3.  risikoen for fisk. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  hvorvidt den langsiktige risikoen for frøetende fugler er akseptabel, 

b)  hvorvidt den langsiktige risikoen for makroorganismer i jorden er 

akseptabel, 

c)  risikoen for enantioselektiv metabolisering eller nedbryting, 

d)  potensielle hormonforstyrrende virkninger av ipkonazol på fugler og 

fisk. Søkeren skal for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene i bokstav a) og b) innen 31. august 2016, 

opplysningene i bokstav c) innen to år etter vedtakelsen av relevante 

retningslinjer for vurdering av isomerblandinger, og opplysningene i 

bokstav d) innen to år etter vedtakelsen av OECD-retningslinjene for 

prøving av hormonforstyrrelser eller EU-retningslinjer for prøving.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 629/2014 

av 12. juni 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 608/2012(2) ble gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(3) endret med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon, og det ble 

fastsatt at melderen skal framlegge ytterligere bekreftende opplysninger i form av undersøkelser om spesifikasjonen 

med underlagsopplysninger om partiet og validerte analysemetoder. 

2)  Melderen framla tilleggsopplysninger i form av undersøkelser om spesifikasjonen med underlagsopplysninger om 

partiet og validerte analysemetoder, for den rapporterende medlemsstaten, som er Belgia, innen fristen fastsatt for 

framlegging av slike opplysninger. 

3)  Belgia vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 25. november 2013 sin 

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», i form av et revidert utkastet til vurderingsrapport. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmid-

delkjeden og dyrehelsen og avsluttet 16. mai 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om metylnonylketon. 

5)  Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om metyl-

nonylketon. 

6)  Kommisjonen har på grunnlag av de ytterligere bekreftende opplysningene kommet til den konklusjon at minstekravet 

til renhet for det aktive stoffet bør fastsettes til 985 g/kg. 

7)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. Medlemsstatene bør om nødvendig få tid til å endre 

eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metylnonylketon. 

8)  En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder metylnonylketon, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning. 

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

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 13.6.2014, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 22. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 608/2012 av 6. juli 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene denatoniumbenzoat, metylnonylketon og planteoljer/grønnmynteolje (EUT 

L 177 av 7.7.2012, s. 19). 

(3) 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). 

2019/EØS/13/39 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal teksten i kolonnen «Renhet» i rad 238 om metyl-

nonylketon lyde «≥ 985 g/kg». 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder metylnonylketon som aktivt stoff, innen 3. januar 2015. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig og skal utløpe senest 3. januar 2016. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 632/2014 

av 13. mai 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet flubendiamid i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For flubendiamid er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2006/927/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Hellas 30. mars 2006 en søknad fra Bayer CropScience AG 

om oppføring av det aktive stoffet flubendiamid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2006/927/EF ble det 

bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig, dvs. at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og 

opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3)  Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten, Hellas, framla et utkast til vurderingsrapport 1. september 2008. I samsvar med 

artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 14. juli 2011 anmodet om å framlegge 

ytterligere opplysninger. Hellas' vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et ajourført utkast til 

vurderingsrapport i april 2012.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 14.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 22. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2006/927/EF av 13. desember 2006 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av flubendiamid i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 354 av 

14.12.2006, s. 54). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 
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4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet flubendiamid brukt i pesticider(1) for Kommisjonen 1. juli 2013. Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens 

konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen og avsluttet 20. mars 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om flubendiamid. 

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder flubendiamid, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Flubendiamid bør derfor godkjennes. 

6)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

7)  Uten at det berører forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder flubendiamid. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel for hvert tiltenkte bruksformål i samsvar med enhetlige prinsipper. 

8)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(2), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

plikter i forhold til pliktene i de direktivene om endring av vedlegg I som til nå er vedtatt, eller i forordningene om 

godkjenning av aktive stoffer. 

9)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3) derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet flubendiamid, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder flubendiamid som aktivt stoff, innen 28. februar 2015. 

  

(1) EFSA Journal 2013; 11(7):3270. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

(2) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(3) 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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Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen om særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har eller har tilgang til 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1-4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjent plantevernmiddel som inneholder flubendiamid som eneste 

aktive stoff, eller som ett av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. august 2014, vurdere middelet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På 

grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om middelet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene 

a)  dersom middelet inneholder flubendiamid som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 29. februar 2016, eller 

b)  dersom middelet inneholder flubendiamid som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 29. februar 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. september 2014. 

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 I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Flubendiamid 

CAS-nr. 272451-65-7 

CIPAC-nr. 788 

3-jod-N’-(2-mesyl-1,1-dimetyletyl)-

N-{4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-

(trifluormetyl)etyl]-o-tolyl}ftalamid 

≥ 960 g/kg 1. september 2014 31. august 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene 

i den sammenfattende rapporten om flubendiamid, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for virvelløse vanndyr, 

b)  den potensielle forekomsten av restmengder i 

rotasjonsvekster. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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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 

«74 Flubendiamid 

CAS-nr. 272451-65-7 

CIPAC-nr. 788 

3-jod-N’-(2-mesyl-1,1-

dimetyletyl)-N-{4-[1,2,2,2-

tetrafluor-1-(trifluormetyl)etyl]-

o-tolyl}ftalamid 

≥ 960 g/kg 1. september 2014 31. august 2024 Ved gjennomføringen av de ensartede prin-

sippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om flubendiamid, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité  

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen  

20. mars 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for virvelløse vanndyr, 

b)  den potensielle forekomsten av restmengder 

i rotasjonsvekster. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 678/2014 

av 19. juni 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimetanil og 

trineksapak(*) 

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 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) Godkjenningene av de aktive stoffene klopyralid, cyprodinil, fosetyl og trineksapak utløper 30. april 2017, og 

godkjenningen av det aktive stoffet pyrimetanil utløper 31. mai 2017. Det er inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenningene av disse aktive stoffene. Ettersom kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 844/2012(3) får anvendelse på disse aktive stoffene, må søkerne få tilstrekkelig tid til å gjennomføre framgangsmåten 

for fornyelse i samsvar med nevnte forordning. Som følge av dette er det sannsynlig at godkjenningene av disse aktive 

stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å forlenge godkjenningsperiodene. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke senest 30 måneder før utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning er framlagt utfyllende dokumentasjon i 

samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

ikrafttredelsen av denne forordning, eller til tidligste mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 20.6.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 22. 

(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 nødvendige bestemmelser for 

gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av 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). 
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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, 19. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 129 om klopyralid endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. april 2017» til  

«30. april 2018». 

2)  I rad 130 om cyprodinil endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. april 2017» til  

«30. april 2018». 

3)  I rad 131 om fosetyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. april 2017» til  

«30. april 2018». 

4)  I rad 132 om trineksapak endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. april 2017» til  

«30. april 2018». 

5)  I rad 135 om pyrimetanil endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. mai 2017» til  

«30. april 2018». 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 12. august 2013 

om grunnleggjande krav til radiokommunikasjonsutstyr som er meint for fartøy som ikkje er 

omfatta av SOLAS-konvensjonen, og som skal omfattast av det globale maritime nauds- og 

tryggleikssystemet (GMDSS) 

[meld under nummeret K(2013) 5185] 

(2013/638/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF 

av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og 

gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1), særleg artikkel 3 

nr. 3 bokstav e), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Fleire medlemsstatar har gjennomført eller har sett seg 

føre å gjennomføre felles tryggleiksprinsipp og -reglar 

for radioutstyr på fartøy som ikkje er omfatta av Den 

internasjonale konvensjonen om tryggleik for 

menneskeliv til sjøs (hetter kalla «fartøy som ikkje er 

omfatta av SOLAS-konvensjonen»). 

2) Harmoniseringa av radiotenester medverkar til sikrare 

fart for fartøy som ikkje er omfatta av SOLAS-konven-

sjonen, særleg i naudssituasjonar og under vanskelege 

vêrtilhøve. 

3) Ved rundskriv 803 frå Sjøtryggleiksutvalet (MSC) om 

deltaking i Det globale maritime nauds- og tryggleiks-

systemet (GMDSS) for fartøy som ikkje er omfatta av 

SOLAS-konvensjonen, og resolusjon MSC.131(75) frå 

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), vert 

regjeringane oppmoda om å nytte retningslinjene for 

deltaking i GMDSS for fartøy som ikkje er omfatta av 

SOLAS-konvensjonen, og statane vert oppmoda inn-

stendig om å krevje at visse element i GMDSS vert 

gjennomførde for radioutstyr som er meint for bruk om 

bord i alle fartøy. 

4) I radioreglementet til Den internasjonale teleunionen 

(ITU) er det fastsett visse frekvensar som skal nyttast i 

GMDSS. Alt radioutstyr som nyttar desse frekvensane 

som er meinte for bruk i naudssituasjonar, bør vere 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 7.11.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 24. 

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

kompatibelt med den bruken som er fastsett for desse 

frekvensane, og bør gje ein rimeleg garanti for at det 

fungerer feilfritt i naudssituasjonar. 

5) Det er naudsynt å presisere at kommisjonsvedtak 

2004/71/EF av 4. september 2003 om grunnleggjande 

krav til radioutstyr som er meint for fartøy som ikkje er 

omfatta av SOLAS-konvensjonen, og som skal 

omfattast av det globale maritime nauds- og tryggleiks-

systemet (GMDSS)(2) skal nyttast på GMDSS-utstyr til 

bruk på alle fartøy som ikkje er omfatta av SOLAS-

konvensjonen, og som ikkje er omfatta av rådsdirektiv 

96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr(3). 

6) Gjennomføringa av krava som skal oppfyllast av 

GMDSS-utstyr som er meint for fartøy som ikkje er 

omfatta av SOLAS-konvensjonen, bør vere einsarta i 

alle medlemsstatar og i samsvar med relevante IMO-

retningslinjer. 

7) Ettersom det må gjerast ei rekkje endringar i vedtak 

2004/71/EF, bør dette vedtaket bytast ut av omsyn til 

klarleiken. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Utvalet for samsvarsvurdering 

og overvaking av telekommunikasjonsmarknaden — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Denne avgjerda skal nyttast på alt radioutstyr som ikkje høyrer 

inn under verkeområdet for direktiv 96/98/EF, og som er meint 

for bruk på alle fartøy som ikkje er omfatta av Den interna-

sjonale konvensjonen om tryggleik for menneskeliv til sjøs 

(SOLAS) (heretter kalla «fartøy som ikkje er omfatta av 

SOLAS-konvensjonen»), som skal omfattast av det globale 

maritime nauds- og tryggleikssystemet slik det er fastsett i 

kapittel IV i SOLAS-konvensjonen, og som gjeld innanfor ei av 

dei følgjande tenestene:  

  

(2) TEU L 16 av 23.1.2004, s. 54. 

(3) TEF L 46 av 17.2.1997, s. 25. 
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a)  den maritime mobiltenesta slik det er definert i artikkel 1.28 

i radioreglementet til Den internasjonale teleunionen (ITU), 

b)  den maritime satellittbaserte mobiltenesta slik det er 

definert i artikkel 1.29 i radioreglementet til ITU. 

Artikkel 2 

Med atterhald for europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/45/EF(1) skal radioutstyr vere konstruert på ein slik måte 

at det fungerer feilfritt når det vert utsett for eit havmiljø, og det 

skal oppfylle alle driftskrav innanfor GMDSS som gjeld for 

fartøy som ikkje er omfatta av SOLAS-konvensjonen, i 

samsvar med dei relevante føresegnene til Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjonen, og gjere det mogleg med ein tydeleg og 

stabil kommunikasjon med høg pålitsgrad for analogt eller 

digitalt kommunikasjonssamband. 

  

(1) TEU L 163 av 25.6.2009, s. 1. 

Artikkel 3 

Vedtak 2004/71/EF vert oppheva. 

Artikkel 4 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 12. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

 ___________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1065/2013 

av 30. oktober 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon 

av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på 

alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 17  

nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Republikken Peru har søkt om registrering av «Pisco» 

som geografisk betegnelse i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 110/2008 i samsvar med framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 17 nr. 1 i nevnte forordning. «Pisco» er 

et fruktbrennevin som tradisjonelt framstilles i Peru ved 

gjæring og destillering av druer. 

2) Hovedspesifikasjonene i den tekniske dokumentasjonen 

for «Pisco» er offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende(2) i henhold til artikkel 17 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 110/2008 med henblikk på framgangsmåten for 

innsigelse. Ettersom Kommisjonen ikke har mottatt 

innsigelser i samsvar med artikkel 17 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 110/2008, bør denne betegnelsen oppføres i 

vedlegg III til nevnte forordning. 

3) I henhold til avtalen om opprettelse av en assosiering 

mellom Det europeiske fellesskap og dets medlems-

stater på den ene side og Republikken Chile på den 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 141 av 12.5.2011, s. 16. 

annen side, som ble godkjent ved rådsbeslutning 

2002/979/EF(3), er «Pisco» en beskyttet betegnelse på 

alkoholsterke drikker med opprinnelse i Chile. Det bør 

derfor presiseres at beskyttelsen av den geografiske 

betegnelsen «Pisco» for produkter med opprinnelse i 

Peru ikke hindrer at en slik betegnelse brukes på 

produkter med opprinnelse i Chile. 

4) Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, i produktkategori 

«9: Fruktbrennevin», skal ny post lyde: 

 «Pisco(*) Peru 

(*) Beskyttelsen av den geografiske betegnelsen Pisco i henhold til 

denne forordning skal ikke berøre bruk av betegnelsen Pisco på 

produkter med opprinnelse i Chile som er beskyttet i henhold til 

assosieringsavtalen mellom Unionen og Chile av 2002.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

  

(3) EFT L 352 av 30.12.2002, s. 1. 

2019/EØS/13/43 

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

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 97/2014 

av 3. februar 2014 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon 

av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på 

alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 17  

nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y 

Licores, et guatemalansk organ opprettet i samsvar med 

guatemalansk lov, har søkt om å få «Ron de Guatemala» 

registrert som en geografisk betegnelse i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 110/2008 i henhold til fram-

gangsmåten fastsatt i nevnte forordnings artikkel 17 

nr. 1. «Ron de Guatemala» er rom som tradisjonelt 

produseres i Guatemala. 

2)  I henhold til artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 110/2008 ble hovedspesifikasjonene til den tekniske 

dokumentasjonen for «Ron de Guatemala» offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende(2) med henblikk på 

framgangmåten for innsigelser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2014, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 168 av 14.6.2012, s. 9. 

3)  I samsvar med artikkel 17 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 110/2008 har Frankrike og flere franske produsenter 

av rom fremmet innsigelser mot registreringen av «Ron 

de Guatemala» som en geografisk betegnelse med 

grunnlag i at produktets spesifikasjoner og definisjonen 

av rom i henhold til guatemalansk lov, som den tekniske 

dokumentasjonen viser til, ikke er i samsvar med 

definisjonen av rom i henhold til kategori 1 i vedlegg II 

til nevnte forordning eller med andre krav i nevnte 

forordning, særlig med hensyn til forbudet mot å bruke 

aroma, fargestoffer og søtningsmidler i produksjonen av 

rom, reglene for hvilke råmaterialer som kan brukes, 

vannkvaliteten og angivelsen av modningsperioden i 

beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av 

produktet. 

4)  Søknaden om registrering av «Ron de Guatemala» 

inneholder en nærmere beskrivelse av produktet som er 

i samsvar med definisjonen av rom i henhold til kategori 

1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og andre 

krav i nevnte forordning. Denne beskrivelsen viser at 

reglene for produksjon av «Ron De Guatemala» er 

strengere enn de regler som gjelder for rom av 

standardkvalitet som produseres i nevnte land. 

5)  Søknaden om registrering av «Ron de Guatemala» som 

en geografisk betegnelse oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 110/2008. Kommi-

sjonen anser at produktet, i henhold til spesifikasjonene 

i den tekniske dokumentasjonen, oppfyller de relevante 

kravene i unionsretten. 

6)  På bakgrunn av dette anser Kommisjonen at begrunnel-

sene som framlegges i innsigelsene mot å få den 

geografiske betegnelsen «Ron de Guatemala» registrert 

i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 på 

grunnlag av manglende oppfyllelse av kravene i nevnte 

forordning, er grunnløse.  
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7)  Navnet «Ron de Guatemala» bør registreres som en 

geografisk betegnelse i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 110/2008. 

8)  Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 tilføyes følgende 

post i kategorien «1. Rom»: 

 «Ron de Guatemala Guatemala» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 98/2014 

av 3. februar 2014 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om 

definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på 

alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 

kan betegnelsen «dry» brukes om kategorien av alko-

holsterke drikker «London gin». I nevnte alkoholsterke 

drikk får ikke innholdet av søtningsmiddel overstige  

0,1 gram sukkerarter per liter. For kategoriene «gin» og 

«destillert gin» er det ikke fastsatt en øvre grense for 

tilsetting av søtningsmiddel. Når «gin» og «destillert 

gin» produseres uten sukker eller med et sukkerinnhold 

som ikke overskrider 0,1 gram per liter, bør betegnelsen 

«dry» også kunne brukes om disse alkoholsterke 

drikkene, som definert i nevnte vedlegg. 

2)  Ungarn har søkt om å få «Újfehértói meggypálinka» 

registrert som geografisk betegnelse i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 110/2008 i samsvar med fram-

gangsmåten fastsatt i nevnte forordnings artikkel 17 

nr. 1. «Újfehértói meggypálinka» er et fruktbrennevin 

som tradisjonelt produseres i Ungarn, og utelukkende 

fra de sure kirsebærsortene «Újfehértói fürtös» og 

«Debreceni bőtermő». Hovedspesifikasjonene i den 

tekniske dokumentasjonen for «Újfehértói meg-

gypálinka» ble offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende(2) i samsvar med artikkel 17 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 110/2008 med henblikk på framgangsmåten for 

innsigelser. Ettersom Kommisjonen ikke mottok noen 

innsigelser i samsvar med artikkel 17 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 110/2008, bør navnet «Újfehértói meggypá-

linka» registreres som en geografisk betegnelse i 

vedlegg III til nevnte forordning. 

3)  De geografiske betegnelsene «Polska Wódka/Polish 

Vodka» og «Originali lietuviška degtinė/Original 

Lithuanian vodka» er registrert i produktkategori 15 

«Vodka» i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2014, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 85 av 18.3.2011, s. 10. 

De tekniske spesifikasjonene for disse geografiske 

betegnelsene omfatter imidlertid også «aromatisert 

vodka». Disse geografiske betegnelsene bør derfor også 

registreres i produktkategori 31 «aromatisert vodka» i 

nevnte vedlegg. For å opplyse kunden om produktets 

egentlige art bør etiketten til denne type vodka 

inneholde varebetegnelsen «aromatisert vodka» eller 

«vodka» samt en angivelse av den framtredende 

aromaen. 

4)  Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

5)  For å lette overgangen fra reglene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 110/2008 til reglene fastsatt i denne forordning, 

bør det være tillatt å omsette eksisterende lagre til de er 

brukt opp og å bruke etiketter trykket før ikrafttredelsen 

av denne forordning til og med 31. desember 2015. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres 

følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 20 «Gin» skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Betegnelsen «gin» kan utfylles med betegnelsen 

«dry» dersom innholdet tilsatt søtningsmiddel 

ikke overstiger 0,1 gram sukkerarter per liter 

ferdig produkt.» 

b)  I nr. 21 «Destillert gin» skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Betegnelsen «destillert gin» kan utfylles av 

betegnelsen «dry» dersom innholdet tilsatt søt-

ningsmiddel ikke overstiger 0,1 gram sukkerarter 

per liter ferdig produkt.» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I produktkategori 9 «Fruktbrennevin» skal ny post lyde: 

 «Újfehértói meggypálinka Ungarn» 

b)  I produktkategori 31 «Aromatisert vodka» skal nye poster lyde: 

 «Polska Wódka/Polish Vodka(*) 

Originali lietuviška degtinė/ 

Original Lithuanian vodka(*) 

Polen 

Litauen 

(*) Dette produktet må ha varebetegnelsen «aromatisert vodka» på etiketten. Betegnelsen «aromatisert» kan 

erstattes med navnet på den framtredende aromaen.» 

Artikkel 2 

Alkoholsterke drikker som ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 110/2008, som endret ved artikkel 

1 i denne forordning, kan fortsatt bringes i omsetning til lagrene er tømt. 

Etiketter trykket før ikrafttredelsen av denne forordning kan fortsatt benyttes til og med 31. desember 2015. 

Artikkel 3 

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, 3. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 426/2014 

av 25. april 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om 

definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 er det fastsatt at alkoholsterke drikker i kategori 16 («Brennevin (med 

fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon») kan framstilles ved maserasjon og destillasjon av de 

frukter og bær som er oppført på listen i nevnte kategori. I noen medlemsstater framstilles denne typen alkoholsterke 

drikker tradisjonelt også av andre frukter som ikke er oppført på nevnte liste. Listen over frukter og bær som brukes til 

framstilling av alkoholsterke drikker i nevnte kategori, bør derfor utvides. 

2)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 er det fastsatt at alkoholsterke drikker i kategori 24 («Akvavit eller 

aquavit») er alkoholsterke drikker aromatisert med karve og/eller dillfrø med et destillat av planter eller urter. Disse 

alkoholsterke drikkene framstilles tradisjonelt ved bruk av landbruksetanol. I den nåværende kategorien «Akvavit eller 

aquavit» er det ikke angitt at det er påkrevd å bruke etanol. Bruk av etanol til framstilling av «akvavit eller aquavit» er 

imidlertid av avgjørende betydning for å sikre produktets kvalitet. 

3)  Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 26.4.2014, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 25. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

2019/EØS/13/46 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Kategori 16 bokstav a) ii) skal lyde: 

«ii) er framstilt av følgende frukter eller bær: 

— bjørnebær (Rubus fruticosus auct. aggr.), 

— jordbær (Fragaria spp.), 

— blåbær (Vaccinium myrtillus L.), 

— bringebær (Rubus idaeus L.), 

— rips (Ribes rubrum L.), 

— hvitrips (Ribes niveum Lindl.), 

— solbær (Ribes nigrum L.), 

— slåpetorn (Prunus spinosa L.), 

— rognebær (Sorbus aucuparia L.), 

— bær av søtrogn (Sorbus domestica L.), 

— kristtornbær (Ilex aquifolium og Ilex cassine L.), 

— krypberglyngbær (Sorbus torminalis (L.) Crantz), 

— hyllebær (Sambucus nigra L.), 

— stikkelsbær (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia), 

— tranebær (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus), 

— tyttebær (Vaccinium vitis-idaea L.), 

— hageblåbær (Vaccinium corymbosum L.), 

— tindved (Hippophae rhamnoides L.), 

— nype (Rosa canina L.), 

— molte (Rubus chamaemorus L.), 

— krekling (Empetrum nigrum L.), 

— åkerbær (Rubus arcticus L.), 

— myrt (Myrtus communis L.), 

— banan (Musa spp.), 

— pasjonsfrukt (Passiflora edulis Sims), 

— tahitieple (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson), 

— mombinplomme (Spondias mombin L.), 

— valnøtt (Juglans regia L.), 

— hasselnøtt (Corylus avellana L.), 

— kastanje (Castanea sativa L.), 

— sitrusfrukter (Citrus spp. L.), 

— fikenkaktus (Opuntia ficus-indica).» 

2)  I kategori 24 skal bokstav a) lyde: 

«a) Akvavit eller aquavit er en alkoholsterk drikk aromatisert med karve og/eller dillfrø framstilt ved bruk av 

landbruksetanol og aromatisert med et destillat av planter eller urter.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 716/2013 

av 25. juli 2013 

om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 

om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser 

på alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 24 nr. 3 

og artikkel 27, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å tydeliggjøre enkelte bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 110/2008 og sikre en ensartet gjennomføring i 

medlemsstatene, bør det fastsettes gjennomførings-

bestemmelser, særlig med hensyn til anvendelsen av 

sammensatte betegnelser, henvisninger, varebetegnelser 

og geografiske betegnelser i presentasjonen av 

alkoholsterke drikker. 

2)  I henhold til artikkel 10 nr. 1 og 2 i forordning (EF)  

nr. 110/2008 er det i presentasjonen av alkoholsterke 

drikker eller andre næringsmidler under visse 

omstendigheter tillatt å anvende en sammensatt 

betegnelse som inneholder navnet på en av kategoriene 

oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008, en 

av de geografiske betegnelsene oppført i vedlegg III til 

samme forordning, eller en eller flere henvisninger som 

inneholder en eller flere av disse kategoriene eller 

geografiske betegnelsene. For å sikre en ensartet anven-

delse av sammensatte betegnelser og henvisninger i 

medlemsstatene, er det nødvendig å fastsette gjennom-

føringsbestemmelser om anvendelse av dem i presenta-

sjonen av alkoholsterke drikker og andre næringsmidler. 

3)  Når det vises til en bestemt alkoholsterk drikk i pre-

sentasjonen av et næringsmiddel, må den denne drikken 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 110/2008 og ikke 

være fortynnet. Det er nødvendig å tydeliggjøre hva som 

menes med «fortynning» når det gjelder alkoholsterke 

drikker, ettersom enkelte framstillingsprosesser ikke bør 

anses som fortynning. 

4)  For å sikre at vilkårene for registrering av geografiske 

betegnelser i forordning (EF) nr. 110/2008 oppfylles, 

bør Kommisjonen undersøke søknader om registrering, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 26.7.2013,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

og det bør fastsettes gjennomføringsregler for fram-

gangsmåtene for søknad, behandling, innsigelse og 

annullering som gjelder for geografiske betegnelser på 

alkoholsterke drikker. For å sikre en ensartet gjennom-

føring av slike regler bør det utarbeides maler for 

søknaden om registrering, tekniske data, innsigelser, 

endringer av tekniske data og annullering av en 

geografisk betegnelse. 

5)  For å lette kommunikasjonen mellom Kommisjonen og 

medlemsstatene og tredjestater i forbindelse med regist-

rerte geografiske betegnelser, bør medlemsstatene og 

tredjestatene i tillegg til fullstendige tekniske data 

oversende Kommisjonen hovedspesifikasjonene i de 

tekniske dataene. 

6)  Begrensninger som gjelder emballering av en alko-

holsterk drikk med geografisk betegnelse, herunder 

forpliktelsen til å emballere den alkoholsterke drikken i 

et geografisk avgrenset område, utgjør også en begrens-

ning av det frie varebyttet og adgangen til å yte 

tjenester. Slike begrensninger bør tillates bare dersom 

de er nødvendige, forholdsmessige og egnet til å 

beskytte den geografiske betegnelsens omdømme. 

7)  Der bør innføres et unionssymbol for geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker slik at forbrukerne 

kan identifisere bestemte alkoholsterke drikker med 

egenskaper som er knyttet til de alkoholsterke drikkenes 

opprinnelse. 

8)  Ettersom medlemsstatene trenger tid til å gjennomføre 

tiltakene i forbindelse med sammensatte betegnelser og 

henvisninger, bør anvendelsen av disse tiltakene 

utsettes. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes nærmere regler for gjennomføring 

av forordning (EF) nr. 110/2008, særlig med hensyn til 

a)  bruken av sammensatte betegnelser og henvisninger som 

omhandlet i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 110/2008, i 

beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av nærings-

midler,  

2019/EØS/13/47 
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b)  geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker som 

omhandlet i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 110/2008, og 

bruken av et unionssymbol for den geografiske betegnelsen 

på alkoholsterke drikker. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a)  «kategori av alkoholsterke drikker» en av kategoriene 1-46 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008, 

b)  «geografisk betegnelse» en av de geografiske betegnelsene 

som er registrert i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 110/2008, 

c)  «sammensatt betegnelse» kombinasjonen av en betegnelse 

oppført i kategori 1-46 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 110/2008 eller en geografisk betegnelse på en alko-

holsterk drikk som all alkohol i sluttproduktet kommer  

fra, og 

i)  navnet på ett eller flere næringsmidler, bortsett fra dem 

som brukes til framstilling av den berørte alkoholsterke 

drikken, i samsvar med vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 110/2008, eller adjektiver som er avledet av disse 

navnene, og/eller 

ii)  betegnelsen «likør», 

d)  «henvisning» en direkte eller indirekte henvisning til en 

eller flere kategorier av alkoholsterke drikker eller geo-

grafiske betegnelser, bortsett fra henvisningen i en sammen-

satt betegnelse eller i listen over ingredienser omhandlet i 

artikkel 9 nr. 9 i forordning (EF) nr. 110/2008. 

KAPITTEL II 

REGLER FOR BRUKEN AV SAMMENSATTE BETEGNELSER 

OG HENVISNINGER 

Artikkel 3 

Sammensatte betegnelser 

1. Betegnelsen «alkoholsterk drikk» skal ikke være en del av 

en sammensatt betegnelse som beskriver en alkoholholdig 

drikk. 

2. En sammensatt betegnelse som beskriver en alkoholholdig 

drikk, skal ikke bestå av en kombinasjon av betegnelsen «likør» 

og et av navnene i kategori 33-40 i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 110/2008. 

3. En sammensatt betegnelse skal ikke erstatte varebe-

tegnelsen til en alkoholsterk drikk. 

4. Den sammensatte betegnelsen som beskriver en 

alkoholholdig drikk, skal skrives med ensartede bokstaver i 

samme skrifttype, skriftstørrelse og farge. Den skal ikke 

avbrytes av tekst- eller bildeelementer som ikke utgjør en del av 

betegnelsen, og det skal ikke anvendes en større skrifttype enn i 

varebetegnelsen. 

Artikkel 4 

Henvisninger 

Henvisninger til en kategori av alkoholsterke drikker eller en 

geografisk betegnelse skal i presentasjonen av næringsmiddelet 

ikke skrives på samme linje som varebetegnelsen. For alkohol-

holdige drikker skal henvisningen skrives i en mindre skrifttype 

enn den som anvendes til varebetegnelsen og den sammensatte 

betegnelsen. 

Artikkel 5 

Fortynning av en alkoholsterk drikk 

Ved anvendelse av artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 110/2008 skal reduksjon av alkoholstyrken i en alkoholsterk 

drikk til under minsteinnholdet for den berørte alkoholsterke 

drikken i den tilsvarende kategorien i vedlegg II til nevnte 

forordning, anses som fortynning dersom bare vann er tilsatt. 

KAPITTEL III 

GEOGRAFISKE BETEGNELSER 

Artikkel 6 

Søknad om registrering av en geografisk betegnelse 

Søknaden om registrering av en geografisk betegnelse i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 110/2008 skal oversendes til Kommi-

sjonen og bestå av 

a)  søknadsskjemaet i samsvar med malen i vedlegg I til denne 

forordning, 

b)  tekniske data i samsvar med malen i vedlegg II til denne 

forordning, 

c)  hovedspesifikasjonene i de tekniske dataene nevnt i bokstav 

b). 

Artikkel 7 

Søknader for et område delt av en landegrense 

1. Dersom en geografisk betegnelse som gjelder et område 

delt av en landegrense, bare gjelder medlemsstater, skal den 

berørte søknaden oversendes i fellesskap eller av en av 

medlemsstatene på vegne av de andre. I sistnevnte tilfelle skal 

søknaden inneholde et dokument fra hver av de øvrige berørte 

medlemsstatene, som gir den berørte medlemsstat tillatelse til å 

oversende søknaden på vegne av de andre. 

Dersom en geografisk betegnelse som gjelder et område delt av 

en landegrense, omfatter bare tredjestater, skal søknaden 

oversendes til Kommisjonen enten av en av søkerne på vegne 

av de andre søkerne, eller av en av tredjestatene på vegne av de 

andre tredjestatene, og skal inneholde 

a)  bevis for beskyttelsen i den berørte tredjestat og  
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b)  et dokument fra hver av de andre berørte tredjestatene, som 

gir den berørte tredjestat tillatelse til å oversende søknaden 

på vegne av de andre. 

Dersom en geografisk betegnelse som gjelder et område delt av 

en landegrense, berører minst en medlemsstat og minst en 

tredjestat, skal søknaden oversendes til Kommisjonen av en 

medlemsstat eller en myndighet eller privat enhet i den berørte 

tredjestaten, og den skal inneholde 

a)  bevis for beskyttelsen i den berørte tredjestaten og 

b)  et dokument fra hver av de berørte medlemsstatene eller 

tredjestatene, som gir den part som oversender søknaden, 

tillatelse til å opptre på deres vegne. 

2. Medlemsstatens eller tredjestatens myndighet eller den 

private enheten fra den berørte tredjestat, som oversender til 

Kommisjonen en søknad om en betegnelse som gjelder et 

område delt av en landegrense, skal bli mottaker av alle 

eventuelle meldinger og beslutninger fra Kommisjonen. 

Artikkel 8 

Mottak av søknaden 

1. En søknad skal anses som inngitt den dag Kommisjonen 

mottar den. 

2. Medlemsstatens eller tredjestatens myndighet eller den 

private enheten fra den berørte tredjestat skal få en mottaks-

kvittering som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

b)  den betegnelsen som skal registreres, 

c)  antall mottatte sider og 

d)  datoen for mottak av søknaden. 

Artikkel 9 

Eksisterende geografiske betegnelser 

1. Dersom de tekniske dataene for en eksisterende geo-

grafisk betegnelse som er oversendt i henhold til artikkel 20  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008, ikke oppfyller kravene i 

artikkel 15 nr. 1 i samme forordning, skal Kommisjonen 

fastsette en frist for å endre eller tilbakekalle den eller for 

medlemsstatenes oversending av merknader. 

2. Dersom medlemsstaten ikke retter opp manglene innen 

fristen omhandlet i nr. 1, skal de tekniske dataene anses som 

ikke oversendt, og artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 110/2008 får anvendelse. 

Artikkel 10 

Emballering i det berørte geografiske området 

Dersom det i de tekniske dataene er fastsatt at den alkoholsterke 

drikken skal emballeres i det geografisk avgrensede området 

eller i umiddelbar nærhet av det, skal dette kravet begrunnes for 

det berørte produktet. 

Artikkel 11 

Søknadens godtakbarhet 

1. Søknaden kan godtas dersom den består av alle opplys-

ningene nevnt i artikkel 6. 

2. Dersom søknaden ikke er fullstendig, skal Kommisjonen 

anmode søkeren om å rette opp mangelen innen en frist på to 

måneder. Dersom mangelen ikke er rettet opp innen denne 

fristen, skal Kommisjonen avslå søknaden. 

Artikkel 12 

Undersøkelse av vilkårene for gyldighet 

1. Dersom en geografisk betegnelse ikke er i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 110/2008, 

eller dersom søknaden om registrering ikke oppfyller kravene i 

artikkel 17 i samme forordning, skal Kommisjonen fastsette en 

frist for å endre eller tilbakekalle den eller for oversending av 

kommentarer fra medlemsstaten, myndighetene eller den 

private enheten i den berørte tredjestaten. 

2. Dersom medlemsstatens eller tredjestatens myndigheter 

eller den private enheten i den berørte tredjestaten ikke har 

rettet opp manglene innen fristen omhandlet i nr. 1, skal 

Kommisjonen avslå søknaden. 

Artikkel 13 

Innsigelse mot registreringen 

1. Innsigelser som omhandlet i artikkel 17 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 110/2008 skal utarbeides på grunnlag av skjemaet i 

vedlegg III til denne forordning og oversendes til Kommi-

sjonen. En innsigelse skal anses som inngitt den dag Kommi-

sjonen mottar den. 

2. Den part som gjør innsigelse, skal få en mottakskvittering 

som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

b)  antall mottatte sider og 

c)  datoen for mottak av innsigelsen. 

Artikkel 14 

Innsigelsens godtakbarhet 

1. Innsigelsen kan godtas dersom den eller de påberopte 

eldre rettigheten(e) og grunnen(e) til innsigelsen er angitt, og 

dersom den mottas innen fristen fastsatt i artikkel 17 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 110/2008.  
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2. Dersom innsigelsen bygger på et eldre varemerke og dets 

anseelse og omdømme i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 110/2008, og dette varemerket allerede 

anvendes i Unionen, skal innsigelsen vedlegges bevis for 

søknad om registrering, registrering eller bruk av det eldre 

varemerket, f.eks. registreringsbevis eller bevis for bruken og 

bevis for varemerkets anseelse og omdømme. 

3. Alle innsigelser skal inneholde opplysninger om faktiske 

forhold, beviser og merknader til støtte for innsigelsen samt 

relevante underlagsdokumenter. 

De opplysningene og bevisene som framlegges for å bekrefte 

bruken av et eldre varemerke, skal vise til hvor, hvor lenge og i 

hvilket omfang det eldre varemerket ble brukt samt arten av 

bruk, og opplysninger om dets anseelse og omdømme. 

4. Dersom opplysninger og dokumenter som omhandlet i  

nr. 1, 2 og 3 ikke framlegges, skal Kommisjonen anmode den 

part som gjør innsigelse, om å rette opp manglene innen en frist 

på to måneder. Dersom manglene ikke er rettet opp før fristen 

utløper, skal Kommisjonen avvise innsigelsen. 

Artikkel 15 

Undersøkelse av en innsigelse 

1. Dersom innsigelsen kan godtas, skal Kommisjonen med-

dele det til medlemsstatene, myndighetene eller den private 

enheten i den berørte tredjestat og oppfordre dem til å 

framlegge merknader innen en frist på to måneder. Merknader 

som mottas innen denne fristen, skal oversendes til den part 

som gjør innsigelse. 

2. Kommisjonen skal oppfordre partene til å framlegge 

merknader til de meddelelsene som er mottatt fra andre parter, 

innen en frist på to måneder. 

3. Dersom Kommisjonen anser innsigelsen som begrunnet, 

skal den avslå søknaden om registrering. 

4. Dersom innsigelse gjøres av flere parter, kan Kommi-

sjonen etter en foreløpig undersøkelse av en eller flere 

innsigelser som viser at det er umulig å godta søknaden om 

registrering, utsette de øvrige framgangsmåtene for innsigelse. 

Kommisjonen skal underrette de øvrige partene som gjør 

innsigelse, om alle beslutninger som berører dem. 

5.  Dersom en søknad om registrering avslås, skal de fram-

gangsmåtene for innsigelse som er utsatt, anses som avsluttet, 

og de berørte partene som gjør innsigelse, skal behørig 

underrettes. 

Artikkel 16 

Kommisjonens beslutninger 

1. Kommisjonen skal treffe beslutninger i henhold til 

artikkel 9 nr. 2, artikkel 11 nr. 2, artikkel 12 nr. 2 og artikkel 15 

nr. 3 på grunnlag av de dokumentene og opplysningene den har 

til rådighet. 

Beslutningene og grunnlaget for dem skal meddeles til med-

lemsstaten, myndighetene eller den private enheten i den 

berørte tredjestaten og, dersom det er relevant, til den part som 

gjør innsigelse. 

2. Med mindre søknaden om registrering av en geografisk 

betegnelse avslås i henhold til artikkel 11 nr. 2, artikkel 12 nr. 2 

og artikkel 15 nr. 3 i denne forordning, skal Kommisjonen 

treffe beslutning i henhold til artikkel 17 nr. 8 i forordning (EF) 

nr. 110/2008 om registrering av den geografiske betegnelsen i 

vedlegg III til samme forordning. 

Artikkel 17 

Bruk av språk 

Den geografiske betegnelsen skal registreres på det eller de 

språkene som brukes for å beskrive det berørte produktet i det 

geografisk avgrensede området, og med sin opprinnelige 

stavemåte. 

Artikkel 18 

Søknad om annullering 

1. En søknad om annullering av en geografisk betegnelse 

skal utarbeides i samsvar med skjemaet i vedlegg IV til denne 

forordning og oversendes til Kommisjonen. En søknad om 

annullering skal anses som inngitt den dag Kommisjonen 

mottar den. 

2. Opphavspersonen til søknaden om annullering skal få en 

mottakskvittering som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

b)  antall mottatte sider og 

c)  datoen for mottak av søknaden. 

Artikkel 19 

Godtakbarhet med hensyn til søknader om annullering 

1. En søknad om annullering kan godtas dersom den tydelig 

angir opphavspersonens berettigede interesse og forklarer 

grunnen(e) til annulleringen. 

2. Alle søknader om annullering skal inneholde opplysninger 

om faktiske forhold, beviser og oversendte merknader til støtte 

for annulleringen. De skal følges av relevante underlags-

dokumenter og særlig en erklæring fra den medlemsstaten eller 

tredjestaten der opphavspersonen til søknaden har sitt bosted 

eller hovedkontor. 

3. Dersom opplysninger og dokumenter som omhandlet i  

nr. 1 og 2 ikke framlegges samtidig med søknaden om 

annullering, skal Kommisjonen anmode opphavspersonen til 

søknaden om å rette opp manglene innen en frist på to måneder. 

Dersom manglene ikke er rettet opp før fristen utløper, skal 

Kommisjonen avslå søknaden.  
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Kommisjonen skal underrette opphavspersonen til søknaden om 

annullering samt medlemsstaten, myndighetene eller den 

private enheten i den tredjestat hvis geografiske betegnelse 

påvirkes av søknaden om annullering, om beslutningen om at 

søknaden avslås. 

Artikkel 20 

Undersøkelse av en annullering 

1. Dersom Kommisjonen ikke har avslått søknaden om 

annullering i samsvar med artikkel 19 nr. 3, skal den oversende 

søknaden til medlemsstaten, myndighetene eller den private 

enheten i den tredjestat hvis geografiske betegnelse påvirkes av 

søknaden om annullering, og oppfordre dem å framlegge 

merknader innen en frist på to måneder. Merknader som mottas 

innen denne fristen, skal oversendes til opphavspersonen til 

søknaden om annullering. 

2. Kommisjonen skal treffe beslutning om annullering 

dersom medlemsstaten, myndighetene eller den private enheten 

i den berørte tredjestat ikke oversender merknader eller ikke 

overholder fristen på to måneder. 

3. Kommisjonen skal treffe beslutning om å annullere den 

berørte tradisjonelle betegnelsen på grunnlag av bevisene den 

har til rådighet etter utløpet av fristen for oversending av 

merknader. Den skal vurdere om samsvar med hovedspesifi-

kasjonene i de tekniske dataene ikke lenger er mulig eller ikke 

lenger kan garanteres, særlig dersom vilkårene fastsatt i artikkel 

17 i forordning (EF) nr. 110/2008 ikke lenger er oppfylt eller 

ikke lenger kan oppfylles i nær framtid. 

Opphavspersonen til søknaden om annullering, medlemsstatens 

eller tredjestatens myndigheter eller den private enheten fra den 

berørte tredjestat skal underrettes om beslutningen. 

4. Dersom det er oversendt flere enn én søknad om annulle-

ring av den samme geografiske betegnelsen og Kommisjonen 

etter en foreløpig behandling av en eller flere av disse 

søknadene beslutter at det ikke lenger er berettiget å beskytte 

den geografiske betegnelsen, kan den utsette andre fram-

gangsmåter for annullering som gjelder denne geografiske 

betegnelsen. Den skal underrette de øvrige opphavspersonene 

til søknader om annullering om enhver beslutning som berører 

dem. 

Dersom en geografisk betegnelse annulleres, skal Kommisjonen 

avslutte de framgangsmåtene for annullering som er utsatt, og 

underrette de øvrige opphavspersonene til søknaden om 

annullering. 

Artikkel 21 

Endring av de tekniske dataene 

1. En søknad om endring av de tekniske dataene som gjelder 

en registrert geografisk betegnelse i henhold til artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 110/2008, skal utarbeides i henhold til 

vedlegg V til denne forordning og oversendes i elektronisk 

format. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal artikkel 8-15 i denne 

forordning få tilsvarende anvendelse. Disse framgangsmåtene 

skal gjelde bare de punktene i de tekniske dataene som er 

gjenstand for endring. 

3. Dersom søknaden om endring av de tekniske dataene 

inngis av en annen søker enn den opprinnelige søkeren, skal 

Kommisjonen underrette den opprinnelige søkeren om 

søknaden. 

Artikkel 22 

Anvendelse av et unionssymbol for registrerte geografiske 

betegnelser 

1. Unionssymbolet for registrerte geografiske betegnelser 

som fastsatt i vedlegg V til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1898/2006(1) kan anvendes for alkoholsterke drikker. 

Symbolet skal ikke anvendes sammen med en sammensatt 

betegnelse som inneholder en geografisk betegnelse. 

Angivelsen «BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE» 

kan erstattes av en tilsvarende betegnelse på et annet offisielt 

språk i Unionen i henhold til nevnte vedlegg. 

2. Dersom unionssymbolet omhandlet i nr. 1 forekommer på 

merkingen av en alkoholsterk drikk, skal det følges av den 

tilsvarende geografiske betegnelsen. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. september 2013. Artikkel 3 og 4 får 

anvendelse fra 1. mars 2015. 

  

(1) EUT L 369 av 23.12.2006, s. 1. 

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

Utferdiget i Brussel 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG I 

SØKNAD OM REGISTRERING AV EN GEOGRAFISK BETEGNELSE 

Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Antall sider (herunder denne) ... 

Det språk som brukes i søknaden ... 

Saksnummer ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Den geografiske betegnelsen som skal registreres ... 

Kategori av alkoholsterke drikker 

Søker 

Den fysiske eller juridiske personens navn ... 

Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

Rettslig status, størrelse og sammensetning (for juridiske personer) ... 

Nasjonalitet ... 

Telefon, e-post ... 

Formidler 

Medlemsstat(er)(*) 

Tredjestatens myndighet(*) 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Formidlerens eller formidlernes navn ... 

Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

Telefon, e-post ... 

Bevis for beskyttelse i tredjestaten ... 

Tekniske data 

Antall sider ... 

Underskriverens eller underskrivernes navn ... 

Underskrift(er) … 

 ______  
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VEDLEGG II 

TEKNISKE DATA 

Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Antall sider (herunder denne) ... 

Det språk som brukes i søknaden ... 

Saksnummer ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Den geografiske betegnelsen som skal registreres ... 

Kategori av alkoholsterke drikker 

Beskrivelse av den alkoholsterke drikken 

—  Fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper 

—  Særlige egenskaper (sammenlignet med alkoholsterke drikker i samme kategori) 

Det berørte geografiske området 

Framstillingsmetode for den alkoholsterke drikken 

Tilknytning til det geografiske miljøet eller opprinnelse 

—  Opplysninger om det geografiske området eller opprinnelsen, som er relevante for tilknytningen, 

—  Særlige egenskaper ved den alkoholsterke drikken, som kan knyttes til det geografiske området 

Den europeiske unions eller nasjonale/regionale bestemmelser 

Søker 

—  Medlemsstat, tredjestat eller juridisk/fysisk person … 

—  Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

—  Rettslig status (for juridiske personer) ... 

Tillegg til den geografiske betegnelsen 

Særlige merkingsregler 

 ______  
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VEDLEGG III 

SØKNAD OM INNSIGELSE MOT EN GEOGRAFISK BETEGNELSE 

Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Antall sider (herunder denne) ... 

Det språk som brukes i søknaden ... 

Saksnummer ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Den part som gjør innsigelsen 

Den fysiske eller juridiske personens navn ... 

Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

Nasjonalitet ... 

Telefon, e-post ... 

Formidler 

Medlemsstat(er)(*) 

Tredjestatens myndighet (frivillig)(*) 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Formidlerens eller formidlernes navn ... 

Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

Den geografisk betegnelsen innsigelsen gjelder(*) 

Eldre rettigheter 

Registrert geografisk betegnelse(*) 

Nasjonal geografisk betegnelse(*) 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Navn ... 

Registreringsnummer ... 

Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ... 

Varemerke 

Symbol ... 

Liste over produkter og tjenester ... 

Registreringsnummer ... 

Registreringsdato ... 

Opprinnelsesstat ... 

Anseelse/omdømme(*) ... 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Grunner til innsigelsen 

Underskriverens navn ... 

Underskrift ... 

 ______   
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VEDLEGG IV 

SØKNAD OM ANNULLERING AV EN GEOGRAFISK BETEGNELSE 

Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Antall sider (herunder denne) ... 

Opphavspersonen til søknaden om annullering ... 

Saksnummer ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Det språk som brukes i søknaden om annullering ... 

Den fysiske eller juridiske personens navn ... 

Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

Nasjonalitet ... 

Telefon, e-post ... 

Den geografisk betegnelsen søknaden gjelder ... 

Opphavspersonens berettigede interesse ... 

Medlemsstatens eller tredjestatens erklæring ... 

Grunner til annullering 

Underskriverens navn ... 

Underskrift ... 

 ______   
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VEDLEGG V 

SØKNAD OM ENDRING AV DE TEKNISKE DATAENE FOR EN GEOGRAFISK BETEGNELSE 

Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Antall sider (herunder denne) ... 

Det språk som brukes på endringen ... 

Saksnummer ... 

[utfylles av Kommisjonen] 

Formidler 

Medlemsstat(er)(*) — 

Tredjestatens myndighet (frivillig)(*) 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Formidlerens eller formidlernes navn ... 

Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ... 

Telefon, e-post ... 

Navnet på den geografiske betegnelsen 

Avsnitt i spesifikasjonen som berøres av endringen 

Beskyttet betegnelse(*) 

Produktbeskrivelse(*) 

Geografisk område(*) 

Tilknytning(*) 

Kontrollmyndighetenes navn og adresse(*) 

Annet(*) 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Endring 

Endring av produktspesifikasjonen som ikke medfører endring av hovedspesifikasjonene(*) 

Endring av produktspesifikasjonen som medfører endring av hovedspesifikasjonene(*) 

[(*) Stryk det som ikke passer.] 

Forklaring av endringen ... 

Endrede hovedspesifikasjoner 

[på eget ark] 

Underskriverens navn ... 

Underskrift ... 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/53/EU 

av 20. november 2013 

om fritidsfartøyer og vannscootere, og om oppheving av direktiv 94/25/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF av  

16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om lystfartøyer(3) ble vedtatt i forbindelse 

med opprettelsen av det indre marked for å harmonisere 

de sikkerhetsmessige egenskapene til fritidsfartøyer i 

alle medlemsstater, og for å fjerne hindringer for handel 

med fritidsfartøyer mellom medlemsstatene. 

2)  Opprinnelig omfattet direktiv 94/25/EF bare fritids-

fartøyer med en minste skroglengde på 2,5 m og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 28.12.2013,  

s. 90, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 27. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 30. 

(2) Europaparlamentets holdning av 9. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(3) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. 

en største lengde på 24 m. Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/44/EF om endring av direktiv 

94/25/EF(4) utvidet virkeområdet til direktiv 94/25/EF 

til å omfatte vannscootere, og innarbeidet miljøvernkrav 

i det endrede direktivet ved å vedta grenseverdier for 

eksosutslipp (CO, HC, NOx og partikler) og 

grenseverdier for støy for framdriftsmotorer, både for 

motorer med kompresjonstenning og motorer med 

elektrisk tenning. 

3)  Direktiv 94/25/EF bygger på «ny metode»-prinsippene 

som fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny 

metode i forbindelse med teknisk harmonisering og 

standardisering(5). Det fastsetter derfor bare de 

grunnleggende kravene til fritidsfartøyer, mens de 

tekniske detaljene vedtas av Den europeiske standardise-

ringsorganisasjon (CEN) og Den europeiske komité for 

elektroteknisk standardisering (CENELEC) i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av  

22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder 

og tekniske forskrifter samt regler for informa-

sjonssamfunnsprosedyrer(6). Lystfartøyer som er i 

samsvar med slike harmoniserte standarder, som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions 

tidende, skal anses for å oppfylle kravene i direktiv 

94/25/EØF. Erfaringen har vist at disse grunnleggende 

prinsippene har fungert godt i denne sektoren og bør 

bevares og også fremmes ytterligere. 

4)  Den tekniske utviklingen i markedet har imidlertid gitt 

anledning til nye spørsmål når det gjelder miljøkravene i 

direktiv 94/25/EF. For å ta hensyn til denne utviklingen 

og skape klarhet om hvilke rammer som gjelder for 

  

(4) EUT L 214 av 26.8.2003, s. 18) 

(5) EUT C 136 av 4.6 1985, s. 1. 

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

2019/EØS/13/48 
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markedsføring av produkter omfattet av dette direktiv, 

bør visse aspekter ved direktiv 94/25/EØF revideres og 

forbedres, og av klarhetshensyn bør direktivet oppheves 

og erstattes av dette direktiv. 

5)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/ 

2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(1) er det fastsatt tverrgående bestemmelser 

om akkreditering av samsvarsvurderingsorganer, om 

CE-merking og om unionsrammen for markedstilsyn 

med og kontroll av produkter som innføres på unions-

markedet, og disse får også anvendelse på produkter 

omfattet av dette direktiv. 

6)  Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/ 

EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsfø-

ring av produkter(2) er det fastsatt felles prinsipper og 

referansebestemmelser for lovgivning basert på «ny 

metode»-prinsippene. For å sikre sammenheng med 

annen sektorlovgivning om produkter bør visse 

bestemmelser i dette direktiv tilpasses nevnte beslutning 

med mindre særlige forhold i sektoren krever en annen 

løsning. Derfor bør visse definisjoner, markedsdeltaker-

nes generelle forpliktelser, bestemmelsene om sam-

svarsformodning, reglene for CE-merking, kravene til 

samsvarsvurderingsorganer og framgangsmåten for 

melding samt bestemmelsene om framgangsmåtene som 

skal følges for produkter som utgjør en risiko, tilpasses 

nevnte beslutning. Ved europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om 

europeisk standardisering(3) er det fastsatt en fram-

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder 

dersom disse standardene ikke fullt ut oppfyller kravene i 

dette direktiv. 

7)  For at markedsdeltakere og nasjonale myndigheter 

enklere skal kunne forstå dette direktiv og anvende det 

på en ensartet måte, bør virkeområdet og definisjonene i 

direktiv 94/25/EF klargjøres. Særlig bør det gjøres klart 

at amfibiekjøretøyer er unntatt fra dette direktivs 

virkeområde. Det er også nødvendig å angi hvilke typer 

kanoer og kajakker som er unntatt fra dette direktivs 

virkeområde, og å gjøre det klart at det bare er vann-

scootere beregnet på sport og fritid som er omfattet av 

dette direktiv. 

8)  Det er også hensiktsmessig å kunne fastsette definisjo-

ner av «vannscooter bygd for eget bruk», «skroglengde» 

og «privat importør» spesifikt for denne sektoren for å 

forenkle forståelsen og den ensartede anvendelsen av 

  

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

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

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

dette direktiv. Det er nødvendig å utvide den gjeldende 

definisjonen av «framdriftsmotor» til også å omfatte 

nyskapende framdriftsløsninger. 

9)  Produkter omfattet av dette direktiv som bringes i 

omsetning i Unionen eller tas i bruk, bør være i samsvar 

med Unionens relevante gjeldende regelverk, og mar-

kedsdeltakerne bør ut fra sin respektive rolle i forsy-

ningskjeden ha ansvar for at produktene oppfyller 

kravene, slik at det sikres et høyt vernenivå for 

offentlige interesser som helse og sikkerhet, forbru-

kervern og miljøvern, og slik at det garanteres rettferdig 

konkurranse på unionsmarkedet. 

10)  Alle markedsdeltakere som inngår i forsynings- og dis-

tribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for å 

sikre at produkter omfattet av dette direktiv, ikke utgjør 

noen fare for menneskers helse og sikkerhet, for 

eiendom eller for miljøet når de er korrekt bygd og 

vedlikeholdt, og at de gjør tilgjengelig på markedet bare 

produkter som overholder Unionens relevante regelverk. 

Ved dette direktiv bør det fastsettes en klar fordeling av 

forpliktelsene som svarer til hver enkelt aktørs rolle i 

forsynings- og distribusjonsprosessen. 

11)  Ettersom visse oppgaver kan utføres bare av produ-

senten, må det skilles klart mellom produsenten og 

senere ledd i distribusjonskjeden. Det må også skilles 

klart mellom importøren og distributøren, ettersom 

importøren innfører produkter fra tredjestater til unions-

markedet. Importøren bør derfor sikre at disse produktene 

oppfyller gjeldende unionskrav. 

12)  Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre den fullstendige framgangsmåten for sam-

svarsvurdering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt 

utføres av produsenten alene. 

13)  Det må sikres at produkter omfattet av dette direktiv 

som innføres på unionsmarkedet fra tredjestater, opp-

fyller alle gjeldende fellesskapskrav, særlig at produ-

sentene har gjennomført egnede framgangsmåter for 

vurdering av slike produkter. Det bør derfor fastsettes at 

importørene skal sikre at de produktene de bringer i 

omsetning, oppfyller gjeldende krav, og at de ikke skal 

bringe i omsetning produkter som ikke oppfyller disse 

kravene, eller som utgjør en risiko. Av samme grunn 

bør det også fastsettes at importørene skal sikre at 

framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt gjennom-

ført, og at CE-merking og dokumentasjon utarbeidet av 

produsentene, er tilgjengelig for tilsynsmyndighetene 

for kontroll.  
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14)  Dersom distributøren gjør et produkt omfattet av dette 

direktiv, tilgjengelig på markedet etter at det er brakt i 

omsetning av produsenten eller importøren, bør den 

utvise behørig aktsomhet for å sikre at dennes håndte-

ring av produktet ikke har negativ innvirkning på 

produktets samsvar med kravene. Både importører og 

distributører forventes å utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til gjeldende krav når de bringer produkter i 

omsetning eller gjør produkter tilgjengelige på marke-

det. 

15)  Når importører bringer et produkt omfattet av dette 

direktiv i omsetning, bør de angi sitt navn og sin 

kontaktadresse på produktet. Det bør fastsettes unntak for 

tilfeller der en komponents størrelse eller art ikke tillater 

slik angivelse. 

16)  Alle markedsdeltakere som bringer et produkt i 

omsetning under eget navn eller varemerke, eller endrer 

et produkt på en slik måte at oppfyllelsen av gjeldende 

krav kan bli påvirket, bør anses for å være produsenten 

og bør overta produsentens forpliktelser. 

17)  Distributørene og importørene er nær markedet og bør 

derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør 

være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende 

myndigheter alle nødvendige opplysninger om det 

aktuelle produktet. 

18)  Import av fritidsfartøyer og vannscootere fra tredjestarer 

til Unionen ved fysiske eller juridiske personer etablert i 

Unionen, er et særtrekk for denne sektoren. Direktiv 

94/25/EF inneholder imidlertid noen få bestemmelser 

som får anvendelse eller kan betraktes som om de får 

anvendelse på importører når det gjelder gjennomførin-

gen av samsvarsvurderingen (vurdering av ferdigbygd 

produkt). Det er derfor nødvendig å klargjøre de private 

importørenes andre forpliktelser, som i prinsippet bør 

harmoniseres med produsentenes forpliktelser, med 

noen unntak knyttet til at deres virksomhet ikke er av 

kommersiell art. 

19)  Sikring av et produkts sporbarhet gjennom hele 

forsyningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet 

enklere og mer effektivt. Et effektivt system for 

sporbarhet gjør det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort produkter som ikke oppfyller kravene, tilgjen-

gelige på markedet. 

20)  Av hensyn til klarheten og konsekvensen med hensyn til 

andre direktiver som bygger på «ny metode»-prin-

sippene, er det nødvendig å angi uttrykkelig at produkter 

som er omfattet av dette direktiv, kan bringes i 

omsetning eller tas i bruk bare dersom de oppfyller de 

allmenne kravene om ikke å utgjøre noen fare for 

menneskers helse og sikkerhet, for eiendom eller for 

miljøet, og bare dersom de oppfyller de grunnleggende 

kravene i dette direktiv. 

21)  For motorer tilpasset bruk til sjøs som framdriftsmo-

torer, der utgangsmotoren allerede er typegodkjent i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av med-

lemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrennings-

motorer som skal monteres i ikke-veigående mobile 

maskiner(1), eller europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning 

av motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra 

tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(2), bør 

personer som tilpasser motorer kunne stole på samsvars-

beviset som er utstedt av den opprinnelige motorprodu-

senten, dersom disse tilpasningene ikke har endret 

egenskapene for eksosutslipp. 

22)  Mulighetene til ytterligere reduksjon av grenseverdiene 

for eksosutslipp fra motorer for fritidsfartøyer er vurdert 

i rapporten om mulighetene til ytterligere forbedring av 

miljøegenskapene til motorer for fritidsfartøyer, fram-

lagt i henhold til artikkel 2 i direktiv 2003/44/EF. Denne 

rapporten konkluderte med at det er hensiktsmessig å 

fastsette strengere grenseverdier enn dem som er fastsatt 

i direktiv 2003/44/EF. Grenseverdiene bør fastsettes på 

et nivå som gjenspeiler den tekniske utviklingen av 

renere teknologi for båtmotorer, og som gjør det mulig 

med en utvikling i retning av harmonisering av 

grenseverdiene for eksosutslipp over hele verden. 

Grenseverdiene for CO-utslipp bør imidlertid heves for 

å muliggjøre en vesentlig reduksjon av andre luft-

forurensende stoffer, for å gjenspeile hva som er 

teknologisk mulig og oppnå den raskest mulige 

gjennomføringen, samtidig som det sikres at den sosio-

økonomiske virkningen på denne økonomiske sektoren 

er akseptabel. 

23)  Avhengig av drivstoff og effektklasse skal prøvings-

syklusene for motorer for bruk til sjøs beskrevet i den 

relevante harmoniserte standarden brukes, og fram til 

disse syklusene er tilgjengelige, de som er beskrevet i 

den relevante ISO-standarden, idet det tas hensyn til 

verdiene fastsatt i vedlegg I del B nr. 2.3. Det bør 

utarbeides prøvingssykluser for alle forbrennings-

motorer som er en del av framdriftssystemet, herunder 

hybridmotorer.  

  

(1) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(2) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 
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24)  Prøvingsdrivstoffene som brukes til å vurdere om 

fartøyet overholder grenseverdiene for eksosutslipp, bør 

gjenspeile sammensetning av drivstoffer som brukes på 

det relevante markedet, og derfor bør europeiske prø-

vingsdrivstoffer brukes ved typegodkjenning i Unionen. 

Ettersom produsenter fra tredjestater kanskje ikke har 

tilgang til europeiske referansedrivstoffer, er det imid-

lertid nødvendig å la godkjenningsmyndighetene godta 

at motorer prøves med andre referansedrivstoffer. Val-

get av referansedrivstoffer bør imidlertid begrenses til 

de spesifikasjonene som er angitt i den relevante ISO-

standarden for å sikre kvalitet på prøvingsresultatene og 

at de er sammenliknbare. 

25)  For å bidra til vern av havmiljøet er det hensiktsmessig 

å vedta et krav som pålegger obligatorisk montering av 

oppbevaringstanker på fartøyer som er utstyrt med 

toalett. 

26)  Ulykkesstatistikken viser at risikoen for at et beboelig 

fritidsfartøy med flere skrog kantrer, er lav. Til tross for 

denne lave risikoen, er det hensiktsmessig å anta at det 

er en risiko for at beboelige fritidsfartøyer med flere 

skrog kan kantre, og dersom de kan kantre, bør de holde 

seg flytende når de ligger med bunnen opp, og det bør 

være praktisk mulig å komme seg ut. 

27)  I samsvar med nærhetsprinsippet bør ikke bestemmel-

sene i dette direktiv påvirke medlemsstatenes rett til å 

fastsette de kravene som de anser nødvendig når det 

gjelder fart i visse farvann med sikte på å verne miljøet, 

herunder mot støyplager, og vannveienes struktur, og 

som de anser nødvendig for å sørge for sikkerheten på 

disse, forutsatt at disse bestemmelsene ikke gjør det 

nødvendig å endre fartøyer som er i samsvar med dette 

direktiv, og forutsatt at disse bestemmelsene er beret-

tigede og står i et rimelig forhold til de målene som skal 

nås. 

28)  CE-merkingen, som viser at et produkt oppfyller 

kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som 

omfatter samsvarsvurdering i vid betydning. De all-

menne prinsippene for CE-merking er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008. Regler for påføring av 

CE-merking på fartøyer, komponenter og framdriftsmo-

torer bør fastsettes i dette direktiv. Forpliktelsen til å 

påføre CE-merking bør også utvides til å omfatte alle 

innenbordsmotorer og hekkaggregater uten innebygd 

eksosanlegg som anses som å oppfylle de grunnleg-

gende kravene i dette direktiv. 

29)  Det er avgjørende å gjøre det klart både for produsenter, 

private importører og brukere at ved å påføre et produkt 

CE-merking, erklærer produsenten at produktet opp-

fyller alle gjeldende krav og påtar seg det fulle ansvaret 

for dette. 

30)  CE-merkingen bør være den eneste samsvarsmerkingen 

som angir at produktet omfattet av dette direktiv, er i 

samsvar med Unionens harmoniseringsregelverk. Det 

bør imidlertid tillates andre former for merking, 

forutsatt at den bidrar til å forbedre forbrukervernet og 

ikke er omfattet av Unionens harmoniseringsregelverk. 

31)  For å sikre samsvar med de grunnleggende kravene bør 

det fastsettes egnede framgangsmåter for samsvarsvur-

dering som produsenten skal følge. Disse fram-

gangsmåtene bør fastsettes med henvisning til modulene 

for samsvarsvurdering fastsatt i beslutning nr. 768/2008/ 

EF. Disse framgangsmåtene bør utformes i lys av hvor 

stor grad av risiko som fartøyet, motoren og komponen-

tene representerer. Derfor bør hver samsvarskategori 

suppleres med en egnet framgangsmåte eller et valg 

mellom flere tilsvarende framgangsmåter. 

32)  Erfaringen har vist at det er hensiktsmessig å tillate et 

bredere spekter av moduler for samsvarsvurdering for 

komponenter. Når det gjelder samsvarsvurdering av 

krav til eksosutslipp og støyutslipp, bør det skilles 

mellom de tilfellene der det er brukt harmoniserte 

standarder, og der det ikke er brukt slike, ettersom det i 

de siste tilfellene er berettiget å kreve en strengere fram-

gangsmåte for samsvarsvurdering. Videre bør mulighe-

ten for å bruke data fra referansefartøyet til prøving av 

støyutslipp fjernes som overflødig, siden den i praksis 

aldri har vært brukt. 

33)  For å kunne gi tydelig informasjon om hva som er et 

akseptabelt driftsmiljø for fartøyer, bør titlene på 

konstruksjonskategoriene for fartøyer bare bygge på de 

grunnleggende miljøforholdene som er avgjørende for 

navigasjon, nemlig vindstyrke og signifikant 

bølgehøyde. Fire konstruksjonskategorier, A, B, C og D, 

med forklarende merknader, angir intervallet for 

vindstyrke og signifikant bølgehøyde i konstruksjons-

øyemed. 

34)  Direktiv 94/25/EF inneholder regler for vurdering av 

ferdigbygd produkt for fritidsfartøyer, utført av en 

fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som 

bringer produktet i omsetning eller tar det i bruk i 

tilfeller der produsenten ikke oppfyller forpliktelsene for 

produktets samsvar med direktivet. Av hensyn til 

konsekvensen er det hensiktsmessig å utvide vurdering 

av ferdigbygd produkt til å omfatte ikke bare fritids-

fartøyer, men også vannscootere. Av hensyn til 

klarheten bør det angis i hvilke situasjoner vurdering av 

ferdigbygd produkt kan brukes. Når det gjelder import, 

bør dessuten bruken av den begrenses til tilfeller av 
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private importørers ikke-kommersielle import for å 

forhindre misbruk av vurdering av ferdigbygd produkt 

til kommersielle formål. Det er også behov for å øke 

forpliktelsen for den personen som ber om vurdering av 

ferdigbygd produkt til å framlegge dokumentasjon for 

det meldte organ for å sikre at det meldte organ foretar 

en pålitelig samsvarsvurdering av produktet. 

35)  Ettersom det er nødvendig å sikre et ensartet høyt 

ytelsesnivå i hele Unionen hos organer som utfører 

samsvarsvurdering av produkter omfattet av dette 

direktiv, og ettersom alle slike organer bør utføre sine 

oppgaver på samme nivå og under rettferdige kon-

kurransevilkår, bør det fastsettes obligatoriske krav til 

samsvarsvurderingsorganer som ønsker å bli meldt for å 

kunne yte samsvarsvurderingstjenester i henhold til 

dette direktiv. 

36)  For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurde-

ringen av produkter omfattet av dette direktiv, er det 

nødvendig ikke bare å konsolidere kravene som må 

oppfylles av samsvarsvurderingsorganer som ønsker å 

bli meldt, men samtidig også å fastsette krav som må 

oppfylles av meldermyndigheter og andre organer som 

deltar i vurderingen, meldingen og tilsynet med meldte 

organer. 

37)  Forordning (EF) nr. 765/2008 utfyller og styrker den 

eksisterende rammen for markedstilsyn med produkter 

som omfattes av Unionens harmoniseringsregelverk, 

herunder produkter omfattet av dette direktiv. Medlems-

statene bør derfor organisere og utføre markedstilsyn av 

disse produktene i samsvar med nevnte forordning, og 

eventuelt i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig 

produktsikkerhet(1). 

38)  For å øke åpenheten og redusere behandlingstiden, er 

det nødvendig å forbedre eksisterende framgangsmåte 

ved beslutninger om beskyttelsestiltak som tillater 

Kommisjonen å undersøke berettigelsen av et tiltak 

truffet av en medlemsstat overfor produkter den anser 

for ikke å oppfylle kravene, med det mål å gjøre den 

mer effektiv og dra nytte av den ekspertisen som finnes 

i medlemsstatene. 

39)  Den eksisterende ordningen bør utfylles med en fram-

gangsmåte som gjør det mulig for berørte parter å bli 

underrettet om tiltak som er iverksatt med hensyn til 

produkter omfattet av dette direktiv som utgjør en risiko 

for menneskers helse og sikkerhet eller andre forhold 

som gjelder vern av offentlige interesser. Ordningen bør 

  

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4 

også gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakerne, å gripe 

inn på et tidligere stadium med hensyn til slike 

produkter. 

40)  Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere innblanding fra Kommi-

sjonen. 

41)  For å ta hensyn til utviklingen i teknisk kunnskap og 

nye vitenskapelige bevis, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, delegeres til Kommi-

sjonen for å endre avsnitt 2 nr. 2.3, 2.4 og 2.5 samt 

avsnitt 3 i del B og avsnitt 3 i del C av vedlegg I, og 

vedlegg V, VII og IX. I framtiden vil dette gjøre det 

mulig for Kommisjonen å ta med prøvingssykluser for 

hybridmotorer og å innføre prøvingsdrivstoffer iblandet 

biodrivstoff i tabellen over prøvingsdrivstoffer, når 

disse prøvingsdrivstoffene er internasjonalt akseptert. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensikts-

messige samråd under det forberedende arbeidet, også 

på ekspertplan. Kommisjonen bør i forbindelse med 

forberedelsen og utarbeidelsen av delegerte rettsakter 

sørge for samtidig, rettidig og korrekt oversending av 

relevante dokumenter til Europaparlamentet og til 

Rådet. 

42)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomfø-

ringsmyndighet(2). 

43)  Framgangsmåten med rådgivende komité bør brukes til 

å vedta gjennomføringsrettsakter som anmoder melder-

medlemsstatene om å treffe nødvendige korrigerende 

tiltak når det gjelder meldte organer som ikke oppfyller 

eller ikke lenger oppfyller kravene til melding. 

44)  Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør brukes til 

å vedta gjennomføringsrettsakter som sikrer at dette 

direktiv anvendes på en ensartet måte, særlig med hensyn 

til tilleggsbestemmelsene angitt i artikkel 24 om 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering, og med hensyn 

til kravene til konstruksjonskategorier for fartøyer, 

identifisering av fartøyer, produsentmerke, brukerhånd-

bok, gassanlegg, utslippsforebygging, rapporterings-

skjema og navigasjonslys.  

  

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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45)  Kommisjonen bør ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter og idet det tas hensyn til deres særlige art, 

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

bestemme hvorvidt tiltak truffet av medlemsstatene når 

det gjelder et produkt som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet, for eiendom eller for 

miljøet, er berettiget. 

46)  Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsaker som 

får anvendelse umiddelbart, der i behørig berettigede 

tilfeller knyttet til samsvarsvurdering, konstruksjons-

kategorier for fartøyer, navigasjonslys, utslipps-

forebygging og gassapparater som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet, for eiendom eller for 

miljøet, dette er tvingende nødvendig. 

47)  I samsvar med etablert praksis, kan komiteen nedsatt 

ved dette direktiv spille en nyttig rolle ved undersøkelse 

av spørsmål vedrørende anvendelsen av dette direktiv, 

som tas opp enten av dens leder eller av en representant 

fra en medlemsstat i samsvar med dens forretnings-

orden. 

48)  For å håndheve overvåkingen av direktivet og dets 

virkning, bør medlemsstatene fylle ut et spørreskjema 

om anvendelsen av dette direktiv. Kommisjonen bør 

deretter utarbeide og offentliggjøre en rapport om 

anvendelsen av dette direktiv. 

49)  Medlemsstatene bør fastsette en sanksjonsordning som 

får anvendelse ved overtredelse av dette direktiv og påse 

at ordningen iverksettes. Disse sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

50)  For å gi produsenter og andre markedsdeltakere 

tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravene i dette direktiv 

må det fastsettes en tilstrekkelig overgangsperiode etter 

ikrafttredelsen av dette direktiv da produktene som er i 

samsvar med direktiv 94/25/EF, fortsatt kan bringes i 

omsetning. 

51)  For å forenkle anvendelsen av dette direktiv for små og 

mellomstore produsenter av utenbords framdriftsmoto-

rer med elektrisk tenning med en effekt på høyst 15 kW 

og la dem tilpasse seg de nye kravene, bør det fastsettes 

en særlig overgangsperiode for disse produsentene. 

52)  Siden målet for dette direktiv, nemlig å sikre et høyt 

vernenivå for menneskers helse og sikkerhet og vern av 

miljøet, og samtidig garantere at det indre marked 

fungerer ved å fastsette harmoniserte krav for produkter 

omfattet av dette direktiv og minstekrav for markedstil-

syn, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, 

men heller på grunn av tiltakets omfang og virkninger 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 

i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i nevnte 

artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

53)  Direktiv 94/25/EF bør derfor oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved dette direktiv fastsettes det krav til konstruksjon og 

produksjon av produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1, og regler for 

deres frie varebytte i Unionen. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på følgende produkter: 

a)  fritidsfartøyer og delvis ferdigbygde fritidsfartøyer, 

b)  vannscootere og delvis ferdigbygde vannscootere, 

c)  komponenter oppført i vedlegg II, dersom de bringes i 

omsetning i Unionen separat, heretter kalt «komponenter», 

d)  framdriftsmotorer som er montert eller er særlig beregnet 

på montering på eller i fartøyer, 

e)  framdriftsmotorer som er montert på eller i fartøyer, og 

som skal gjennomgå en større endring, 

f)  fartøyer som skal gjennomgå en større ombygging. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende produkter: 

a)  når det gjelder kravene til konstruksjon og bygging angitt i 

del A i vedlegg I: 

i) fartøyer som utelukkende er beregnet på konkurranse, 

herunder kapproingsbåter og robåter for trening, og 

som er merket som dette av produsenten,  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/469 

 

ii) kanoer og kajakker som utelukkende er beregnet på 

framdrift ved hjelp av menneskelig kraft, gondoler og 

vannsykler, 

iii) seilbrett som utelukkende er beregnet på framdrift ved 

hjelp av vinden og betjening av én eller flere stående 

personer, 

iv) seilbrett, 

v) originale historiske fartøyer og enkeltstående kopier 

av slike, konstruert før 1950, og som i hovedsak er 

rekonstruert med originalmaterialer og merket som 

dette av produsenten, 

vi) forsøksfartøyer, så sant de ikke senere blir brakt i 

omsetning i Unionen, 

vii) fartøyer konstruert for personlig bruk så sant de ikke 

senere i løpet av fem år etter ibruktaking bringes i 

omsetning i Unionen, 

viii) fartøyer som særlig er beregnet på å ha mannskap og 

å transportere personer i kommersielle hensyn, med 

forbehold for nr. 3, uavhengig av antall passasjerer, 

ix) undervannsfartøyer, 

x) luftputefartøyer, 

xi) hydrofoilfartøyer, 

xii) dampdrevne fartøyer med ekstern forbrenning, som 

bruker kull, koks, tre, olje eller gass som drivstoff, 

xiii) amfibiekjøretøyer, dvs. kjøretøyer med hjul eller 

belter, som kan bevege seg både til vanns og på fast 

grunn, 

b)  når det gjelder kravene til eksosutslipp angitt i del B i 

vedlegg I: 

i)  framdriftsmotorer som er montert eller er særlig 

beregnet på montering på følgende produkter: 

— fartøyer som utelukkende er beregnet på kon-

kurranse og som er merket som dette av produ-

senten, 

— forsøksfartøyer, så sant de ikke senere blir brakt i 

omsetning i Unionen, 

— fartøyer som særlig er beregnet på å ha mannskap 

og å transportere personer i kommersielle hen-

syn, med forbehold for nr. 3, uavhengig av antall 

passasjerer, 

— undervannsfartøyer, 

— luftputefartøyer, 

— hydrofoilfartøyer, 

— amfibiekjøretøyer, dvs. kjøretøyer med hjul eller 

belter, som kan bevege seg både til vanns og på 

fast grunn, 

ii)  originale historiske framdriftsmotorer og enkeltståen-

de kopier av slike, som bygger på en konstruksjon fra 

før 1950, som ikke er serieprodusert og som er mon-

tert på fartøyer nevnt i nr. v) eller vii) i bokstav a), 

iii)  framdriftsmotorer konstruert for personlig bruk så 

sant de ikke senere i løpet av fem år etter ibruktaking 

bringes i omsetning i Unionen, 

c)  når det gjelder kravene til støyutslipp angitt i del C i 

vedlegg I: 

i)  alle fartøyer nevnt i bokstav b), 

ii)  fartøyer konstruert for personlig bruk så sant de ikke 

senere i løpet av fem år etter ibruktaking bringes i 

omsetning i Unionen. 

3.  Det faktum at det samme fartøyet også kan brukes til 

befraktning eller til trening eller opplæring i sports- og 

fritidsøyemed, skal ikke forhindre at den omfattes av dette 

direktiv når det bringes i omsetning i Unionen til fritidsbruk. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «fartøy» alle fritidsfartøyer eller vannscootere, 

2) «fritidsfartøy» ethvert fartøy av enhver art, unntatt vann-

scootere, og med enhver framdriftsform der skroglengden 

er mellom 2,5 m og 24 m, og som er beregnet til sports- 

og fritidsbruk,  
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3) «vannscooter» et fartøy som er beregnet til sports- og 

fritidsbruk, der skroglengden er høyst 4 m, som bruker en 

framdriftsmotor som har vannstrålepumpe som viktigste 

framdriftskilde og er beregnet på å brukes av én eller flere 

personer som sitter, står eller står på kne på heller enn i 

skroget, 

4) «fartøy konstruert for personlig bruk» fartøy som hoved-

sakelig er konstruert av den som senere selv skal bruke 

det, 

5) «framdriftsmotor» enhver forbrenningsmotor med elektrisk 

tenning eller kompresjonstenning som brukes direkte eller 

indirekte til framdriftsformål, 

6) «større motorendring» endring av en framdriftsmotor som 

kan føre til at motoren overskrider grenseverdiene for 

utslipp angitt i del B i vedlegg I, eller økninger av 

motorens nominelle effekt med mer enn 15 %, 

7) «større fartøyombygging» en ombygging av et fartøy som 

endrer dets framdriftsmiddel, omfatter en større motorend-

ring, eller endrer fartøyet i en slik grad at det kanskje ikke 

oppfyller de gjeldende grunnleggende sikkerhets- eller 

miljøkravene fastsatt i dette direktiv, 

8) «framdriftsmiddel» den metoden som fartøyet drives fram 

med, 

9) «motorfamilie» produsentens gruppering av motorer som 

gjennom sin konstruksjon har liknende egenskaper med 

hensyn til eksos- og støyutslipp, 

10) «skroglengde» skrogets lengde målt i samsvar med den 

harmoniserte standarden, 

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

produkt for distribusjon, forbruk eller bruk på unionsmar-

kedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot 

betaling eller vederlagsfritt, 

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

unionsmarkedet for første gang, 

13) «ibruktaking» første gang et produkt omfattet av dette 

direktiv, tas i bruk av dets sluttbruker i Unionen, 

14) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 

framstiller et produkt eller sørger for at et slikt produkt 

blir utformet eller framstilt, og som markedsfører dette 

produktet under eget navn eller varemerke, 

15) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert 

i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra produsent til å 

opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte 

oppgaver, 

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

Unionen som bringer et produkt fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

17) «privat importør» enhver fysisk eller juridisk person 

etablert i Unionen som ved en ikke-kommersiell virk-

somhet importerer et produkt fra en tredjestat til Unionen i 

den hensikt å ta det i bruk til personlig bruk, 

18) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i forsy-

ningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som 

gjør et produkt tilgjengelig på markedet, 

19) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, importø-

ren og distributøren, 

20) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

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

nr. 1025/2012, 

21) «akkreditering» akkreditering som definert i artikkel 2 

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

22) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et akkrediteringsorgan 

som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF)  

nr. 765/2008, 

23) «samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om kravene i 

dette direktiv til et produkt er oppfylt, 

24) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

25) «tilbakekalling» ethvert tiltak rettet mot å oppnå retur av 

et produkt som allerede er gjort tilgjengelig for slutt-

brukeren, 

26) «tilbaketrekking» ethvert tiltak rettet mot å hindre at et 

produkt i forsyningskjeden blir gjort tilgjengelig på mar-

kedet,  
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27) «markedstilsyn» den virksomhet som utøves og de tiltak 

som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at 

produkter oppfyller gjeldende krav i Unionens harmonise-

ringsregelverk og ikke setter helsen, sikkerheten eller 

andre forhold vedrørende vern av offentlige interesser i 

fare, 

28) «CE-merking» merking der produsenten angir at 

produktet er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk om påføring av slik 

merking, 

29) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt unionsregelverk 

som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter. 

Artikkel 4 

Grunnleggende krav 

1.  Produktene nevnt i artikkel 2 nr. 1, kan gjøres tilgjengelig 

eller tas i bruk bare dersom de ikke utgjør noen fare for 

menneskers helse og sikkerhet, for eiendom eller for miljøet 

dersom de vedlikeholdes korrekt og brukes i samsvar med sitt 

tilsiktede formål, og bare på det vilkår at de oppfyller de 

gjeldende grunnleggende kravene angitt i vedlegg I. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at produktene nevnt i artikkel 2 

nr. 1, ikke gjøres tilgjengelige på markedet eller tas i bruk med 

mindre de oppfyller kravene i nr. 1. 

Artikkel 5 

Nasjonale bestemmelser vedrørende fart 

Dette direktiv skal ikke være til hinder for at medlemsstatene 

kan vedta bestemmelser om fart i visse farvann for å verne 

miljøet og vannveienes struktur og for å sørge for sikkerheten 

på disse, forutsatt at disse bestemmelsene ikke gjør det 

nødvendig å endre fartøyer som er i samsvar med dette direktiv, 

og forutsatt at disse bestemmelsene er berettigede og forholds-

messige. 

Artikkel 6 

Fritt varebytte 

1.  Medlemsstatene skal ikke være til hinder for at fartøyer 

som er i samsvar med dette direktiv, gjøres tilgjengelig på 

markedet, eller med forbehold for artikkel 5, tas i bruk på deres 

territorium. 

2.  Medlemsstatene skal ikke være til hinder for at delvis 

ferdigbygde fartøyer gjøres tilgjengelig på markedet når produ-

senten eller importøren i samsvar med vedlegg III erklærer at 

de er beregnet på å ferdigstilles av andre. 

3.  Medlemsstatene skal ikke være til hinder for at kompo-

nenter som er i samsvar med dette direktiv, og som er beregnet 

på å inngå i fartøyet, gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i 

bruk, i samsvar med erklæringen fra produsenten eller importø-

ren, som nevnt i artikkel 15. 

4.  Medlemsstatene skal ikke være til hinder for at noen av 

følgende framdriftsmotorer gjøres tilgjengelig på markedet eller 

tas i bruk: 

a)  motorer, uavhengig av om de er montert i fartøyet eller 

ikke, som er i samsvar med dette direktiv, 

b)  motorer som er montert i fartøyer og er typegodkjent i 

samsvar med direktiv 97/68/EF, og som oppfyller kravene 

til trinn III A-, trinn III B- eller trinn IV-grenseverdiene for 

utslipp for CI-motorer som brukes til andre formål enn 

framdrift av fartøyer for fart på innlands vannveier, 

lokomotiver og skinnegående motorvogner, som fastsatt i 

nr. 4.1.2 i vedlegg I til nevnte direktiv, som er i samsvar 

med dette direktiv, unntatt med hensyn til kravene til 

eksosutslipp angitt i del B i vedlegg I, 

c)  motorer som er montert i fartøyer og er typegodkjent i sam-

svar med forordning (EF) nr. 595/2009, som er i samsvar 

med dette direktiv, unntatt med hensyn til kravene til 

eksosutslipp angitt i del B i vedlegg I. 

Bokstav b) og c) i første ledd får anvendelse med forbehold for 

kravet om at dersom en motor er tilpasset for montering i et 

fartøy, skal vedkommende som utfører tilpasningen, sikre at det 

fullt ut tas hensyn til de dataene og andre opplysninger som er 

tilgjengelig fra motorprodusenten, for å sikre at motoren, når 

den er montert i samsvar med monteringsanvisningene fra ved-

kommende som tilpasset motoren, fortsatt vil oppfylle kravene 

til eksosutslipp i enten direktiv 97/68/EF eller i forordning (EF) 

nr. 595/2009, som erklært av motorprodusenten. Vedkommen-

de som tilpasser motoren, skal som nevnt i artikkel 15, erklære 

at motoren fortsatt vil oppfylle kravene til eksosutslipp i enten 

direktiv 97/68/EF eller forordning (EF) nr. 595/2009, som 

erklært av motorprodusenten, når den er montert i samsvar med 

monteringsanvisningene fra vedkommende som tilpasset moto-

ren. 

5.  I forbindelse med messer, utstillinger, demonstrasjoner og 

andre lignende arrangementer, skal medlemsstatene ikke være 

til hinder for framvisning av produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 

som ikke er i samsvar med dette direktiv, forutsatt at et synlig 

skilt klart angitt at disse produktene ikke er i samsvar med dette 

direktiv, og ikke vil bli gjort tilgjengelig eller tas i bruk i 

Unionen før det foreligger samsvar.  
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KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERES OG PRIVATE IMPORTØRERS 

FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine produkter i omsetning, skal 

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

i artikkel 4 nr. 10 og vedlegg I. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjo-

nen i samsvar med artikkel 25 og utføre den gjeldende fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering eller få den utført i samsvar 

med artikkel 19-22 og artikkel 24. 

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at et produkt opp-

fyller gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en erklæring 

som nevnt i artikkel 15, og merke og påføre CE-merkingen 

fastsatt i artikkel 17 og 18. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen og en kopi av erklæringen som nevnt i artikkel 15, i ti år 

etter at produktet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for å 

sikre fortsatt samsvar ved serieproduksjon. Det skal tas behørig 

hensyn til endringer i produktets konstruksjon eller egenskaper 

samt endringer i de harmoniserte standardene det er vist til i 

samsvarserklæringen for produktet. 

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risikoen som 

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

forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av produkter 

som er gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke 

oppfyller kravene, og tilbakekallinger av produkter, samt holde 

distributører underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal sikre at deres produkter har et type-, 

parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det 

mulig å identifisere det, eller, dersom komponentens størrelse 

eller art ikke tillater dette, at nødvendige opplysninger gis på 

emballasjen eller i et dokument som følger med produktet. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på produktet eller, dersom dette 

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

med produktet. Adressen skal angi ett enkelt sted der produ-

senten kan kontaktes. 

7.  Produsentene skal sikre at produktet følges av instruk-

sjoner og sikkerhetsinformasjon i brukerhåndboken på ett eller 

flere språk som forbrukerne og andre sluttbrukere lett kan 

forstå, slik det er fastsatt av vedkommende medlemsstat. 

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

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

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe produktet i samsvar med regelverket eller om 

nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

produktet utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umid-

delbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de 

medlemsstatene der de har gjort produktet tilgjengelig på marke-

det, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig om produktets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

9.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra ved-

kommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å bevise produktets 

samsvar, på et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal 

på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om 

alle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med 

produkter de har brakt i omsetning. 

Artikkel 8 

Representanter 

1.  En produsent kan med en skriftlig fullmakt oppnevne en 

representant. 

2.  Forpliktelsene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og utarbeidingen 

av teknisk dokumentasjon skal ikke utgjøre en del av repre-

sentantens fullmakt. 

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

fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst gi repre-

sentanten mulighet til å: 

a)  stille en kopi av erklæringen som nevnt i artikkel 15, og den 

tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale til-

synsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i 

omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som 

er nødvendig for å bevise et produkts samsvar med regel-

verket,  
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c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med disse om alle tiltak som er truffet for å 

fjerne risikoene forbundet med produkter som omfattes av 

fullmakten. 

Artikkel 9 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe bare produkter som er i samsvar 

med regelverket, i omsetning i Unionen. 

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

sikre at produsenten har gjennomført den egnede framgangsmå-

ten for samsvarsvurdering. De skal også sikre at produsenten 

har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at produktet er 

påført CE-merkingen som nevnt i artikkel 17, og ledsages av de 

dokumentene som kreves i samsvar med artikkel 15 og nr. 2.5 i 

del A av vedlegg I, nr. 4 i del B av vedlegg I og nr. 2 i del C i 

vedlegg I, og at produsenten har oppfylt kravene angitt i 

artikkel 7 nr. 5 og 6. 

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

ikke oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I, skal 

denne ikke bringe produktet i omsetning før det er brakt i 

samsvar med regelverket. Dersom produktet utgjør en risiko, 

skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstil-

synsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på produktet eller, når det gjelder 

komponenter dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i 

et dokument som følger med produktet. 

4.  Importørene skal sikre at produktet følges av instruksjoner 

og sikkerhetsinformasjon i brukerhåndboken på ett eller flere 

språk som forbrukerne og andre sluttbrukere lett kan forstå, slik 

det er fastsatt av vedkommende medlemsstat. 

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

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter produktets 

samsvar med kravene i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I i fare. 

6.  Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risikoen 

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

forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av produkter 

som er gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke 

oppfyller kravene, og tilbakekallinger av produkter, samt holde 

distributører underrettet om slik overvåking. 

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

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

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe produktet i samsvar med regelverket eller om 

nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

produktet utgjør en risiko, skal importørene dessuten umid-

delbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de 

medlemsstatene der de har gjort produktet tilgjengelig på 

markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig om 

produktets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak 

som er truffet. 

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

omsetning oppbevare en kopi av erklæringen som nevnt i 

artikkel 15, og stille den til rådighet for markedstil-

synsmyndighetene, samt sikre at den tekniske dokumentasjonen 

på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra ved-

kommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å bevise produktets sam-

svar med regelverket, på et språk som myndigheten lett kan 

forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide 

med denne om alle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene 

forbundet med produkter de har brakt i omsetning. 

Artikkel 10 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et produkt tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør et produkt tilgjengelig på marke-

det, skal de kontrollere at produktet er påført den nødvendige 

CE-merkingen, som nevnt i artikkel 17, at det følges av de 

dokumentene som kreves i artikkel 7 nr. 7, artikkel 15 og  

nr. 5.2 i del A i vedlegg I, nr. 4 i del B i vedlegg I og nr. 2 i del 

C i vedlegg I, og av instruksjoner og sikkerhetsinformasjon på 

ett eller flere språk som lett kan forstås av forbrukerne og andre 

sluttbrukere i den medlemsstaten der produktet skal gjøres 

tilgjengelig på markedet, samt at produsenten og importøren har 

oppfylt kravene i artikkel 7 nr. 5 og 6 og artikkel 9 nr. 3. 

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

produkt ikke oppfyller kravene i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I, 

skal denne ikke gjøre produktet tilgjengelig på markedet før det 

er brakt i samsvar med regelverket. Dersom produktet utgjør en 

risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller 

importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.  
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3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for et produkt, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter produktets 

samsvar med kravene i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I i fare. 

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

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

samsvar med dette direktiv, skal sikre at det treffes nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med 

regelverket eller om nødvendig for å trekke det tilbake eller til-

bakekalle det. Dersom produktet utgjør en risiko, skal distri-

butørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort 

produktet tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere 

opplysninger særlig om produktets manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra ved-

kommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å bevise produktets sam-

svar med regelverket. De skal på anmodning fra myndigheten 

samarbeide med denne om alle tiltak som er truffet for å fjerne 

risikoene forbundet med produkter de har gjort tilgjengelige på 

markedet. 

Artikkel 11 

Tilfeller der produsentens forpliktelser gjelder for 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal anses som produsent i dette 

direktiv og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 7 når vedkommende importør eller 

distributør bringer et produkt i omsetning under eget navn eller 

varemerke eller endrer et produkt som allerede er brakt i 

omsetning, på en slik måte at det kan påvirke produktets 

oppfyllelse av kravene i dette direktiv. 

Artikkel 12 

Private importørers forpliktelser 

1.  Dersom produsenten ikke overholder det ansvar 

vedkommende har for produktets samsvar med dette direktiv, 

skal en privat importør, før vedkommende tar produktet i bruk, 

sikre at det er konstruert og produsert i samsvar med kravene 

angitt i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I, og utføre eller oppfylle 

produsentens forpliktelser eller sørge for at de oppfylles, som 

angitt i artikkel 7 nr. 2, 3, 7 og 9. 

2.  Dersom den påkrevde tekniske dokumentasjonen ikke er 

tilgjengelig fra produsenten, skal den private importøren får den 

utarbeidet ved hjelp av egnet ekspertise. 

3.  Den private importøren skal sikre at navnet og adressen på 

det meldte organet som har utført samsvarsvurderingen av 

produktet, er merket på produktet. 

Artikkel 13 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

1.  Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere 

følgende for markedstilsynsmyndighetene: 

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

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

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd, i et tidsrom på ti år etter at de er levert sammen med 

produktet, og et tidsrom på ti år etter at de har levert produktet. 

2.  Private importører skal på anmodning identifisere overfor 

markedstilsynsmyndighetene de markedsdeltakerne som har 

levert produktet til dem. 

Private importører skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd, i et tidsrom på ti år etter at produktet er levert til 

dem. 

KAPITTEL III 

PRODUKTETS SAMSVAR 

Artikkel 14 

Samsvarsformodning 

Produkter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar med 

kravene som omfattes av disse standardene eller deler av dem, 

som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I. 

Artikkel 15 

EU-samsvarserklæring og erklæring i samsvar med  

vedlegg III 

1.  EU-samsvarserklæringen skal angi at det er dokumentert 

at kravene angitt i artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I, eller kravene 

nevnt i artikkel 6 nr. 4 bokstav b) eller c), er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utarbeides i henhold til 

modellen i vedlegg IV til dette direktiv, inneholde elementene 

angitt i de relevante modulene i vedlegg II til beslutning  

nr. 768/2008/EF samt i vedlegg V til dette direktiv, og skal 

ajourføres fortløpende. Den skal oversettes til det språket eller 

de språkene som kreves av den medlemsstaten der produktet 

gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk.  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/475 

 

3.  Ved utarbeidelse av EU-samsvarserklæringen skal produ-

senten, den private importøren eller den personen som tilpasser 

motoren nevnt i artikkel 6 nr. 4 bokstav b) og c), ta ansvar for at 

produktet er i samsvar med regelverket. 

4.  EU-samsvarserklæringen nevnt i nr. 3, skal ledsage 

følgende produkter når de gjøres tilgjengelig på markedet eller 

tas i bruk: 

a)  fartøy, 

b)  komponenter som bringes i omsetning separat, 

c)  framdriftsmotorer. 

5.  Erklæringen fra produsenten eller importøren angitt i 

vedlegg III for delvis ferdigbygde fartøyer, skal inneholde 

elementene angitt i det vedlegget og skal ledsage delvis 

ferdigbygde fartøyer. Den skal oversettes til det språket eller de 

språkene som kreves av den medlemsstaten der produktet 

bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene 

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

Artikkel 17 

Produkter som omfattes av CE-merking 

1.  Følgende produkter omfattes av CE-merking når de gjøres 

tilgjengelig på markedet eller tas i bruk: 

a)  fartøy, 

b)  komponenter, 

c)  framdriftsmotorer. 

2.  Medlemsstatene skal forutsette at produkter nevnt i nr. 1 

påført CE-merking, er i samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 18 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal påføres produktene nevnt i artikkel 17 

nr. 1, slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Når 

det gjelder komponenter, skal dersom produktets størrelse og 

art gjør at dette ikke er mulig eller berettiget, merkingen påføres 

emballasjen samt medfølgende dokumenter. Når det gjelder 

fartøyer, skal CE-merkingen påføres fartøyets produsentmerke 

montert atskilt fra fartøyets identifikasjonsnummer. Når det 

gjelder en framdriftsmotor, skal CE-merkingen være påført 

motoren. 

2.  CE-merkingen skal påføres før produktet bringes i 

omsetning eller tas i bruk. CE-merkingen og identifikasjons-

nummeret nevnt i nr. 3, kan følges av et piktogram eller et 

annet merke som angir en bestemt risiko eller bruk. 

3.  CE-merkingen skal etterfølges av det meldte organs 

identifikasjonsnummer dersom dette organet er involvert i 

produksjonskontrollfasen eller vurderingen av ferdigbygd 

produkt. 

Det meldte organs identifikasjonsnummer skal påføres av 

organet selv eller, etter organets instruksjoner, av produsenten 

eller dennes representant, eller av personen nevnt i artikkel 19 

nr. 2, 3 eller 4. 

KAPITTEL IV 

SAMSVARSVURDERING 

Artikkel 19 

Gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  Produsenten skal anvende framgangsmåtene angitt i 

modulene nevnt i artikkel 20, 21 og 22 før produkter nevnt i 

artikkel 2 nr. 1, bringes i omsetning. 

2.  Den private importøren skal anvende framgangsmåten 

nevnt i artikkel 23, før vedkommende tar i bruk et produkt 

nevnt i artikkel 2 nr. 1, dersom produsenten ikke har utført 

samsvarsvurderingen for det aktuelle produktet. 

3.  Enhver person som bringer i omsetning eller tar i bruk en 

framdriftsmotor eller et fartøy etter en større endring eller 

ombygging av den eller det, eller enhver person som endrer det 

tilsiktede formålet med et fartøy som ikke omfattes av dette 

direktiv, på en måte som gjør at det faller inn under dets 

virkeområde, skal anvende framgangsmåten nevnt i artikkel 23, 

før produktet bringes i omsetning eller tas i bruk. 

4.  Enhver person som bringer et fartøy bygd for personlig 

bruk i omsetning før utløpet av tidsrommet på fem år nevnt i  

nr. vii) i bokstav a) i artikkel 2 nr. 2, skal anvende 

framgangsmåten nevnt i artikkel 23, før produktet bringes i 

omsetning. 

Artikkel 20 

Konstruksjon og oppbygging 

1.  Med hensyn til konstruksjon og oppbygging av fritids-

fartøyer, skal følgende framgangsmåter angitt i vedlegg II til 

beslutning nr. 768/2008/EF gjelde: 

a)  for konstruksjonskategori A og B nevnt i nr. 1 i del A i 

vedlegg I: 

i)  for fritidsfartøyer med en skroglengde fra 2,5 m til 

under 12 m, en av følgende moduler:   



Nr. 13/476 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

— modul A1 (intern produksjonskontroll og over-

våket produktprøving), 

— modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, 

D, E eller F, 

— modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

— modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitets-

sikring). 

ii)  for fritidsfartøyer med en skroglengde fra 12-24 m, en 

av følgende moduler: 

— modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, 

D, E eller F, 

— modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

— modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitets-

sikring). 

b)  for konstruksjonskategori C nevnt i nr. 1 i del A i vedlegg I: 

i)  for fritidsfartøyer med en skroglengde fra 2,5 m til 

under 12 m, en av følgende moduler: 

— dersom de harmoniserte standardene som gjelder 

nr. 3.2 og 3.3 i del A i vedlegg I, er overholdt: 

modul A (intern produksjonskontroll), modul A1 

(intern produksjonskontroll og overvåket produkt-

prøving), modul B (EU-typeprøving) sammen med 

modul C, D, E eller F, modul G (samsvar på 

grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer) 

eller modul H (samsvar på grunnlag av full 

kvalitetssikring), 

— dersom de harmoniserte standardene som gjelder 

nr. 3.2 og 3.3 i del A i vedlegg I, ikke er overholdt: 

modul A1 (intern produksjonskontroll og over-

våket produktprøving), modul B (EU-typeprøving) 

sammen med modul C, D, E eller F, modul G 

(samsvar på grunnlag av verifisering av enkelt-

eksemplarer) eller modul H (samsvar på grunnlag 

av full kvalitetssikring), 

ii)  for fritidsfartøyer med en skroglengde fra 12-24 m, en 

av følgende moduler: 

— modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, 

D, E eller F, 

— modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

— modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitets-

sikring). 

c)  for konstruksjonskategori D nevnt i nr. 1 i del A i  

vedlegg I: 

 for fritidsfartøyer med en skroglengde fra 2,5-24 m, en av 

følgende moduler: 

— modul A (intern produksjonskontroll), 

— modul A1 (intern produksjonskontroll og overvåket 

produktprøving), 

— modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, D, 

E eller F, 

— modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

— modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring). 

2.  Når det gjelder konstruksjon og oppbygging av vann-

scootere, skal en av følgende framgangsmåter angitt i vedlegg 

II til beslutning nr. 768/2008/EF gjelde: 

a)  modul A (intern produksjonskontroll), 

b)  modul A1 (intern produksjonskontroll og overvåket 

produktprøving), 

c)  modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, D, E 

eller F, 

d)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av enkelt-

eksemplarer), 

e)  modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring). 

3.  Når det gjelder konstruksjon og oppbygging av kompo-

nenter, skal en av følgende framgangsmåter angitt i vedlegg II 

til beslutning nr. 768/2008/EF gjelde: 

a)  modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, D, E 

eller F, 

b)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av enkelt-

eksemplarer), 

c)  modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring).  
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Artikkel 21 

Eksosutslipp 

Når det gjelder eksosutslipp for produkter nevnt i artikkel 2  

nr. 1 bokstav d) og e), skal motorprodusenten anvende følgende 

framgangsmåter angitt i vedlegg II til beslutning nr. 768/ 

2008/EF: 

a)  dersom prøvingene foretas ved hjelp av den harmoniserte 

standarden, en av følgende moduler: 

i)  modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C, D, 

E eller F, 

ii)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

iii)  modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring), 

b)  dersom prøvingene foretas uten hjelp av den harmoniserte 

standarden, en av følgende moduler: 

i)  modul B (EU-typeprøving) sammen med modul C1, 

ii)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer). 

Artikkel 22 

Støyutslipp 

1.  Når det gjelder støyutslipp for fritidsfartøyer med 

hekkaggregat til framdrift uten innebygd eksosanlegg eller 

innenbords framdriftsmotorer, og for fritidsfartøyer med 

hekkaggregat til framdrift uten innebygd eksosanlegg eller med 

innenbords framdriftsmotorer som gjennomgår en større 

fartøyombygging og deretter bringes i omsetning i løpet av fem 

år etter ombyggingen, skal produsenten anvende følgende fram-

gangsmåter angitt i vedlegg II til beslutning nr. 768/2008/EF: 

a)  dersom prøvingene foretas ved hjelp av den harmoniserte 

standarden for støymåling, en av følgende moduler: 

i)  modul A1 (intern produksjonskontroll og overvåket 

produktprøving), 

ii)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

iii)  modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring). 

b)  dersom prøvingene foretas uten hjelp av den harmoniserte 

standarden for støymåling, modul G (samsvar på grunnlag 

av verifisering av enkelteksemplarer). 

c)  dersom Froude-tallet og effekt/deplasement-forholdet 

brukes ved vurdering, en av følgende moduler: 

i)  modul A (intern produksjonskontroll), 

ii)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

iii)  modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring). 

2.  Når det gjelder støyutslipp for vannscootere og utenbords 

framdriftsmotorer og hekkaggregater til framdrift med 

innebygd eksosanlegg beregnet på montering på fritidsfartøyer, 

skal produsenten av vannscooteren eller motoren anvende 

følgende framgangsmåter angitt i vedlegg II til beslutning  

nr. 768/2008/EF: 

a)  dersom prøvingene foretas ved hjelp av den harmoniserte 

standarden for støymåling, en av følgende moduler: 

i)  modul A1 (intern produksjonskontroll og overvåket 

produktprøving), 

ii)  modul G (samsvar på grunnlag av verifisering av 

enkelteksemplarer), 

iii)  modul H (samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring). 

b)  dersom prøvingene foretas uten hjelp av den harmoniserte 

standarden for støymåling, modul G (samsvar på grunnlag 

av verifisering av enkelteksemplarer). 

Artikkel 23 

Vurdering av ferdigbygd produkt 

Vurderingen av ferdigbygd produkt nevnt i artikkel 19 nr. 2, 3 

og 4, skal utføres som angitt i vedlegg V. 

Artikkel 24 

Tilleggskrav 

1.  Dersom modul B i vedlegg II til beslutning  

nr. 768/2008/EF er brukt, skal EU-typeprøvingen utføres slik 

som angitt i nr. 2 annet strekpunkt i den modulen. 

En produksjonstype nevnt i modul B, kan omfatte flere 

versjoner av produktet, forutsatt at: 

a)  forskjellene mellom versjonene ikke påvirker sikkerhets-

nivået og de andre kravene som gjelder produktets  

ytelse, og  
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b)  versjonene av produktet er nevnt i det tilsvarende EU-

typeprøvingssertifikatet, om nødvendig gjennom endrin-

ger av det opprinnelige sertifikatet. 

2.  Dersom modul A1 i vedlegg II til beslutning nr. 768/ 

2008/EF er brukt, skal produktkontrollene utføres på ett eller 

flere fartøyer som representerer produsentens produksjon, og 

tilleggskravene angitt i vedlegg VI til dette direktiv, skal få 

anvendelse. 

3.  Muligheten til å bruke akkrediterte interne organer nevnt i 

modul A1 og C1 i vedlegg II til beslutning nr. 768/2008/EF, 

skal ikke få anvendelse. 

4.  Dersom modul F i vedlegg II til beslutning  

nr. 768/2008/EF blir brukt, skal framgangsmåten beskrevet i 

vedlegg VII til dette direktiv, gjelde for vurderingen av samsvar 

med kravene til eksosutslipp. 

5.  Dersom modul C i vedlegg II til beslutning  

nr. 768/2008/EF blir brukt, når det gjelder vurderingen av 

samsvar med kravene til eksosutslipp i dette direktiv og dersom 

produsenten ikke arbeider i henhold til et relevant 

kvalitetssystem som beskrevet i modul H i vedlegg II til 

beslutning nr. 768/2008/EF, skal et meldt organ valgt av 

produsenten, utføre produktkontrollene eller sørge for at de blir 

utført, ved tilfeldige intervaller bestemt av nevne organ, for å 

verifisere kvaliteten på de interne produktkontrollene. Dersom 

kvalitetsnivået synes utilfredsstillende, eller dersom det synes 

nødvendig å verifisere gyldigheten av de dataene som 

produsenten har framlagt, får framgangsmåten angitt i vedlegg 

VIII til dette direktiv, anvendelse. 

Artikkel 25 

Teknisk dokumentasjon 

1.  Den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 7 nr. 2 

skal inneholde alle relevante opplysninger om de metoder 

produsenten har brukt for å sikre at produktet oppfyller kravene 

i artikkel 4 nr. 10 og vedlegg I. Den skal særlig omfatte de 

relevante dokumentene oppført i vedlegg IX. 

2.  Den tekniske dokumentasjonen skal sikre at konstruksjon, 

oppbygging, drift og samsvarsvurdering enkelt kan forstås. 

KAPITTEL V 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 26 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om hvilke organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som uavhengig tredjemann i henhold til 

dette direktiv. 

Artikkel 27 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige 

framgangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer i henhold til dette direktiv, og for tilsyn med 

meldte organer, herunder overholdelse av bestemmelsene i 

artikkel 32. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som 

omhandlet i nr. 1, skal utføres av et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i 

samsvar med bestemmelsene i nevnte forordning. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurdering, melding eller tilsyn som omhandlet i nr. 1, 

til et organ som ikke er et statlig foretak, skal vedkommende 

organ være et rettssubjekt og skal på tilsvarende måte oppfylle 

kravene i artikkel 28. I tillegg skal organet ha ordninger for å 

dekke forpliktelser som oppstår som følge av organets 

virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 28 

Krav til meldermyndigheter 

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

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderingsor-

ganer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at virksomheten er objektiv og upartisk. 

3.  En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte 

at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av kvalifiserte personer som ikke er de samme som dem 

som har utført vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen av 

de oppgaver som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig stort 

kvalifisert personale til å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte.  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/479 

 

Artikkel 29 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine fram-

gangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurde-

ringsorganer og tilsyn med meldte organer, samt om eventuelle 

endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 30 

Krav til meldte organer 

1.  Når det gjelder melding i henhold til dette direktiv, skal et 

samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene i nr. 2-11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til 

nasjonal lovgivning og være et rettssubjekt. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan 

som er uavhengig av organisasjonen eller produktet det 

vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produk-

sjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av produkter 

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

forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke 

foreligger interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, 

installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder produktene 

de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse 

partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte produkter som 

er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, 

eller bruk av slike produkter for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i konstruksjon, produksjon, markedsføring, 

installering, bruk eller vedlikehold av disse produktene, eller 

representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke 

delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet 

eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderings-

virksomheten de er meldt for. Dette skal særlig gjelde rådgiv-

ningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighet, 

objektivitet eller upartiskhet med hensyn til organenes 

samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganer og deres personale skal utøve 

sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av 

faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner 

på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen 

form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som 

vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres 

samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig når det gjelder personer 

eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne 

virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle de 

samsvarsvurderingsoppgavene som er tillagt det i henhold til 

artikkel 19-24, og som det er meldt for, uansett om disse 

oppgavene blir utført av samsvarsvurderingsorganet selv eller 

på dets vegne og under dets ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori av produkter som det er meldt for, ha til rådighet: 

a)  nødvendig personale med teknisk kunnskap og til-

strekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvur-

deringsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurderingen 

som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse fram-

gangsmåtene. 

 Organet skal ha egnede prinsipper og framgangsmåter for 

å skille mellom oppgaver det utfører som et meldt organ, 

og annen virksomhet,  

c)  framgangsmåter for utøvelsen av virksomheten som tar 

behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det 

driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det 

aktuelle produktets teknologi er, samt produksjons-

prosessens masse- eller seriepreg. 

Det skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne 

utføre de tekniske og administrative oppgavene som er 

forbundet med samsvarsvurderingen, og skal ha tilgang til alt 

nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg. 

7.  Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha: 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurde-

ringsorganet er meldt for,  
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b)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for 

vurderingene de utfører, og den nødvendige myndighet til 

å utføre disse vurderingene, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende kravene, de gjeldende harmoniserte 

standardene, Unionens relevante harmoniseringsregelverk 

og relevant nasjonal lovgivning, 

d)  de nødvendige kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, 

protokoller og rapporter som viser at vurderingene er 

utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartisk. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet 

utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganer skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i 

henhold til nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er 

direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.  Et samsvarsvurderingsorgans personale skal ha 

taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap 

til når de utfører sine oppgaver i henhold til artikkel 19-24 eller 

enhver bestemmelse i nasjonal lovgivning som gjennomfører 

nevnte artikler, unntatt overfor vedkommende myndigheter i 

den medlemsstaten der organet utøver sin virksomhet. 

Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganer skal delta i eller påse at deres 

vurderingspersonale blir underrettet om relevant standardise-

ringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for 

meldte organer som er opprettet i henhold til artikkel 42, og 

anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som er resultat 

av denne gruppens arbeid, som generelle retningslinjer. 

Artikkel 31 

Samsvarsformodning 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det 

oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte 

standardene eller deler av disse, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det 

formodes å oppfylle kravene i artikkel 30 i den utstrekning de 

relevante harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 32 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 30 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  De meldte organene skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgaver som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller utføres 

av et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  De meldte organene skal kunne stille til rådighet for 

meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen 

av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og 

det arbeidet som de har utført i henhold til artikkel 19-24. 

Artikkel 33 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om 

melding til meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

etablert. 

2.  Søknaden nevnt i nr. 1 skal følges av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og det eller de produktene som 

organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller 

kravene i artikkel 30. 

3.  Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge fram 

et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten den 

dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne 

og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 30. 

Artikkel 34 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurde-

ringsorganer som har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 30. 

2.  Meldermyndighetene skal melde samsvarsvurde-

ringsorganer til Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved 

hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen 

har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller -modulene, det eller de aktuelle produktene, samt relevant 

attestasjon på kompetanse.  
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4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som omhandlet i artikkel 33 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

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

regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil 

oppfylle kravene i artikkel 30. 

5.  Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker når det 

gjelder en melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, 

eller innen to måneder når det gjelder en melding der det ikke 

er benyttet et slikt bevis. 

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

dette direktiv. 

6.  Kommisjonen og de andre medlemsstatene skal underret-

tes om eventuelle senere relevante endringer av meldingen. 

Artikkel 35 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett identifikasjonsnummer selv om 

det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

Medlemsstatene skal i tillegg tildele en identifikasjonskode til 

et meldt organ som er godkjent av en meldermyndighet til å 

foreta samsvarsvurderinger av ferdigbygd produkt. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder de identifi-

kasjonsnumrene og eventuelt kodene de er tildelt og den 

virksomheten de er meldt for. 

Kommisjonen skal sikre at listen blir ajourført. 

Artikkel 36 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 30, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrek-

king av en melding eller dersom det meldte organet har opphørt 

med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede 

tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et 

annet meldt organ eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige 

meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 37 

Tvil om meldte organers kompetanse 

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

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

hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de 

kravene og det ansvaret det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller for 

opprettholdelsen av vedkommende organs kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

anmoder meldermedlemsstaten om å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 50 nr. 2. 

Artikkel 38 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  De meldte organene skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i artikkel 19-20. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere og private importører 

ikke pålegges unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene 

skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til 

foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, 

dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi 

er, samt produksjonsprosessens masse eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

strenghet og det vernenivå som kreves for at produktet skal 

være i samsvar med dette direktiv.  
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3.  Dersom et meldt organ fastslår at kravene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 og vedlegg I eller i tilsvarende harmoniserte 

standarder, ikke er oppfylt av en produsent eller en privat 

importør, skal det kreve at produsenten eller den private 

importøren treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og skal 

ikke utstede noe samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvars-

kontroll etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt 

ikke lenger er i samsvar med regelverket, skal det kreve at 

produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om 

nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det 

tilbake. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organ 

begrense sertifikatet, oppheve det midlertidig eller trekke det 

tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 39 

Klagebehandling 

Medlemsstatene skal sikre at det er klageadgang som kan 

benyttes mot de meldte organenes beslutninger. 

Artikkel 40 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  De meldte organene skal underrette meldermyndigheten 

om: 

a)  alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er 

begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utøvd innenfor rammen av meldingen, og all annen 

virksomhet, herunder virksomhet og underleveranser over 

landegrensene. 

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

meldt i henhold til dette direktiv og utøver tilsvarende sam-

svarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme produktene, 

relevante opplysninger om spørsmål som gjelder negative og, 

på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderingen. 

Artikkel 41 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveks-

ling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med 

ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 42 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir iverksatt og forvaltet på hensiktsmessig måte i 

form av en eller flere sektorgrupper av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne eller disse gruppenes arbeid, enten direkte eller 

gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL VI 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV 

PRODUKTER SOM KOMMER INN PÅ UNIONSMARKEDET 

OG UNIONENS FRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER 

OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 43 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av produkter som 

kommer inn på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og 2 og artikkel 16-29 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 får anvendelse på produkter omfattet av dette 

direktiv. 

Artikkel 44 

Framgangsmåte for behandling av produkter som utgjør en 

risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndigheten i en medlemsstat har 

tilstrekkelig grunn til å tro at et produkt omfattet av dette 

direktiv utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, 

for eiendom eller for miljøet, skal de foreta en vurdering av det 

aktuelle produktet som dekker de relevante kravene fastsatt i 

dette direktiv. De berørte markedsdeltakerne eller private 

importørene skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene 

om dette når det er nødvendig. 

Når det gjelder en markedsdeltaker, skal markedstil-

synsmyndighetene dersom de ved denne vurderingen finner at 

produktet ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, 

omgående kreve at vedkommende markedsdeltaker treffer 

egnede korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med 

disse kravene, trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

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

Når det gjelder en privat importør, skal dersom markedstil-

synsmyndighetene ved denne vurderingen finner at produktet 

ikke oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, den private 

importøren omgående underrettes om de egnede korrigerende 

tiltakene som skal treffes for å bringe produktet i samsvar med 

disse kravene, midlertidig stanse ibruktaking av produktet eller 

midlertidig stanse bruken av det ut fra risikoens art.  
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Markedstilsynsmyndighetene skal underrette vedkommende 

meldte organ om dette. 

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

tiltakene nevnt i annet og tredje ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt vedkommende markedsdeltaker å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes egnede 

korrigerende tiltak med hensyn til alle aktuelle produkter som 

markedsdeltakeren har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

Den private importøren skal sikre at det treffes egnede 

korrigerende tiltak med hensyn til produktet vedkommende har 

importert til Unionen til eget bruk. 

4.  Dersom vedkommende markedsdeltaker ikke treffer 

egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, 

skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midler-

tidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring av 

produktet på deres nasjonale marked, trekke det tilbake fra dette 

markedet eller tilbakekalle det. 

Dersom den private importøren ikke treffer tilstrekkelige 

korrigerende tiltak, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle 

egnede midlertidige tiltak for å forby at produktet tas i bruk, 

eller forby eller begrense bruken av produktet på deres 

territorium. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige 

opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

produktet som ikke oppfyller kravene, produktets opprinnelse, 

arten av det påståtte manglende samsvaret og risikoen i den 

forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale tiltak som er 

truffet, og de argumentene som vedkommende markedsdeltaker 

eller private importør har framsatt. Markedstil-

synsmyndighetene skal særlig angi om det manglende 

samsvaret skyldes 

a)  at produktet ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, eller vern av eiendom 

eller miljøet fastsatt i dette direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 14, og som danner grunnlag for en samsvars-

formodning. 

6.  Medlemsstater utenom den medlemsstaten som innledet 

framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

eventuelle tiltak som er truffet, og eventuelle tilleggsopplys-

ninger de måtte ha om vedkommende produkts manglende 

samsvar, samt eventuelle innvendinger de måtte ha mot det 

meldte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har 

reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av en 

medlemsstat innen tre måneder etter mottakelsen av opplys-

ningene nevnt i nr. 4, skal tiltaket anses for å være berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til vedkommende produkt, for 

eksempel at produktet trekkes tilbake fra deres marked. 

Artikkel 45 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 44 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne eller den private importøren og 

vurdere det nasjonale tiltaket. På grunnlag av resultatene av 

denne vurderingen skal Kommisjonen vedta en gjennom-

føringsrettsakt som bestemmer om det nasjonale tiltaket er 

berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne eller den private importøren om 

beslutningen. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget, 

skal alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

det produktet som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra 

deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom 

det nasjonale tiltaket anses for å være uberettiget, skal den 

berørte medlemsstaten trekke det tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget 

og produktets manglende samsvar skyldes mangler i de 

harmoniserte standardene nevnt i bokstav b) i artikkel 44 nr. 5 i 

dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.  
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Artikkel 46 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 44 skal en medlemsstat 

pålegge den aktuelle markedsdeltakeren eller private importø-

ren å bringe det manglende samsvaret til opphør dersom 

medlemsstaten fastslår at: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 16, 17 eller 18, 

b)  CE-merkingen, som nevnt i artikkel 17, ikke er påført, 

c)  EU-samsvarserklæringen eller erklæringen nevnt i  

vedlegg III, ikke er utarbeidet, 

d)  EU-samsvarserklæringen eller erklæringen nevnt i  

vedlegg III, ikke er utarbeidet riktig, 

e)  den tekniske dokumentasjonen enten ikke er tilgjengelig 

eller ikke er fullstendig, 

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

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

g)  andre administrative krav fastsatt i artikkel 7 eller 9 ikke er 

oppfylt. 

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

skal den berørte medlemsstaten treffe alle hensiktsmessige 

tiltak for å begrense eller forby at produktet gjøres tilgjengelig 

på markedet, eller sikre at det tilbakekalles eller trekkes tilbake 

fra markedet, eller når det gjelder et produkt importert av en 

privat importør til eget bruk, at bruken av det forbys eller 

begrenses. 

KAPITTEL VII 

DELEGERTE RETTSAKTER OG 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 47 

Delegert myndighet 

Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 48 ved endring av følgende: 

a)  for å ta hensyn til framgangen i teknisk kunnskap og ny, 

vitenskapelig dokumentasjon: 

i)  avsnitt 2 nr. 2.3, 2.4 og 2.5 samt avsnitt 3 i del B og 

avsnitt 3 i del C av vedlegg I, 

ii)  vedlegg VII og IX, og 

b)  vedlegg V for å ta hensyn til framgangen i teknisk 

kunnskap, tilstrekkelig sikring av likeverdig samsvar og ny, 

vitenskapelig dokumentasjon. 

Artikkel 48 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 47, gis Kommisjonen i et tidsrom på fem år fra  

17. januar 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om 

delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse 

senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 47, kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen av 

myndighet angitt i beslutningen, opphører å gjelde. Tilbake-

kallingen skal tre i kraft dagen etter den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som angis 

i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 47, skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

gjør innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte 

tidsrom har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å 

gjøre innsigelse. Nevnte tidsrom skal forlenges med to måneder 

etter initiativ fra Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 49 

Gjennomføringsrettsakter 

1.  For å ta hensyn til framgangen i teknisk kunnskap og sikre 

at dette direktiv anvendes på en ensartet måte, kan Kommi-

sjonen vedta gjennomføringsrettsaker om følgende: 

a)  detaljerte framgangsmåter for gjennomføring av artikkel 

24, idet det tas hensyn til de særlige behovene for sam-

svarsvurdering for produkter omfattet av dette direktiv,  
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b)  den detaljerte anvendelsen av fartøyets konstruksjons-

kategorier angitt i del A nr. 1 i vedlegg I, herunder 

retningslinjer for værterminologi og måleskalaer som er 

brukt i denne, 

c)  detaljerte framgangsmåter for identifikasjon av fartøyer 

angitt i del A nr. 2.1 av vedlegg I, herunder klargjøring av 

terminologi, og tildeling og forvaltning av produsentkoder 

som er gitt til produsenter som er etablert utenfor 

Unionen, 

d)  opplysningene produsentmerket angitt i del 2 nr. 2.2 i 

vedlegg I, 

e)  anvendelsen av forordningene om navigasjonslys angitt i 

del A nr. 5.7 i vedlegg I, 

f)  ordninger for utslippsforebygging, særlig med hensyn til 

drift av oppbevaringstanker, angitt i del A nr. 5.8 i 

vedlegg I, 

g)  montering og prøving av gassapparater og fastmonterte 

gassanlegg på fartøyer, 

h)  brukerhåndbøkenes format og innhold, 

i)  formatet på innholdet i rapporteringsskjemaet som skal 

fylles ut av medlemsstatene som nevnt i artikkel 51. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 50 nr. 3. 

2.  I behørig berettigede tilfeller der dette er tvingende 

nødvendig når et produkt utgjør en alvorlig risiko for 

menneskers helse og sikkerhet, for eiendom eller for miljøet, 

skal Kommisjonen i samsvar med bokstav a), b), e), f) og g) i 

nr. 1, vedta umiddelbart gjeldende gjennomføringsrettsakter 

etter framgangsmåten nevnt i artikkel 50 nr. 4. 

Artikkel 50 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse, sammenholdt med nevnte 

forordnings artikkel 5. 

5.  Komiteen skal rådspørres av Kommisjonen om alle 

spørsmål der forordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet 

unionsregelverk krever samråd med sektorsakkyndige. 

6.  Komiteen kan dessuten undersøke ethvert annet spørsmål 

vedrørende anvendelsen av dette direktiv, som tas opp enten av 

dens leder eller av en representant for en medlemsstat i samsvar 

med dens forretningsorden. 

KAPITTEL VIII 

SÆRLIGE FORSKRIFTER 

Artikkel 51 

Rapportering 

Innen 18. januar 2021 og hvert femte år deretter skal medlems-

statene fylle ut et spørreskjema utstedt av Kommisjonen om 

anvendelsen av dette direktiv. 

Innen 18. januar 2022 og hvert femte år deretter, skal 

Kommisjonen ved å vise til medlemsstatens svar på spørre-

skjemaet nevnt i første ledd, utarbeide og framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 

dette direktiv. 

Artikkel 52 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 18. januar 2022 framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet om følgende: 

a)  den tekniske muligheten til ytterligere reduksjon av 

utslipp fra framdriftsmotorer for båt og innføring av krav 

til fordampingsutslipp og drivstoffsystemer som gjelder 

for framdriftsmotorer og -systemer, idet det tas hensyn til 

teknologienes kostnadseffektivitet og behovet for å avtale 

globalt harmoniserte verdier for sektoren, og idet det tas 

hensyn til eventuelle større markedsinitiativ, og 

b)  virkningen på forbrukeropplysninger og på produsentene, 

særlig små og mellomstore bedrifter, av konstruksjons-

kategoriene for fartøyer oppført i vedlegg I, som er basert 

på motstandsdyktighet mot vindstyrke og signifikant 

bølgehøyde, idet det tas hensyn til utviklingen i 

internasjonal standardisering. Denne rapporten skal 

inneholde en vurdering av hvorvidt konstruksjons-

kategorier for fartøyer krever ytterligere spesifikasjoner 

eller inndelinger, og skal foreslå ytterligere under-

kategorier, dersom det er relevant. 
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Rapportene nevnt i bokstav a) og b) i første ledd skal eventuelt 

ledsages av forslag til regelverk. 

Artikkel 53 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette en ordning med sanksjoner som 

gjelder for brudd på nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 

til dette direktiv, og som kan omfatte strafferettslige sanksjoner 

ved alvorlige brudd på disse bestemmelsene, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at ordningen gjennomføres. 

Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende, og kan skjerpes dersom 

vedkommende markedsdeltaker eller den private importøren 

tidligere har gjort seg skyldig i en lignende overtredelse av 

dette direktiv. 

KAPITTEL IX 

SLUTTBESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Artikkel 54 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 18. januar 2016. 

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. 

Artikkel 55 

Overgangsperiode 

1.  Medlemsstatene skal ikke være til hinder for å gjøre 

tilgjengelig på markedet eller ta i bruk produkter omfattet av 

direktiv 94/25/EF, som er i samsvar med nevnte direktiv og 

som ble brakt i omsetning eller tatt i bruk før 18. januar 2017. 

2.  Medlemsstatene skal ikke være til hinder for å gjøre 

tilgjengelig på markedet eller ta i bruk utenbords fram-

driftsmotorer med elektrisk tenning (SI-motorer) med en effekt 

på høyst 15 kW, som oppfyller kravene til trinn I-grenseverdi-

ene for eksosutslipp fastsatt i nr. 2.1 i del B av vedlegg I, og 

som ble produsert av små og mellomstore bedrifter som definert 

i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1) og brakt i 

omsetning før 18. januar 2020. 

Artikkel 56 

Oppheving 

Direktiv 94/25/EF oppheves med virkning fra 18. januar 2016. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv. 

Artikkel 57 

Ikrafttredelse 

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

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 58 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 20. november 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

  

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

A. Grunnleggende krav til konstruksjon og oppbygging av produkter nevnt i artikkel 2 nr. 1 

1.  KONSTRUKSJONSKATEGORIER FOR FARTØYER 

Konstruksjonskategori 
Vindkraft 

(Beaufort-skalaen) 

Signifikant bølgehøyde 

(H ⅓, meter) 

A over 8 over 4 

B til og med 8 til og med 4 

C til og med 6 til og med 2 

D til og med 4 til og med 0,3 

Forklarende merknader: 

A.  Et fritidsfartøy i konstruksjonskategori A anses å være konstruert for vind som kan overstige vindstyrke 8 

(Beaufort-skalaen) og en signifikant bølgehøyde på 4 m og mer, men omfatter ikke unormale forhold, som 

storm, sterk storm, orkan, tornado, ekstreme forhold til sjøs eller monsterbølger. 

B.  Et fritidsfartøy i konstruksjonskategori B anses å være konstruert for en vindstyrke til og med 8, og en 

signifikant bølgehøyde til og med 4 m. 

C.  Et fritidsfartøy i konstruksjonskategori C anses å være konstruert for en vindstyrke til og med 6, og en 

signifikant bølgehøyde til og med 2 m. 

D.  Et fritidsfartøy i konstruksjonskategori D anses å være konstruert for en vindstyrke til og med 4, og en 

signifikant bølgehøyde til og med 0,3 m, som av og til kan komme opp i høyst 0,5 m. 

 Fartøyer i hver konstruksjonskategori skal konstrueres og bygges slik at de tåler parametrene som gjelder 

stabilitet, oppdrift og andre relevante grunnleggende krav oppført i dette vedlegg, og slik at de har gode 

manøvreringsegenskaper. 

2.  ALLMENNE KRAV 

2.1 Identifikasjon av fartøyer 

Hvert fartøy skal være merket med et identifikasjonsnummer som har følgende opplysninger: 

1)  produsentens landkode, 

2)  produsentens entydige kode tildelt av den nasjonale myndigheten i medlemsstaten, 

3)  entydig serienummer, 

4)  produksjonsmåned og -år, 

5)  årsmodell. 

Detaljerte krav til identifikasjonsnummeret nevnt i første ledd, er angitt i den relevante harmoniserte standarden. 

2.2 Fartøyets produsentmerke 

Hvert fartøy skal ha et permanent festet merke som er montert atskilt fra fartøyets identifikasjonsnummer, og 

som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  produsentens navn, firma eller registrerte varemerke, samt kontaktadresse, 
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b)  CE-merking, som fastsatt i artikkel 18, 

c)  fartøyets konstruksjonskategori i samsvar med avsnitt 1, 

d)  produsentens største anbefalte last i henhold til nr. 3.6, unntatt vekten av innholdet i de fastmonterte 

tankene når disse er fulle, 

e)  antall personer som produsenten har anbefalt at fartøyet er konstruert for. 

Når det gjelder vurdering av ferdigbygd produkt, skal kontaktopplysningene og kravene nevnt i bokstav a), 

omfatte opplysningene for det meldte organet som har utført samsvarsvurderingen. 

2.3. Beskyttelse mot å falle over bord og bergingsutstyr 

Fartøyer skal være konstruert for å i så stor grad som mulig redusere risikoen for å falle over bord, og for å 

forenkle berging. En person som befinner seg i vannet, skal uten hjelp kunne gripe tak i eller utløse 

bergingsutstyr. 

2.4 Sikt fra hovedstyreplassen 

Fra hovedstyreplassen på fritidsfartøyer skal føreren under normale bruksforhold (hastighet og last) ha god sikt 

til alle sider. 

2.5 Brukerhåndbok 

Hvert produkt skal være utstyrt med en brukerhåndbok i samsvar med artikkel 7 nr. 7 og artikkel 9 nr. 4. Denne 

brukerhåndboken skal gi alle nødvendige opplysninger om sikker bruk av produktet, idet det rettes særlig 

oppmerksomhet mot montering, vedlikehold, vanlig drift, risikoforebygging og risikohåndtering. 

3.  KRAV TIL STYRKE OG KONSTRUKSJON 

3.1. Konstruksjon 

Valg og kombinasjon av materialer og fartøyets konstruksjon skal sikre at det er sterkt nok i alle henseender. 

Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot konstruksjonskategorien i samsvar med avsnitt 1, og produsentens 

største anbefalte last i samsvar med nr. 3.6. 

3.2. Stabilitet og fribord 

Fartøyet skal ha tilstrekkelig stabilitet og fribord med hensyn til dets konstruksjonskategori i samsvar med 

avsnitt 1 og produsentens største anbefalte last i samsvar med nr. 3.6. 

3.3. Oppdrift og flyteevne 

Fartøyet skal være bygd slik at det sikres at det har oppdriftsegenskaper som er hensiktsmessige for dets 

konstruksjonskategori i samsvar med avsnitt 1 og produsentens største anbefalte last i samsvar med nr. 3.6. Alle 

beboelige fritidsfartøyer med flere skrog som kan kantre, skal ha nok oppdrift til å kunne holde seg flytende når 

de ligger med bunnen opp. 

Fartøyer med en lengde på under 6 meter, som når de brukes i samsvar med sin konstruksjonskategori, kan 

fylles med vann, skal være utstyrt med egnede oppdriftsmidler slik at de flyter dersom de fylles med vann. 

3.4. Åpninger i skrog, dekk og overbygning 

Åpninger i skrog, dekk og overbygning skal ikke svekke fartøyets konstruksjonsmessige styrke eller dets 

værtetthet når de er lukket. 

Vinduer, lysventiler, dører og lukedeksler skal motstå det vanntrykket som kan oppstå der de er plassert, samt 

den punktlast som påføres av vekten av personer som beveger seg på dekk. 

Skroggjennomføringer som er konstruert for å la vannet passere inn i eller ut av skroget, under vannlinjen som 

tilsvarer produsentens største anbefalte last i samsvar med nr. 3.6, skal være utstyrt med en avstengingsinn-

retning som skal være lett tilgjengelig.  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/489 

 

3.5. Vannfylling 

Alle fartøyer skal være konstruert slik at risikoen for å synke er så liten som mulig. 

Der det er relevant, skal det legges særlig vekt på: 

a)  førerrom og brønner, som skal være selvdrenerende eller være utstyrt slik at vannet holdes ute av fartøyet 

på annen måte, 

b)  ventilasjonsinnretninger, 

c)  lensing av vann med pumper eller annet utstyr. 

3.6. Produsentens største anbefalte last 

Produsentens største anbefalte last (drivstoff, vann, forsyninger, diverse utstyr og personer (i kilogram) som 

fartøyet er konstruert for, skal bestemmes i samsvar med konstruksjonskategorien (avsnitt 1), stabilitet og 

fribord (nr. 3.2) og oppdrift og flyteevne (nr. 3.3). 

3.7. Stuing av livbåter 

Alle fritidsfartøyer av konstruksjonskategori A og B, og fritidsfartøyer av konstruksjonskategori C og D på mer 

enn 6 meter, skal være utstyrt med ett eller flere stuingsplasser for livbåt(er) som er store nok til å romme det 

antall personer som fritidsfartøyet er konstruert for, som anbefalt av produsenten. Stuingspunkter for livbåter 

skal være lett tilgjengelig til enhver tid. 

3.8. Evakuering 

Alle beboelige fritidsfartøyer med flere skrog som kan kantre, skal være utstyrt med funksjonsdyktige 

rømningsveier i tilfelle kantring. Dersom det finnes en rømningsvei til bruk når fartøyet ligger med bunnen opp, 

skal den ikke bringe konstruksjonen (nr. 3.1), stabiliteten (nr. 3.2) eller oppdriften (nr. 3.3) i fare, uansett om 

fritidsfartøyet er på rett kjøl eller med bunnen opp. 

Alle beboelige fritidsfartøyer skal være utstyrt med funksjonsdyktige rømningsveier i tilfelle brann. 

3.9. Ankring, fortøyning og sleping 

Alle fartøyer, idet det tas hensyn til deres konstruksjonskategori og egenskaper, skal være utstyrt med ett eller 

flere fester eller andre innretninger til sikker fastgjøring som tåler den last som oppstår ved ankring, fortøyning 

og sleping. 

4.  BETJENINGSEGENSKAPER 

Produsenten skal sikre at fartøyets betjeningsegenskaper er tilfredsstillende med den kraftigste 

framdriftsmotoren som fartøyet er konstruert og bygd for. For alle framdriftsmotorer skal motorens største 

merkeeffekt være angitt i brukerhåndboken. 

5.  MONTERINGSKRAV 

5.1. Motorer og motorrom 

5.1.1. Innenbordsmotor 

Alle innenbordsmonterte motorer skal være plassert i et rom som er atskilt fra oppholdsrom, og skal være 

montert slik at det i så stor grad som mulig reduserer risikoen for brann eller spredning av brann, samt fare fra 

giftig røyk, varme, støy eller vibrasjoner i oppholdsrommene. 

Motordeler og tilbehør som krever hyppig inspeksjon og/eller service, skal være lett tilgjengelig. 

Isolasjonsmaterialet i motorrommet skal være ubrennbare. 

5.2.1. Ventilasjon 

Motorrommet skal være ventilert. Inntrenging av vann i motorrommet gjennom åpninger skal begrenses så mye 

som mulig.  
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5.3.1. Utsatte deler 

Med mindre motoren er beskyttet av et deksel eller sitt eget rom, skal utsatte bevegelige eller varme deler av 

motoren som kan forårsake personskade, være effektivt avskjermet. 

5.4.1. Start av utenbords framdriftsmotor 

Alle utenbords framdriftsmotorer som er montert på fartøyer, skal ha en innretning som hindrer at motoren 

starter i gear, unntatt: 

a)  dersom motoren produserer en statisk drivkraft på mindre enn 500 N, 

b)  dersom motoren er utstyrt med en gassbegrenser som begrenser drivkraften til 500 N ved start av motoren. 

5.5.1. Vannscooter uten fører 

Vannscootere skal være konstruert enten med en automatisk stoppinnretning for framdriftsmotorer, eller med en 

automatisk innretning som gir redusert hastighet, sirkulær, framoverrettet bevegelse når føreren forlater fartøyet 

forsettlig eller faller over bord. 

5.6.1.  Utenbordsmotorer med styrehåndtak skal være utstyrt med en nødstoppmekanisme som kan forbindes til 

rormannen. 

5.2. Drivstoffsystem 

5.2.1. Allment 

Innretninger og utstyr til fylling, oppbevaring, ventilasjon og forsyning av drivstoff skal være konstruert og 

montert slik at brann- og eksplosjonsfaren reduseres mest mulig. 

5.2.2. Drivstofftanker 

Drivstofftanker, -ledninger og -slanger skal være sikret og atskilt eller skjermet fra enhver vesentlig varmekilde. 

Materialet som tankene er laget av og metoden de er produsert etter, skal være i samsvar med tankens kapasitet 

og drivstofftype. 

Alle rom for bensintanker skal være ventilert. 

Bensintanker skal ikke utgjøre en del av skroget og skal være: 

a)  skjermet mot brann i motoren og alle andre tennkilder, 

b)  atskilt fra oppholdsrom. 

Dieseltanker kan utgjøre en del av skroget. 

5.3. Elektrisk system 

Elektriske systemer skal være konstruert og montert for å sikre riktig drift av fartøyet under normale 

bruksforhold, og for å redusere risikoen for brann og elektrisk støt så mye som mulig. 

Alle elektriske kretser, unntatt kretser for start av motoren som får strøm fra batterier, skal forbli sikre selv om 

de utsettes for overbelastning. 

Kretser for elektrisk framdrift skal ikke ha forbindelse med andre kretser på en slik måte at en av kretsene slutter 

å fungere slik den skal. 

Det skal sørges for ventilasjon for å hindre opphopning av eksplosive gasser som kan slippes ut fra batteriene. 

Batterier skal være godt festet og skjermet mot inntrengning av vann.  
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5.4. Styreinnretning 

5.4.1. Allment 

Betjeningssystemer for styring og framdrift skal være konstruert, bygd og montert for å tillate styreoverføring 

under forutsigbare driftsforhold, 

5.4.2. Nødutstyr 

Alle seilende fritidsfartøyer og ikke-seilende fritidsfartøyer med en enkelt framdriftsmotor og fjernstyrt 

styresystem med ror skal være utstyrt med nødutstyr til styring av fritidsfartøyet med redusert hastighet. 

5.5. Gassanlegg 

Gassanlegg til privat bruk skal være av en type som benytter gass i fordampet form, og være konstruert og 

montert slik at lekkasje og eksplosjonsfare unngås, og at de kan undersøkes for lekkasje. Materialer og deler 

skal være egnet til den spesifikke gassen som benyttes, og skal tåle de belastninger og det miljøet de utsettes for 

til sjøs. 

Alle gassapparater som av produsenten er bestemt til den anvendelsen som de brukes til, skal være montert til 

dette formålet i samsvar med produsentens anvisninger. Hvert gassapparat skal ha tilførsel fra et separat 

grenuttak i fordelingssystemet, og apparat grenuttak skal kunne kontrolleres ved hjelp av en egen 

lukkemekanisme. De skal sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å hindre fare som følge av lekkasje og fra 

forbrenningsprodukter. 

Alle fartøyer med et permanent montert gassanlegg skal være utstyrt med et rom for alle gassflasker. Rommet 

skal være atskilt fra oppholdsrommene, og bare være tilgjengelig fra utsiden, og de skal ventileres til utsiden slik 

at eventuelle gassutslipp ledes over bord. 

Særlig skal alle permanent monterte gassanlegg undersøkes etter montering. 

5.6. Brannvern 

5.6.1. Allment 

Den typen utstyr som monteres og fartøyets utforming skal ta hensyn til risikoen for spredning av brann. Det 

skal tas særlig hensyn til omgivelsene rundt innretninger som bruker åpen ild, varme områder eller motorer og 

hjelpemotorer, spill av olje og drivstoff, utildekkede olje- og drivstoffledninger, og til at elektriske ledninger 

føres med avstand til varmekilder og varme områder. 

5.6.2. Brannslokkingsutstyr 

Fritidsfartøyer skal være utstyr med brannslokkingsutstyr som står i forhold til brannfaren, eller med angivelse 

av plasseringen og kapasiteten til brannslokkingsutstyr som står i forhold til brannfaren. Fartøyet skal ikke tas i 

bruk før egnet brannslokkingsutstyr er på plass. Rom for bensinmotorer skal beskyttes av et 

brannslokkingsanlegg som gjør at rommet ikke trenger å åpnes i tilfelle brann. Der bærbare 

brannslokkingsapparater er montert, skal de være lett tilgjengelig, og ett skal være plassert slik at det lett kan nås 

fra hovedstyreplassen på fritidsfartøyet. 

5.7. Navigasjonslys, signalfigurer og lydsignaler 

Dersom det er montert navigasjonslys, signalfigurer og lydsignaler, skal de være i samsvar med bestemmelsene i 

Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen av 1972 (COLREG) eller Det 

europeiske regelverk for innlands vannveier (CEVNI), etter hva som er relevant. 

5.8 Forebygging av utslipp og anlegg som forenkler transport av avfall inn til land 

Fartøyer skal være bygd slik at de forebygger utilsiktet utslipp av forurensende stoffer (olje, drivstoff osv.) over 

bord. 

Et toalett som er montert i et fritidsfartøy, skal være koblet utelukkende til et anlegg med oppbevaringstank eller 

vannbehandlingsanlegg. 

Fritidsfartøyer med monterte oppbevaringstanker skal være utstyrt med en standard avløpsforbindelse slik at rør 

ved mottaksanlegg kan koples til fritidsfartøyets avløpsrør. 
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I tillegg skal rør ført gjennom skroget for toalettavfall være utstyrt med ventiler som kan sikres i lukket posisjon. 

B. Grunnleggende krav til eksosutslipp fra framdriftsmotorer 

Framdriftsmotorer skal oppfylle de grunnleggende kravene til eksosutslipp angitt i denne delen. 

1.  IDENTIFIKASJON AV FRAMDRIFTSMOTORER 

1.1  Hver motor skal være tydelig merket med følgende opplysninger: 

a)  motorprodusentens navn, firma eller registrerte varemerke og kontaktadresse, og dersom relevant, navnet 

og kontaktadressen til vedkommende som tilpasser motoren, 

b)  motortype og, dersom relevant, motorfamilie, 

c)  motorens entydige serienummer, 

d)  CE-merking, som fastsatt i artikkel 18. 

1.2  Merkene nevnt i nr. 1.1, skal være holdbare i hele den normale levetiden til motoren, og skal være lett leselig og 

ikke kunne slettes. Dersom det brukes etiketter eller plater, skal de være festet slik at festingen er holdbar i hele 

den normale levetiden til motoren, og etikettene/platene ikke kan fjernes uten at de ødelegges eller 

opplysningene blir uleselige. 

1.3  Merkene skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og som vanligvis ikke 

må skiftes ut i løpet av motorens levetid. 

1.4.  Merkene skal være plassert slik at de er lett synlige etter at motoren er montert med alle deler som er nødvendig 

for drift av motoren. 

2.  KRAV TIL EKSOSUTSLIPP 

Framdriftsmotorer skal være utformet, konstruert og montert slik at når de er riktig montert og i normal bruk, 

skal utslippene ikke overskride grenseverdiene i nr. 2.1 tabell 1 og nr. 2.2 tabell 2 og 3: 

2.1  Verdier som gjelder i henhold til artikkel 55 nr. 2 og tabell 2 i nr. 2.2: 

Tabell 1 

(g/kWh) 

Type 
Karbonmonoksid 

(CO)(A BPNn) 

Hydrokarboner 

(HC)(A BPNn) 

Nitrogen-

oksider 

NOx 

Partikler 

PT 

 A B n A B n   

Totakts med 

elektrisk tenning 

150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Ikke relevant 

Firetakts med 

elektrisk tenning 

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Ikke relevant 

Kompresjons-

tenning 

5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 

hvor A, B og n er konstanter i samsvar med tabellen, og PN er motorens merkeeffekt i kW.  
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2.2  Verdier som gjelder fra 18. januar 2016: 

Tabell 2 

Grenseverdier for eksosutslipp for motorer med kompresjonstenning (CI-motorer)(++) 

Slagvolum 

SV 

(l/syl) 

Motorens merkeeffekt PN 

(kW) 

Partikler 

PT 

(g/kWh) 

Hydrokarboner  

+ nitrogenoksider 

(HC NOx) 

(g/kWh) 

(SV 0,9) (PN 37) Verdiene nevnt i tabell 1 

(37 PN 75)(+) 0,30 4,7 

(75 PN 3700) 0,15 5,8 

(0,9 SV 1,2) (PN3700) 0,14 5,8 

(1,2 SV 2,5) 0,12 5,8 

(2,5 SV 3,5) 0,12 5,8 

(3,5 SV 7,0) 0,11 5,8 

(+) Alternativt skal motorer med kompresjonstenning med en merkeeffekt på eller over 37 kW og under 75 kW, og med et 

slagvolum på under 0,9 l/syl, ikke overskride en grenseverdi for partikkelutslipp (PT) på 0,20 g/kWh og en grenseverdi 

for et kombinert HC + NOx-utslipp på 5,8 g/kWh. 

(++) En motor med kompresjonstenning skal ikke overskride en grenseverdi for karbonmonoksidutslipp (CO) på 5,0 g/kWh. 

 

Tabell 3 

Grenseverdier for eksosutslipp for motorer med elektrisk tenning (SI-motorer) 

Type motor 

Motorens 

merkeeffekt PN 

(kW) 

Karbonmonoksid 

CO 

(g/kWh) 

Hydrokarboner 

 + nitrogenoksider 

(HC NOx) 

(g/kWh) 

Hekkaggregater og 

innenbordsmotorer 

(PN 373) 75 5 

(373 PN 485) 350 16 

(PN 485) 350 22 

Utenbordsmotorer og 

vannscootermotorer 

(PN 4,3) (500(5,0 PN)) 30 

(4,3 PN 40) (500(5,0 PN)) (15,7(50(PN)0,9)) 

(PN 40) 300 (15,7(50(PN)0,9)) 

2.3.  Prøvingssykluser: 

Prøvingssykluser og vektfaktorer som skal anvendes: 

Følgende krav i ISO-standard 8178-4:2007 skal brukes, idet det tas hensyn til verdiene angitt i tabellen 

nedenfor. 

For CI-motorer med variabel hastighet skal prøvingssyklus E1 eller E5 anvendes, eller alternativt kan 

prøvingssyklus E3 anvendes over 130 kW. For SI-motorer med variabel hastighet skal prøvingssyklus E4 

anvendes.  
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Syklus E1, punkt nummer 1 2 3 4 5 

Hastighet Nominelt turtall Mellomturtall 
Lavt 

tomgangsturtall 

Dreiemoment, % 100 75 75 50 0 

Vektfaktor 0,08 0,11 0,19 0,32 0,3 

Hastighet Nominell hastighet Mellomturtall 
Lavt 

tomgangsturtall 

Syklus E3, punkt nummer 1 2 3 4 5 

Hastighet, % 100 91 80 63  

Effekt, % 100 75 50 25  

Vektfaktor 0,2 0,5 0,15 0,15  

Syklus E4, punkt nummer 1 2 3 4 5 

Hastighet, % 100 80 60 40 Tomgang 

Dreiemoment, % 100 71,6 46,5 25,3 0 

Vektfaktor 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40 

Syklus E5, punkt nummer 1 2 3 4 5 

Hastighet, % 100 91 80 63 Tomgang 

Effekt, % 100 75 50 25 0 

Vektfaktor 0,08 0,13 0,17 0,32 0,3 

Meldte organer kan godta prøvinger utført på grunnlag av andre prøvingssykluser som angitt i en harmonisert 

standard, og dersom det er relevant, for motorens driftssyklus. 

2.4 Anvendelse av familie av framdriftsmotor og valg av representativ framdriftsmotor 

Motorprodusenten skal være ansvarlig for å definere de motorene fra sitt utvalg som skal inngå i en 

motorfamilie. 

En representativ motor skal velges fra en motorfamilie på en slik måte at utslippsegenskapene er representative 

for alle motorer i den motorfamilien. Den motoren som innehar de funksjonene som forventes å gi de høyeste 

spesifikke utslippene (uttrykt i g/kWh) målt i den gjeldende prøvingssyklusen, bør normalt velges som den 

representative motoren for familien. 

2.5 Prøvingsdrivstoff 

Prøvingsdrivstoffet som brukes til prøving av eksosutslipp, skal oppfylle følgende kriterier: 

Bensin 

Egenskap 
RF-02-99 

Blyfri 

RF-02-03 

Blyfri 

 minst høyst minst høyst 

RON-oktantall 95 — 95 — 

MON-oktantall 85 — 85 — 

Tetthet ved 15 oC (kg/m3) 748 762 740 754 

Startkokepunkt (°C) 24 40 24 40 

Massefraksjon av svovel (mg/kg) — 100 — 10 
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Bensin 

Egenskap 
RF-02-99 

Blyfri 

RF-02-03 

Blyfri 

 minst høyst minst høyst 

Blyinnhold (mg/l) — 5 — 5 

Damptrykk etter Reid-metoden (kPa) 56 60 — — 

Damptrykk (DVPE) (kPa) — — 56 60 

Diesel 

Egenskap RF-06-99 RF-06-03 

 minst høyst minst høyst 

Cetantall 52 54 52 54 

Tetthet ved 15 oC (kg/m3) 833 837 833 837 

Sluttkokepunkt (°C) — 370 — 370 

Flammepunkt (°C) 55 — 55 — 

Massefraksjon av svovel (mg/kg) Skal angis 300 (50) — 10 

Massefraksjon av aske (%) Skal angis 0,01 — 0,01 

Meldte organer kan godta prøvinger utført på grunnlag av andre prøvingsdrivstoff som angitt i en harmonisert 

standard. 

3.  HOLDBARHET 

Motorprodusenten skal gi anvisninger for montering og vedlikehold av motoren, som dersom de anvendes, bør 

innebære at motoren i normal bruk fortsatt vil overholde grenseverdiene angitt i nr. 2.1 og 2.2 gjennom 

motorens normale levetid og under normale bruksforhold. 

Disse opplysningene skal innhentes av motorprodusenten ved at det på forhånd gjennomføres holdbarhets-

prøving, basert på normale driftssykluser og ved beregning av komponenttretthet, slik at nødvendige vedlike-

holdsanvisninger kan utarbeides av produsenten og utleveres sammen med alle nye motorer første gang de 

bringes i omsetning. 

Motorens normale levetid er som følger: 

a)  For CI-motorer: 480 timers drift eller 10 år, avhengig av hva som inntreffer først, 

b)  For SI-innenbordsmotorer eller hekkaggregater med eller uten innebygd eksosanlegg: 

i)  for motorkategori (PN 373 kW): 480 timers drift eller 10 år, avhengig av hva som inntreffer først, 

ii)  for motorer i kategori (373 PN 485 kW): 150 timers drift eller 3 år, avhengig av hva som inntreffer 

først, 

iii)  for motorkategori (PN 485 kW): 50 timers drift eller 1 år, avhengig av hva som inntreffer først, 

c)  vannscootermotorer: 350 timers drift eller 5 år, avhengig av hva som inntreffer først, 

d)  utenbordsmotorer: 350 timers drift eller 10 år, avhengig av hva som inntreffer først. 

4.  BRUKERHÅNDBOK 

Hver motor skal ha en bruksanvisning på et språk som lett kan forstås av forbrukere og andre sluttbrukere, som 

bestemt av den medlemsstaten der motoren skal markedsføres. 

Bruksanvisningen skal: 

a)  gi nødvendige anvisninger for montering, bruk og vedlikehold for å sikre at motoren fungerer slik den skal 

for å oppfylle kravene i avsnitt 3 (Holdbarhet), 

b)  angi motorens effekt målt i samsvar med den harmoniserte standarden.  
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C. Grunnleggende krav til støyutslipp 

Fritidsfartøyer med innenbordsmotorer eller hekkaggregater uten innebygd eksosanlegg, vannscootere og 

utenbordsmotorer og hekkaggregater med innebygd eksosanlegg, skal oppfylle de grunnleggende kravene til 

støyutslipp angitt i denne delen. 

1.  STØYNIVÅER 

1.1  Fritidsfartøyer med innenbordsmotorer eller hekkaggregater uten innebygd eksosanlegg, vannscootere og 

utenbordsmotorer og hekkaggregater med innebygd eksosanlegg, skal være konstruert, bygd og montert slik at 

støyutslippene ikke overskrider grenseverdiene i tabellen nedenfor: 

Motorens merkeeffekt 

(én motor) 

I kW 

Høyeste tillatte lydtrykk = LpASmax 

I dB 

(PN 10) 67 

(10 PN 40) 72 

(PN 40) 75 

der PN = motorens merkeeffekt i kW for én motor ved nominell hastighet, og LpASmax = høyeste tillatte lydtrykk i 

dB. 

For enheter med to eller flere motorer av alle motortyper kan det tillates en toleranse på 3 dB. 

1.2  Som et alternativ til lydmålingsprøvinger, skal fritidsfartøyer med innenbordsmotor eller hekkaggregat uten 

innebygd eksosanlegg, anses å oppfylle støykravene angitt i nr. 1.1 dersom de har et Froude-tall på ≤ 1,1 og et 

effekt/deplasement-forhold på ≤ 40, og dersom motoren og eksosanlegget er montert i samsvar med 

motorprodusentens spesifikasjoner. 

1.3 «Froude-tall» Fn skal beregnes ved å dele fritidsfartøyets høyeste hastighet V (m/s) med kvadratroten av 

vannlinjens lengde lwl (m) multiplisert med en gitt konstant for tyngdeakselerasjon, g, på 9,8 m/s2. 

Fn =  
V

√(g.  lwl)
 

«effekt/deplasement-forhold» skal beregnes ved å dele motorens merkeeffekt PN (i kW) med fritidsfartøyets 

deplasement D (i tonn) 

Effekt/deplasement-forhold = 
PN

D
 

2.  BRUKERHÅNDBOK 

For fritidsfartøyer med innenbordsmotor eller hekkaggregat uten innebygd eksosanlegg, og vannscootere, skal 

brukerhåndboken som kreves i henhold til nr. 2.5 i del A, inneholde nødvendige opplysninger for å holde 

fritidsfartøyet og eksosanlegget i en stand som i den grad det er praktisk mulig, vil sikre samsvar med de angitte 

grenseverdiene for støy ved normal bruk. 

For utenbordsmotorer og hekkaggregater med innebygd eksosanlegg, skal brukerhåndboken som kreves i 

henhold til avsnitt 4 i del B, inneholde nødvendige anvisninger for å holde motoren i en stand som i den grad det 

er praktisk mulig, vil sikre samsvar med de angitte grenseverdiene for støy ved normal bruk. 

3.  HOLDBARHET 

Bestemmelsene om holdbarhet i avsnitt 3 i del B skal få tilsvarende anvendelse på oppfyllelsen av kravene til 

støyutslipp angitt i avsnitt 1 i denne delen. 

 ______   
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VEDLEGG II 

DELER PÅ FARTØYET 

1)  Antenningsbeskyttet utstyr for innenbords bensinmotorer, bensindrevne hekkaggregater og rom for bensintanker. 

2)  Beskyttelse av utenbordsmotorer mot start mens motoren står i gear. 

3)  Ratt, styreinnretninger og kabelsystemer. 

4)  Drivstofftanker beregnet på fast montering og drivstoffslanger. 

5)  Prefabrikkerte luker og lysventiler. 

 ______   
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VEDLEGG III 

ERKLÆRING FRA PRODUSENTEN ELLER IMPORTØREN AV DET DELVIS FERDIGBYGDE 

FARTØYET (ARTIKKEL 6 NR. 2) 

Erklæringen fra produsenten eller importøren etablert i Unionen nevnt i artikkel 6 nr. 2, skal inneholde følgende: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  navnet og adressen til representanten for produsenten etablert i Unionen, eller eventuelt, til den personen som er 

ansvarlig for å bringe fartøyet i omsetning, 

c)  en beskrivelse av det delvis ferdigbygde fartøyet, 

d)  en erklæring om at det delvis ferdigbygde fartøyet oppfyller de grunnleggende kravene som gjelder i dette trinnet 

av oppbyggingen; dette skal omfatte henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er brukt, eller 

henvisninger til spesifikasjonene som samsvar er erklært i henhold til på dette trinnet av oppbyggingen; dessuten 

er det beregnet på å bli fullført av enten juridiske eller fysiske personer i fullt samsvar med dette direktiv. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING NR. XXXXX(1) 

1.  Nr. xxxxx (Produkt: produkt, parti, type eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten eller produsentens representant [Representanten skal også oppgi bedriftens navn 

og produsentens adresse] eller den private importøren. 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten, den private importøren eller personen nevnt i 

artikkel 19 nr. 3 eller 4 i direktiv 2013/53/EU. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det. Et fotografi kan eventuelt 

vedlegges): 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet i nr. 4, er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de anvendte relevante harmoniserte standardene eller henvisninger til de andre tekniske 

spesifikasjonene det erklæres samsvar med: 

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

utstedt sertifikatet: 

8.  Identiteten til vedkommende som har fått fullmakt til å underskrive på vegne av produsenten eller dennes 

representant 

9.  Tilleggsopplysninger: 

 EU-samsvarserklæringen skal inneholde en erklæring fra produsenten av framdriftsmotoren og fra vedkommende 

som tilpasser en motor i samsvar med bokstav b) og c) i artikkel 6 nr. 4 om at: 

a)  når den er montert i et fartøy i samsvar med monteringsanvisningene som følger med motoren, vil motoren 

oppfylle: 

i)  kravene til eksosutslipp i dette direktiv, 

ii)  grenseverdiene i direktiv 97/68/EF når det gjelder motorer som er typegodkjent i samsvar med direktiv 

97/68/EF, og som oppfyller kravene til trinn III A-, trinn III B- eller trinn IV-grenseverdiene for utslipp 

for CI-motorer som brukes til andre formål enn framdrift av fartøyer for fart på innlands vannveier, 

lokomotiver og skinnegående motorvogner, som fastsatt i nr. 4.1.2 i vedlegg I til nevnte direktiv, eller, 

iii)  grenseverdiene i forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til motorer som er typegodkjent i samsvar 

med nevnte forordning. 

 Motoren skal ikke tas i bruk før fartøyet som den er montert i, er erklært å være i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i dette direktiv, dersom det kreves. 

 Dersom motoren er brakt i omsetning i den ytterligere overgangsperioden fastsatt i artikkel 55 nr. 2, skal EU-

samsvarserklæringen inneholde en angivelse om dette. 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og utstedelsesdato) 

 (navn, stilling) (underskrift) 

 ______   

  

(1) Det er valgfritt å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG V 

TILSVARENDE SAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV VURDERING AV FERDIGBYGD PRODUKT 

(MODUL PCA) 

1.  Samsvar basert på vurdering av ferdigbygd produkt er framgangsmåten for å vurdere tilsvarende samsvar for et 

produkt som produsenten ikke har tatt ansvaret for produktets samsvar med dette direktiv for, og hvorved en 

fysisk eller juridisk person nevnt i artikkel 19 nr. 2, 3 eller 4, som bringer produktet i omsetning eller tar det i 

bruk på eget ansvar, tar ansvar for produktets tilsvarende samsvar. Denne personen skal oppfylle forpliktelsene 

fastsatt i nr. 2 og 4, og sikre og erklære som eneansvarlig at det aktuelle produktet, som er omfattet av 

bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

2.  Vedkommende som bringer produktet i omsetning eller tar det i bruk, skal inngi en søknad om vurdering av det 

ferdigbygde produktet til et meldt organ, og skal framlegge for det meldte organet de dokumentene og de 

tekniske dataene som gjør det mulig for det meldte organet å vurdere om produktet er i samsvar med kravene i 

dette direktiv, og alle tilgjengelige opplysninger om bruk av produktet etter at det er tatt i bruk første gang. 

Vedkommende som bringer et slikt produkt i omsetning eller tar det i bruk, skal kunne stille disse dokumentene 

og opplysningene til rådighet for de relevante nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er vurdert for 

tilsvarende samsvar etter framgangsmåten for vurdering av ferdigbygd produkt. 

3.  Det meldte organet skal undersøke det enkelte produkt og utføre beregninger, prøvinger og andre vurderinger i 

den grad som er nødvendig for å sikre at produktets tilsvarende samsvar med de relevante kravene i dette direktiv 

er dokumentert. 

Det meldte organet skal utarbeide og utstede et sertifikat og en tilhørende samsvarsrapport for den vurderingen 

som er utført, og skal kunne stille en kopi av sertifikatet og den tilhørende samsvarsrapporten til rådighet for de 

nasjonale myndigheter i ti år etter at det har utstedt disse dokumentene. 

Det meldte organet skal påføre sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merket på det godkjente produktet 

eller få det påført på det meldte organs ansvar. 

Dersom det vurderte produktet er et fartøy, skal det meldte organet også få påført på sitt ansvar fartøyets 

identifikasjonsnummer som nevnt i nr. 2.1 i del A i tillegg I, der feltet for produsentens landkode skal brukes til å 

angi det meldte organets etableringsstat, og feltene for produsentens entydige kode tildelt av den nasjonale 

myndigheten i medlemsstaten skal brukes til å angi identifikasjonskoden for vurdering av det ferdigbygde 

produktet tildelt til det meldte organet, etterfulgt av serienummeret på sertifikatet for vurdering av det 

ferdigbygde produktet. Feltene i fartøyets identifikasjonsnummer for produksjonsmåned og -år og for årsmodell, 

skal brukes til å angi måned og år for vurderingen av det ferdigbygde produktet. 

4.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Vedkommende som bringer et slikt produkt i omsetning eller tar det i bruk, skal påføre CE-merket og på ansvaret 

til det meldte organet nevnt i avsnitt 3, sistnevntes identifikasjonsnummer på det produktet som det meldte 

organet har vurdert og attestert tilsvarende samsvar med de relevante kravene i dette direktiv for. 

4.2  Vedkommende som bringer produktet i omsetning eller tar det i bruk, skal utarbeide en EU-samsvarserklæring og 

kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sertifikatet for vurdering av det 

ferdigbygde produktet er utstedt. I samsvarserklæringen skal det angis hvilket produkt den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for de relevante myndighetene. 

4.3  Dersom det vurderte produktet er et fartøy, skal vedkommende som bringer fartøyet i omsetning eller tar det i 

bruk, påføre fartøyet produsentmerket beskrevet i nr. 2.2 i del A i tillegg I, som skal inneholde ordene «vurdering 

av ferdigbygd produkt» og fartøyets identifikasjonsnummer beskrevet i nr. 2.1 i del A i tillegg I, i samsvar med 

bestemmelsene i avsnitt 3. 

5.  Det meldte organet skal underrette vedkommende som bringer produktet i omsetning eller tar det i bruk, om 

vedkommendes forpliktelser etter denne framgangsmåten for vurdering av ferdigbygd produkt. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

TILLEGGSKRAV SOM GJELDER DERSOM INTERN PRODUKSJONSKONTROLL OG OVERVÅKET 

PRODUKTPRØVING ANGITT I MODUL A1 BRUKES (ARTIKKEL 24 NR. 2) 

Konstruksjon og oppbygging 

På ett eller flere fartøyer som er representative for produsentens produksjon, skal én eller flere av følgende prøvinger, 

tilsvarende beregning eller kontroll utføres av produsenten eller på hans vegne. 

a)  stabilitetsprøving i samsvar med nr. 3.2 i del A i vedlegg I. 

b)  prøving av oppdriftsegenskaper i samsvar med nr. 3.2 i del A i vedlegg I. 

Støyutslipp 

For fritidsfartøyer utstyrt med innenbordsmotor eller hekkaggregat uten innebygd eksosanlegg, og for vannscootere, 

skal på ett eller flere fartøyer som er representative for produsentens produksjon, støyutslippsprøvinger definert i del C 

i vedlegg I, utføres av fartøyprodusentene eller på vegne av denne, på ansvaret til et meldt organ valgt av produsenten. 

For utenbordsmotorer og hekkaggregater med innebygd eksosanlegg, og på én eller flere motorer i hver motorfamilie 

som er representative for motorprodusentens produksjon, skal støyutslippsprøvinger definert i del C i vedlegg I, utføres 

av motorprodusentene eller på vegne av denne, på ansvaret til et meldt organ valgt av produsenten. 

Dersom mer enn én motor i en motorfamilie prøves, skal den statistiske metoden beskrevet i vedlegg VII, anvendes for 

å sikre at utvalget oppfyller kravene til samsvar. 

 ______   
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VEDLEGG VII 

VURDERING AV PRODUKSJONSSAMSVAR FOR EKSOS- OG STØYUTSLIPP 

1.  Til samsvarskontroll av en motorfamilie skal det tas ut et utvalg av motorer fra produksjonsserien. Produsenten 

skal bestemme størrelsen (n) på utvalget etter avtale med det meldte organet. 

2.  Det aritmetiske gjennomsnittet X av resultatene innhentet fra utvalget, skal beregnes for hver enkelt eksos- og 

støyutslippskomponent som er gjenstand for regulering. Produksjonsserien skal anses for å oppfylle kravene 

(«bestått») dersom følgende krav er oppfylt: 

 X + k. S ≤ L 

 S er standardavvik, der: 

 S2 = ∑ (x X)2 / (n 1) 

X = det aritmetiske gjennomsnittet av resultatene innhentet fra utvalget 

x = enkeltresultatene innhentet fra utvalget 

L = den aktuelle grenseverdien 

n = antall motorer i utvalget 

k = statistisk faktor avhengig av n (se tabellen nedenfor) 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 

Dersom n ≥ 20, så er k = 0,860 / √n. 
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VEDLEGG VIII 

YTTERLIGERE FRAMGANGSMÅTE SOM SKAL ANVENDES VED TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV 

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL (MODUL C) 

I tilfellene nevnt i artikkel 24 nr. 5, skal dersom kvalitetsnivået synes utilfredsstillende, følgende framgangsmåte 

anvendes: 

En motor tas fra serien og gjennomgår prøvingen beskrevet i del B i vedlegg I. Prøvingsmotoren skal være innkjørt, 

delvis eller helt, i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Dersom de spesifikke eksosutslippene fra motoren som er 

tatt fra serien, overskrider grenseverdiene i samsvar med del B i vedlegg I, kan produsenten be om at det foretas 

målinger på et utvalg av motorer tatt fra serien, også motoren som opprinnelig ble tatt. For å sikre at utvalget av 

motorer oppfyller kravene i dette direktiv, skal den statistiske metoden beskrevet i vedlegg VII, anvendes. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

TEKNISK DOKUMENTASJON 

Den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 25 skal, i den utstrekning det er relevant for 

vurderingen, inneholde følgende: 

a)  en generell beskrivelse av typen, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer og andre 

relevante data, 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og produktets funksjon, 

d)  en liste over standardene nevnt i artikkel 14 anvendt delvis eller i sin helhet, og en beskrivelse av løsninger som er 

valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene når standardene nevnt i artikkel 14 ikke er anvendt, 

e)  resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller og andre relevante data, 

f)  prøvingsrapporter, eller beregninger særlig om stabilitet i samsvar med nr. 3.2 i del A i vedlegg I, og om oppdrift i 

samsvar med nr. 3.3 i del A i vedlegg I, 

g)  prøvingsrapporter om eksosutslipp som dokumenterer samsvar med avsnitt 2 i del B i vedlegg I, 

h)  prøvingsrapporter om lydutslipp som dokumenterer samsvar med avsnitt 1 i del C i vedlegg I. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 26. juni 2013 

om fastsetjing av reglar for innføring, forvalting og oversiktleg drift av nettverket av nasjonale 

styresmakter eller organ med ansvar for vurdering av helseteknologi 

(2013/329/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU 

av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helse-

tjenester over landegrensene(1), særleg artikkel 15 nr. 4, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I artikkel 15 i direktiv 2011/24/EU fekk Unionen til 

oppgåve å støtte og leggje til rette for samarbeid om og 

utveksling av opplysningar mellom dei medlemsstatane 

som arbeider innanfor eit frivillig nettverk mellom 

nasjonale styresmakter med ansvar for vurdering av 

helseteknologi (HTA – health technology assessment) 

som er utpeikte av medlemsstatane (heretter kalla 

«HTA-nettverket»). 

2)  I samsvar med artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2011/24/EU 

har Kommisjonen ei plikt til å vedta dei reglane som er 

naudsynte for innføring, forvalting og oversiktleg drift 

av HTA-nettverket. 

3)  Deltaking i HTA-nettverket er frivillig, og det bør vere 

mogleg for ein medlemsstat å verte medlem når som 

helst. Av organisasjonsmessige omsyn bør medlems-

statar som ønskjer å ta del, melde frå til Kommisjonen 

om dette på førehand. 

4)  Personopplysningar bør handsamast i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av  

12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og 

personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 

(direktivet om personvern og elektronisk kommuni-

kasjon)(3) og 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(4), alt etter kva som 

høver. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 27.6.2013,  

s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X 

(Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 29. 

(1) TEU L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(3) TEF L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(4) TEF L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

5)  Unionen har samfinansiert tiltak på HTA-området 

gjennom folkehelseprogrammet, som vart innført ved 

europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1786/2002/EF(5), 

og helseprogrammet, som vart innført ved 

europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1350/2007/EF(6), 

og har såleis støtta det vitskaplege og tekniske sam-

arbeidet mellom nasjonale og regionale organisasjonar 

med ansvar for HTA gjennom nettverket EUnetHTA(7). 

Unionen har òg finansiert arbeid med å utvikle metodar 

innanfor HTA-området gjennom det sjuande ramme-

programmet for forsking, som vart innført ved 

europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1982/2006/EF(8), 

og programmet for konkurranseevne og nyskaping, som 

vart innført ved europaparlaments- og rådsavgjerd  

nr. 1639/2006/EF(9). 

6)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som vart oppnemnt 

ved artikkel 16 i direktiv 2011/24/EU — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Føremål 

I denne avgjerda er det fastsett naudsynte reglar for innføring, 

forvalting og oversiktleg drift av nettverket av nasjonale 

styresmakter eller organ med ansvar for vurdering av 

helseteknologi, slik det er fastsett i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 

2011/24/EU. 

Artikkel 2 

Mål 

For å nå dei måla som er fastsette for nettverket ved artikkel 15 

nr. 2 i direktiv 2011/24/EU, skal HTA-nettverket byggje på dei 

røynslene som er oppnådde gjennom tidlegare tiltak på HTA-

området med støtte frå Unionen, og syte for at det er høveleg 

samverknad med igangsette tiltak. 

Artikkel 3 

Utpeiking av medlemmer 

1. Medlemmene av HTA-nettverket skal vere nasjonale 

styresmakter eller organ med ansvar for HTA som er utpeikte 

av dei deltakande medlemsstatane.  

  

(5) TEF L 271 av 9.10.2002, s. 1. 

(6) TEU L 301 av 20.11.2007, s. 3 

(7) www.eunethta.eu; Commission Implementing Decision C2011/ 

7195 on the awarding of grants for proposals for 2011 under the 

second Health Programme (2008-13). 

(8) TEU L 412 av 30.12.2006, s. 1. 

(9) TEU L 310 av 9.11.2006, s. 15. 
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2. Medlemsstatar som ønskjer å ta del i HTA-nettverket, skal 

sende ei skriftleg melding om dette til Kommisjonen og til den 

nasjonale styresmakta eller det nasjonale organet som er 

ansvarleg for HTA og utpeikt i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i 

direktiv 2011/24/EU. Medlemsstatane kan peike ut ei ytterle-

gare nasjonal styresmakt eller eit ytterlegare nasjonalt organ 

som varamedlem. 

3. Dersom medlemsstaten meiner at det er naudsynt, kan han 

òg peike ut ein sakkunnig som skal ta del saman med medle-

mmen. 

4. Namna til styresmaktene eller organa som er utpeikte av 

medlemsstatane, kan offentleggjerast på nettsidene til Kommi-

sjonen. 

5. Personopplysningar skal samlast inn, handsamast og 

offentleggjerast i samsvar med direktiv 95/46/EF og 2002/58/ 

EF og forordning (EF) nr. 45/2001, slik det høver. 

Artikkel 4 

Møteføresegner 

1. HTA-nettverket skal, etter framlegget frå Kommisjonen, 

vedta møteføresegnene sine med vanleg fleirtal blant 

medlemmene sine. 

2. Møteføresegnene skal leggje til rette for samråd og 

kontakt mellom dei aktørane som det gjeld, og organa til 

Unionen, forskarar og internasjonale organisasjonar om til 

arbeidet til nettverket. 

Artikkel 5 

Drift 

1. HTA-nettverket skal vedta eit fleirårig arbeidsprogram 

med strategiar og eit verktøy for å evaluere gjennomføringa av 

eit slikt program. 

2. HTA-nettverket skal støttast gjennom vitskapleg og 

teknisk samarbeid og kan setje i gang eller ta del i verksemd 

som alle eller nokre av medlemmene medverkar i, dersom slik 

medverknad fremjar måla for HTA-nettverket. 

3. HTA-nettverket kan på grunnlag av eit mandat dei har 

utarbeidd, oppnemne arbeidsgrupper som skal granske konkrete 

spørsmål. Slike arbeidsgrupper skal oppløysast så snart 

mandatet deira er oppfylt. 

4. Medlemmer av HTA-nettverket og representantane deira, 

og innbedne sakkunnige og observatørar, skal oppfylle dei 

krava om teieplikt som er fastsette i artikkel 339 i traktaten og i 

gjennomføringsreglane, og i Kommisjonens reglar for tryggleik 

med omsyn til vern av graderte EU-opplysningar, som er 

fastsette i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, 

EKSF, Euratom av 29. november 2001 om endring av Kommi-

sjonens forretningsorden(1). Dersom dei ikkje oppfyller desse 

pliktene, kan leiaren for HTA-nettverket gjere høvelege tiltak. 

  

(1) TEF L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

Artikkel 6 

Møte 

1. HTA-nettverket skal leiast av ein representant for Kommi-

sjonen. Leiaren har ikkje røysterett. 

2. Tenestemenn i Kommisjonen som har interesse av saks-

handsaminga, kan ta del i møta til HTA-nettverket og dei 

tilhøyrande arbeidsgruppene. 

3. Etter oppmoding frå Kommisjonen kan Det europeiske 

lækjemiddelkontoret ta del i møta til HTA-nettverket og dei 

tilhøyrande arbeidsgruppene. 

4. HTA-nettverket kan oppmode europeiske og interna-

sjonale organisasjonar om å ta del i møta som observatørar. 

Artikkel 7 

Sekretariatet til HTA-nettverket 

1. Sekretariatsfunksjonen til HTA-nettverket skal takast 

hand om av Kommisjonen, som skal føre protokollen. 

2. Kommisjonen skal på nettstaden sin offentleggjere 

relevante opplysningar om den verksemda som HTA-nettverket 

utfører. 

Artikkel 8 

Utgifter 

1. Deltakarane på møta i HTA-nettverket skal ikkje ta imot 

godtgjering frå Kommisjonen for tenestene dei utfører. 

2. Reise- og opphaldsutgifter som deltakarane har som følgje 

av verksemda si i HTA-nettverket, skal refunderast av Kommi-

sjonen i samsvar med dei føresegnene som gjeld i Kommi-

sjonen. 

3. Desse utgiftene skal refunderast innanfor ramma av dei 

tilgjengelege løyvingane som er tildelte under den årlege 

tildelinga av midlar. 

Artikkel 9 

Ikraftsetjing 

Denne avgjerda tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i 

Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Brussel 26. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. november 2013 

om endring av vedtak 2008/294/EF for å inkludere ytterligere aksessteknologier og frekvensbånd 

for mobile kommunikasjonstjenester i luftfartøyer (MCA-tjenester) 

[meddelt under nummer K(2013) 7491] 

(2013/654/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 

676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospekt-

rumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrum-

vedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegget til kommisjonsvedtak 2008/294/EF(2) 

fastsettes de tekniske og driftsmessige vilkår som kreves 

for å tillate bruk av GSM om bord i luftfartøyer. 

2)  Utviklingen av mer avanserte kommunikasjonsmetoder 

på grunnlag av teknologiske framskritt, gjør det enklere 

for alle borgere å være tilkoplet overalt og til enhver tid. 

Den bidrar også til å oppnå målene i den digitale 

dagsorden for Europa(3) og Europa 2020-strategien. 

3)  For å forberede bruken av de nyeste teknologiene og 

frekvensene for levering av MCA-tjenester gav 

Kommisjonen 5. oktober 2011 Den europeiske post- og 

telekonferansen («CEPT») et mandat i henhold til 

artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF til å vurdere 

teknisk kompatibilitet mellom driften av UMTS-

systemer i luftfartøyer og andre mulige teknologier i 

luftfartøyer, som for eksempel LTE eller WiMax i 

frekvensbånd som for eksempel 2 GHz- og 2,6 GHz-

båndet, og radiotjenester som kan bli berørt. 

4)  CEPT framla 8. mars 2013 sin rapport på grunnlag av 

dette mandatet. I CEPT-rapport 48 ble det konkludert 

med at det vil være mulig, med forbehold om de 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 14.11.2013,  

s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 30. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/294/EF av 7. april 2008 om harmoniserte 

vilkår for bruk av radiospektrum til mobile kommunikasjons-

tjenester i luftfartøyer (MCA-tjenester) i Fellesskapet (OJ L 98, 

10.4.2008, s. 19). 

(3) COM(2010) 245 endelig versjon. 

aktuelle tekniske vilkår, å innføre UMTS- og LTE-

teknologier i henholdsvis 2 100 MHz- og 1 800 MHz-

båndene. Vedlegget til vedtak 2008/294/EF bør derfor 

endres på grunnlag av resultatene i CEPT-rapport 48, 

slik at det omfatter disse teknologiene og slik at bruken 

av disse tillates om bord i luftfartøyer. 

5)  Med tanke på den økende bruken av LTE- og UMTS-

teknologier i Unionen bør denne beslutning få anven-

delse så snart som mulig. 

6)  En passende begrensning av MCA-tjenestenes sende-

effekt bør innføres for å beskytte de nåværende radio-

tjenestene som kan bli berørt. Ettersom bruken av den 

oppgraderte nettkontrollenheten (NCU) for 2,6 GHz-

båndet vil bli utsatt inntil vedkommende sertifise-

ringsmyndigheter for luftfart har blitt enige om de 

tekniske begrensningene, slik at produksjonen av NCU-

ene kan igangsettes, og inntil luftdyktighetssertifise-

ringen er fullført for hver luftfartøytype, kan imidlertid 

anvendelsen av NCU-parametrene for 2,6 GHz-båndet 

bli utsatt til 1. januar 2017. 

7)  Tekniske MCA-spesifikasjoner bør fortsatt tilpasses den 

teknologiske utviklingen. 

8)  Vedtak 2008/294/EF bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2008/294/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Verdiene for båndet 2 570–2 690 MHz angitt i tabell 3 i 

vedlegget til denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2017.  

2019/EØS/13/50 
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Artikkel 3 

Medlemsstatene skal snarest mulig og senest seks måneder etter 

at denne beslutning trer i kraft, gjøre frekvensbåndene oppført i 

tabell 1 i vedlegget tilgjengelige for MCA-tjenester, uten 

interferens og uten vern, forutsatt at disse tjenestene oppfyller 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal fastsette krav til minimumshøyde over 

bakken for enhver sending fra et MCA-system i drift i samsvar 

med avsnitt 3 i vedlegget. 

Medlemsstatene kan innføre større minimumshøyde over 

bakken for MCA-drift dersom dette begrunnes i nasjonale 

topografiske forhold eller i vilkårene for utbygging av 

bakkenettet. Disse opplysningene, sammen med egnede 

begrunnelser, skal meddeles Kommisjonen innen fire måneder 

etter at denne beslutning er truffet, og skal offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident   

 _____  
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VEDLEGG 

1.  FREKVENSBÅND OG SYSTEMER SOM KAN ANVENDES TIL MCA-TJENESTER 

Tabell 1 

Type Frekvens System 

GSM 1 800 1 710–1 785 MHz (oppforbindelse) 

1 805–1 880 MHz (nedforbindelse) 

GSM som samsvarer med GSM-standarder 

offentliggjort av ETSI, særlig EN 301 502, 

EN 301 511 og EN 302 480 eller tilsvarende 

spesifikasjoner. 

UMTS 2 100 

(FDD) 

1 920–1 980 MHz (oppforbindelse) 

2 110–2 170 MHz (nedforbindelse) 

UMTS som samsvarer med UMTS-standarder 

offentliggjort av ETSI, særlig EN 301 908-1, 

EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-

11 eller tilsvarende spesifikasjoner. 

LTE 1 800 

(FDD) 

1 710–1 785 MHz (oppforbindelse) 

1 805–1 880 MHz (nedforbindelse) 

LTE som samsvarer med LTE-standarder 

offentliggjort av ETSI, særlig EN 301 908-1, 

EN 301 908-13, EN 301 908-14 og 

EN 301 908-15 eller tilsvarende 

spesifikasjoner. 

2.  TILTAK FOR Å HINDRE AT MOBILTERMINALER KOPLER TIL MOBILNETT PÅ BAKKEN 

I det tidsrommet da det er tillatt å anvende MCA-tjenester i et luftfartøy, må det forhindres at mobilterminaler som 

mottar i frekvensbåndene oppført i tabell 2 forsøker å få forbindelse med mobilnett på bakken. 

Tabell 2 

Frekvensbånd (MHz) Systemer på bakken 

460–470 CDMA2000, FLASH OFDM 

791–821 LTE 

921–960 GSM, UMTS, LTE, WiMAX 

1 805-1 880 GSM, UMTS, LTE, WiMAX 

2 110–2 170 UMTS, LTE 

2 570–2 620 UMTS, LTE, WiMAX 

2 620–2 690 UMTS, LTE 

3.  TEKNISKE PARAMETRER 

a) Ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP), utenfor luftfartøyet, fra NCU / luftfartøyets BTS 

Tabell 3 

Den totale ekvivalente isotrope utstrålte effekten (EIRP), utenfor luftfartøyet, fra NCU / luftfartøyets BTS / node B 

må ikke overstige: 

Høyde over 

bakken 

(m) 

Maksimal EIRP-densitet som produseres av NCU / luftfartøyets BTS / node B utenfor luftfartøyet 

460–470 MHz 791–821 MHz 921–960 MHz 
1 805–

1 880 MHz 

2 110–

2 170 MHz 

2 570–

2 690 MHz 

dBm/1,25 MHz dBm/10 MHz dBm/200 kHz dBm/200 kHz dBm/3,84 MHz dBm/4,75 MHz 

3000 -17,0 -0,87 -19,0 -13,0 1,0 1,9 

4 000 -14,5 1,63 -16,5 -10,5 3,5 4,4 
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Høyde over 

bakken 

(m) 

Maksimal EIRP-densitet som produseres av NCU / luftfartøyets BTS / node B utenfor luftfartøyet 

460–470 MHz 791–821 MHz 921–960 MHz 
1 805–

1 880 MHz 

2 110–

2 170 MHz 

2 570–

2 690 MHz 

dBm/1,25 MHz dBm/10 MHz dBm/200 kHz dBm/200 kHz dBm/3,84 MHz dBm/4,75 MHz 

5 000 -12,6 3,57 -14,5 -8,5 5,4 6,3 

6 000 -11,0 5,15 -12,9 -6,9 7,0 7,9 

7 000 -9,6 6,49 -11,6 -5,6 8,3 9,3 

8 000 -8,5 7,65 -10,5 -4,4 9,5 10,4 

b) Ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP), utenfor luftfartøyet, fra terminalen ombord 

Tabell 4 

EIRP, utenfor luftfartøyet, fra en mobilterminal må ikke overskride: 

Høyde over bakken 

(m) 

Maksimal EIRP, utenfor 

luftfartøyet, fra GSM-

mobilterminalen i 

dBm/200 kHz 

Maksimal EIRP, utenfor 

luftfartøyet, fra LTE-

mobilterminalen i dBm/5 MHz 

Maksimal EIRP, utenfor 

luftfartøyet, fra UMTS-

mobilterminalen i 

dBm/3,84 MHz 

GSM 1 800 MHz LTE 1 800 MHz UMTS 2 100 MHz 

3 000 -3,3 1,7 3,1 

4 000 -1,1 3,9 5,6 

5 000 0,5 5 7 

6 000 1,8 5 7 

7 000 2,9 5 7 

8 000 3,8 5 7 

c) Driftskrav 

I.  Minimumshøyden over bakken for enhver sending fra et MCA-system i drift må være 3 000 meter. 

II.  Luftfartøyets BTS må, når den er i drift, begrense sendeeffekten til alle GSM-mobilterminaler som sender i 

1 800 MHz-båndet til en nominell verdi på 0 dBm/200 kHz i alle kommunikasjonstrinn, herunder den 

innledende etableringen av forbindelsen. 

III.  Luftfartøyets node B må, når den er i drift, begrense sendeeffekten til alle LTE-mobilterminaler som sender i 

1800 MHz-båndet til en nominell verdi på 5 dBm/5 MHz i alle kommunikasjonstrinn. 

IV.  Luftfartøyets node B må, når den er i drift, begrense sendeeffekten til alle UMTS-mobilterminaler som sender 

i 2 100 MHz-båndet til en nominell verdi på -6 dBm/3,84 MHz i alle kommunikasjonstrinn, og maksimalt 

antall brukere bør ikke overstige 20. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2014/37/EU 

av 27. februar 2014 

om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om obligatorisk bruk av bilbelter og  

barnesikringsutstyr i kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/671/EØF om obligatorisk 

bruk av bilbelter og barnesikringsutstyr i kjøretøyer(1), særlig 

artikkel 7a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det europeiske felleskap tiltrådte 24. mars 1998 De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

(UN-ECE) overenskomst om fastsettelse av ensartede 

tekniske krav til kjøretøyer med hjul og til utstyr og 

deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer 

med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av 

godkjenninger gitt på grunnlag av disse kravene 

(heretter kalt «den reviderte overenskomsten av 1958»), 

i samsvar med rådsbeslutning 97/836/EF(2). 

2)  I samsvar med nr. 1 i vedlegg II til beslutning 

97/836/EF blir de tekniske kravene i UN-ECE-regle-

mentene i henhold til den reviderte overenskomsten av 

1958, alternativer til de tekniske vedleggene til de 

relevante EU-særdirektivene dersom de sistnevnte har 

samme anvendelsesområde, og dersom det finnes EU-

særdirektiver for UN-ECE-reglementene. Tilleggsbe-

stemmelsene i direktivene, for eksempel om monte-

ringskrav eller framgangsmåten for godkjenning, får 

imidlertid fortsatt anvendelse. 

3)  Et nytt UN-ECE-reglement om ensartede bestemmelser 

om godkjenning av forbedret barnesikringsutstyr til 

bruk i motorvogner (heretter kalt «reglement 129») er 

blitt fastsatt og vedtatt i regi av UN-ECE. 

4)  Reglement 129 trådte i kraft 9. juli 2013 som et vedlegg 

til den reviderte overenskomsten av 1958. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 28.2.2014, s. 32, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 52 av 3.9.2015, s. 31. 

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 26. 

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det 

europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse 

av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og 

deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse krav (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

5)  De standardiserte kravene i reglement 129 utgjør 

alternative skjerpede krav i forhold til de som er fastsatt 

i henhold til reglement 44 om ensartede bestemmelser 

om godkjenning av festeinnretninger for barn som er 

passasjerer i motorvogner («barnesikringsutstyr»)(3), og 

gjenspeiler den tekniske utviklingen innenfor flere 

aspekter ved barnesikringsutstyr, for eksempel sidekolli-

sjonsprøving, bakovervendt utstyr for barn opptil  

15 måneder, kompatibilitet med forskjellige kjøretøyer, 

prøvedukker og prøvingsbenker samt tilpasningsmu-

lighet for ulike barnestørrelser. 

6) Ettersom det ved direktiv 91/671/EØF er fastsatt krav til 

godkjenning og obligatorisk bruk av barnesikringsutstyr 

i motorvogner i Unionen, bør nevnte direktiv endres slik 

at det også omfatter bruk av barnesikringsutstyr som er 

godkjent i samsvar med de tekniske kravene i reglement 

129. 

7)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 7b i direktiv 

91/671/EØF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i direktiv 91/671/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Nummer 1 bokstav a) i) skal lyde: 

«i) Medlemsstatene skal kreve at alle som ferdes i 

kjøretøyer i gruppe M1, N1, N2 og N3 skal benytte de 

sikkerhetsinnretninger kjøretøyene er utstyrt med. 

Barn under 150 cm som er passasjerer i kjøretøyer i 

gruppe M1, N1, N2 og N3 som er utstyrt med sik-

kerhetsinnretninger, skal sikres ved hjelp av integrert 

eller ikke-integrert barnesikringsutstyr i henhold til 

artikkel 1 nr. 4 bokstav a) og b) som er tilpasset 

barnets kropp i samsvar med 

– grupperingen fastsatt i artikkel 1 nr. 3 for barne-

sikringsutstyr som er godkjent i samsvar med 

bokstav c) i) i dette nummer,  

  

(3) EUT L 306 av 23.11.2007, s. 1. 

2019/EØS/13/51 
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– størrelsesomfanget og den høyeste vekten som 

barnesikringsutstyret ifølge produsenten er beregnet 

på, for barnesikringsutstyr godkjent i samsvar med 

bokstav c) ii) i dette nummer. 

 I kjøretøyer i gruppe M1, N1, N2 og N3 som ikke er 

utstyrt med sikkerhetsinnretninger 

– kan barn under tre år ikke transporteres, 

– skal barn over tre år som er under 150 cm benytte 

et annet sete enn et forsete, uten at punkt ii) 

berøres.» 

2)  Nummer 1 bokstav c) skal lyde: 

«c) Dersom det brukes barnesikringsutstyr, skal det være 

godkjent i samsvar med følgende standarder: 

i)  UN-ECE-reglement 44/03 eller direktiv 77/541/ 

EØF eller 

ii)  UN-ECE-reglement 129 

 eller eventuelle senere tilpasninger av nevnte regle-

menter eller direktiv. 

 Barnesikringsutstyret skal monteres i samsvar med 

produsentens monteringsopplysninger (f.eks. bruks-

anvisning eller elektronisk dokumentasjon), der det 

forklares på hvilken måte og i hvilke kjøretøyer det er 

trygt å bruke utstyret.» 

Artikkel 2 

1.  Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av dette direktiv 

skal medlemsstatene vedta og kunngjøre de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme direktivet. De skal umid-

delbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmel-

sene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 På vegne av presidenten, 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 575/2014 

av 27. mai 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 383/2012 om fastsettelse av tekniske krav til førerkort 

utstyrt med et lagringsmedium (mikroprosessor)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 1  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 383/2012(2) får anvendelse på førerkort utstyrt med en mikroprosessor og inneholder 

en rekke tekniske krav. 

2)  I avsnitt III.4.2 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 383/2012 fastsettes det et nummereringssystem for EU-typegod-

kjenning som er basert på tildeling av et nummer som identifiserer medlemsstaten som har gitt EU-typegodkjenningen. 

3)  Etter Kroatias tiltredelse til Unionen må Kroatia tildeles et identifikasjonsnummer som er i samsvar med UN-ECEs 

nummerrekkefølge for typegodkjenning. 

4)  Forordning (EU) nr. 383/2012 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Førerkortkomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avsnitt III.4.2 i vedlegg III til forordning (EU) No 383/2012 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 28.5.2014, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 35. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 383/2012 av 4. mai 2012 om fastsettelse av tekniske krav til førerkort utstyrt med et lagringsmedium 

(mikroprosessor)  

(EUT L 120 av 5.5.2012, s. 1). 

2019/EØS/13/52 
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VEDLEGG 

Avsnitt III.4.2 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 383/2012 skal lyde: 

«III.4.2 Nummereringssystem 

 Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningen skal bestå av: 

a)  Bokstaven «e» etterfulgt av et tall som identifiserer den medlemsstat som har gitt EU-typegodkjenningen: 

1 for Tyskland 

2 for Frankrike 

3 for Italia 

4 for Nederland 

5 for Sverige 

6 for Belgia 

7 for Ungarn 

8 for Tsjekkia 

9 for Spania 

11 for Det forente kongerike 

12 for Østerrike 

13 for Luxembourg 

17 for Finland 

18 for Danmark 

19 for Romania 

20 for Polen 

21 for Portugal 

23 for Hellas 

24 for Irland 

25 for Kroatia 

26 for Slovenia 

27 for Slovakia 

29 for Estland 

32 for Latvia 

34 for Bulgaria 

36 for Litauen 

49 for Kypros 

50 for Malta. 

b)  Bokstavene «DL» med en bindestrek foran og etterfulgt av de to tallene som viser løpenummeret tildelt denne 

forordning eller den siste større tekniske endringen av denne forordning. Løpenummeret for denne forordning  

er 00. 

c)  Et entydig identifikasjonsnummer for EU-typegodkjenningen tildelt av utstedende medlemsstat. 
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Eksempel på nummereringssystemet for EU-typegodkjenning: e50-DL00 12345 

Godkjenningsnummeret skal lagres i mikroprosessoren i DG 1 for hvert førerkort utstyrt med en slik mikroprosessor.» 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 20. mars 2014 

om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser 

[meddelt under nummer K(2014) 1625] 

(2014/209/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 13 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2006/126/EF er det fastsatt at alle førerkort som er utstedt av medlemsstatene, bør godkjennes gjensidig, 

herunder de førerkort som er utstedt før datoen for ikrafttredelse av prinsippet om gjensidig godkjenning. 

2)  Prinsippet om gjensidig godkjenning av førerkort innebærer full godkjenning av enhver førerrett som en førerkort-

innehaver er gitt i samsvar med nasjonale bestemmelser som gjaldt på utstedelsestidspunktet. 

3)  Ved direktiv 2006/126/EF er det fastsatt at medlemsstatene bør fastsette regler for likeverdighet mellom de klasser av 

førerkort som er utstedt før gjennomføringen av nevnte direktiv, og de klasser som er definert i dets artikkel 4. 

Kommisjonen bør godkjenne denne likeverdigheten på en rettslig bindende måte. 

4)  Etter Kroatias tiltredelse til Unionen er det nødvendig at førerkort utstedt av Kroatia innføres i tabellene for 

likeverdighet fastsatt ved kommisjonsbeslutning 2013/21/EU(2). 

5)  Etter at beslutning 2013/21/EU ble vedtatt, har Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Italia, Slovenia og Sverige meldt om 

korrigeringer av likeverdigheten som ble godkjent ved nevnte beslutning. 

6)  Beslutning 2013/21/EU bør derfor oppheves — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på alle gyldige førerkort utstedt av medlemsstatene som fortsatt er i omløp. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 23.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 36. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2012 om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser (EUT L 19 av 22.1.2013, s. 1). 

2019/EØS/13/53 
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Artikkel 2 

Tabeller for likeverdighet mellom ulike klasser av førerkort som er utstedt i medlemsstatene før gjennomføringen av 

direktiv 2006/126/EF, og de harmoniserte førerkortklassene definert i artikkel 4 i direktiv 2006/126/EF er oppført i vedlegget til 

denne beslutning. 

Artikkel 3 

1.  Klasser av førerkort som er utstedt før gjennomføringen av direktiv 2006/126/EF, gir innehaveren rett til å føre kjøretøyer 

i tilsvarende klasser som beskrevet i vedlegget uten innbytte av førerkortet. Visse begrensninger kan gjelde, og disse er angitt 

for den aktuelle førerretten i vedlegget til denne beslutning. 

2.  Ved innbytte av et førerkort i et førerkort etter EU-modellen for førerkort som beskrevet i vedlegg I til direktiv 

2006/126/EF, skal det gis likeverdig førerrett som beskrevet i vedlegget til denne beslutning. 

3.  Koder som angir begrensningen for tilsvarende førerrett, er harmoniserte EU-koder som angitt i vedlegg I til direktiv 

2006/126/EF. 

4.  Prinsippet om gjensidig godkjenning som er angitt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2006/126/EF, får ikke anvendelse på 

nasjonale førerkortklasser. 

Artikkel 4 

Beslutning 2013/21/EU oppheves med virkning fra denne beslutnings ikrafttredelsesdato. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG 

MODELLER UTSTEDT I BELGIA 

Modell Belgia 1 (B1) 

Utstedt i Belgia fra 1.1.1967 til 31.12.1988 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: nederlandsk, fransk og tysk. Modellens farge og trykk kan variere. 

Modell på rosa papir (105/222 mm), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B1 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, A2, A, B, BE  

B* AM, A1, A2, A, B, BE 1 

C A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE  

D A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  

AF AM, A1, A2, A med EU-koder for tilpassede kjøretøyer 2 

BF B med EU-koder for tilpassede kjøretøyer 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  B* For kjøretøyer i klasse B som brukes som drosje, leiebil eller til transport av personell osv. 

2.  For å ha rett til å føre kjøretøyer i klasse AF og/eller BF krevdes godkjenning for klasse A og/eller B og for klasse F samt at 

registreringsnummeret var angitt på førerkortet. 

Modell Belgia 2 (B2) 

Utstedt i Belgia fra 1.1.1989 til 30.9.1998 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: nederlandsk, fransk og tysk. Modellens farge og trykk kan variere. 

Modell på rosa papir (106/222 mm), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B2 Tilsvarende klasser 

(A3) AM 

A2 AM, A1, A2, A 

A1 AM, A1, A2, A 

B AM, B 

BE AM, B, BE 

C AM, B, C1, C 

CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D AM, B, D1, D 

DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE 
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Modell Belgia 3 (B3) 

Utstedt i Belgia siden 1.1.1998 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: nederlandsk, fransk og tysk. Modell på rosa papir (106/222 mm), seks 

sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B3 Tilsvarende klasser 

(A3) AM 

(G) — 

(A<) AM, A1, A2 

A AM, A1, A2, A 

B AM, B 

BE AM, B, BE 

C1 AM, B, C1 

C1E AM, B, BE. C1, C1E 

C AM, B, C1, C 

CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B, D1 

D1E AM, B, BE, D1, D1E 

D AM, B, D1, D 

DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE 

Modell Belgia 4 (B4) 

Utstedt i Belgia siden 1.7.2010 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: nederlandsk, fransk og tysk. Rosa kortmodell av polykarbonat 

framstilt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B4 Tilsvarende klasser 

(A3) AM 

(G) — 

(A<) AM, A1, A2 

A AM, A1, A2, A 

B AM, B 

BE AM, B, BE 

C1 AM, B, C1 

C1E AM, B, BE, C1, C1E 

C AM, B, C1, C 

CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE 
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Klasser for modell B4 Tilsvarende klasser 

D1 AM, B, D1 

D1E AM, B, BE, D1, D1E 

D AM, B, D1, D 

DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE 

MODELLER UTSTEDT I BULGARIA 

Modell Bulgaria 1 (BG1) 

Utstedt i Bulgaria fra 1.1.2010 til 19.1.2013 

Beskrivelse: I samsvar med direktiv 2006/126/EF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell BG1 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tr6 — 

Ttm — 

Tkt — 

MODELLER UTSTEDT I TSJEKKIA 

Modell Tsjekkia 1 (CZ1) 

Utstedt i Tsjekkia fra 1.1.2001 til 30.4.2004 

Beskrivelse: Materiale: Plastbelagt flerfarget papir av seddelkvalitet. Sirkelformet holografisk bilde (med «CZ» i midten) i 

laminatet overlapper fotografi nederst til venstre. Fotografi: 35 mm × 45 mm festet i rammen på forsiden med et offisielt 

stempel med utstedende myndighets navn og statens riksvåpen.  
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Førerkortets gyldighetstid: inntil livstid. Denne modellen skal byttes inn innen 31. desember 2013. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CZ1 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 AM, A1 

A (fra 18 år og oppover) AM, A1, A2 

A (fra 21 år og oppover) AM, A1, A2, A 

B1 AM, B1 

B AM, B1, B 

BE AM, B1, B, BE 

C1 AM, B1, B, C1 

C1E AM, B1, B, BE, C1, C1E 

C AM, B1, B, C1, C 

CE AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B1, B, D1 

D1E AM, B1, B, BE, D1, D1E 

D AM, B1, B, D1, D 

DE AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE 

T (nasjonal klasse av 

landbrukstraktorer) 

— 

Modell Tsjekkia 2 (CZ2) 

Utstedt i Tsjekkia siden 1.5.2004 

Beskrivelse: Materiale: Plastkort av polykarbonat i formatet ID1 – 54 × 86 mm (kredittkortformat) med ordene «ŘIDIČSKÝ 

PRŮKAZ» og statens navn «ČESKÁ REPUBLIKA» øverst. Til høyre står ordene «MODEL EVROPSKÝCH 

SPOLEČENSTVÍ» og «førerkort» med store bokstaver på EU-språkene. Nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder 

førerkortet («CZ»), trykt i negativ i et blått rektangel og omgitt av tolv gule stjerner, står øverste til venstre. Lasergraverte 

personopplysninger, herunder fotografi av og underskriften til førerkortinnehaveren. Høyt positivt relieff med guillochetrykk og 

bokstavene «CZ» på begge sider av kortet. Logo med bokstavene «CZ» i optisk variabel trykkfarge som skifter mellom gull og 

grønt, øverst til høyre på forsiden. Omskiftelig bilde nederst til høyre på forsiden som viser fotografi av førerkortinnehaveren 

og førerkortnummeret (samme som i felt 5). 

Førerkortets gyldighetstid: 10 år 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CZ2 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 AM, A1 

A (fra 18 år og oppover) AM, A1, A2 

A (fra 21 år og oppover) AM, A1, A2, A 

B1 AM, B1 
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Klasser for modell CZ2 Tilsvarende klasser 

B AM, B1, B 

BE AM, B1, B, BE 

C1 AM, B1, B, C1 

C1E AM, B1, B, BE, C1, C1E 

C AM, B1, B, C1, C 

CE AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B1, B, D1 

D1E AM, B1, B, BE, D1, D1E 

D AM, B1, B, D1, D 

DE AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 

T (nasjonal klasse av 

landbrukstraktorer) 

— 

MODELLER UTSTEDT I DANMARK 

Modell Danmark 1 (DK1) 

Utstedt i Danmark fram til 30.4.1986 

Beskrivelse: Rosa modell, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK1 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, A2, A 1 

A2 AM, A1, A2, A 1 

B AM, B1, B 2 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dansk klasse A1 er motorsykkel uten sidevogn, og A2 er motorsykkel med sidevogn. Disse klassene tilsvarer derfor ikke 

klasse A1 og A2 som definert i direktiv 2006/126/EF. Retten til å føre kjøretøyer i dansk klasse A1 er begrenset til 

motorsykkel uten sidevogn, og A2 er begrenset til motorsykkel med sidevogn. Innehavere av dansk klasse A1 og/eller A2 

har rett til å få fullstendig førerkort for klasse AM, A1, A2 og A i andre medlemsstater. 

2.  Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Danmark, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1991–

1993. Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Danmark og må godkjennes av de andre 

medlemsstatene fram til 19.1.2033.  
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Modell Danmark 2 (DK2) 

Utstedt i Danmark fra 1.5.1986 til 30.6.1996 

Beskrivelse: Modell med rosa og beige linjer, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK2 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, A2, A 1 

A2 AM, A1, A2, A 1 

B AM, B1, B 2 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dansk klasse A1 er motorsykkel uten sidevogn, og A2 er motorsykkel med sidevogn. Disse klassene tilsvarer derfor ikke 

klasse A1 og A2 som definert i direktiv 2006/126/EF. Retten til å føre kjøretøyer i dansk klasse A1 er begrenset til 

motorsykkel uten sidevogn, og A2 er begrenset til motorsykkel med sidevogn. Innehavere av dansk klasse A1 og/eller A2 

har rett til å få fullstendig førerkort for klasse AM, A1, A2 og A i andre medlemsstater. 

2.  Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

Modell Danmark 3 (DK3) 

Utstedt i Danmark fra 1.7.1996 til 13.4.1997 

Beskrivelse: Modell med rosa og beige linjer, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK3 Tilsvarende klasser Merknader 

A (liten motorsykkel) AM, A1, 1 

A (stor motorsykkel) AM, A1, A2, A 2 

B AM, B1, B 3 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Innehavere av dansk klasse A (liten motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a)  Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg 

og en effekt på høyst 25 kW. 

b)  Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg.  
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c)  Trehjuls motorsykler. 

d)  Kjøretøyer nevnt i bokstav a), b) og c) med tilhenger. 

e)  Stor moped. 

2.  Innehavere av dansk klasse A (stor motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a)  Kjøretøyer nevnt i nr. 1. 

b)  Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg 

eller en effekt på over 25 kW. 

c)  Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg. 

d)  Kjøretøyer nevnt i bokstav b) og c) med tilhenger. 

3.  Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

Modell Danmark 4 (DK4) 

Utstedt i Danmark siden 14.4.1997 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til rådsdirektiv 91/439/EØF(1). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK4 Tilsvarende klasser Merknader 

A (liten motorsykkel) AM, A1 1 

A (stor motorsykkel) AM, A1, A2, A 2 

B AM, B1, B 3 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger 

1.  Innehavere av dansk klasse A (liten motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a)  Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg 

og en effekt på høyst 25 kW. 

b)  Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg. 

c)  Trehjuls motorsykler. 

d)  Kjøretøyer nevnt i bokstav a), b) og c) med tilhenger. 

e)  Stor moped. 

2.  Innehavere av dansk klasse A (stor motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a)  Kjøretøyer nevnt i nr. 1. 

b)  Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg 

eller en effekt på over 25 kW.  

  

(1) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 1. 
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c)  Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg. 

d)  Kjøretøyer nevnt i bokstav b) og c) med tilhenger. 

3.  Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

 Datoen for første utstedelse av førerkortklasser utstedt før 1.5.1986 kan ikke spores. Da kan symbolet «<» eller «≤» 

forekomme i kolonne 10 på førerkortet sammen med et bestemt år som angir at klassen er utstedt før eller i nevnte år. 

 Fram til 19. januar 2013 er de danske reglene for rett til å føre små mopeder følgende: 

 Hvert av følgende gir en person rett til å føre liten moped i Danmark: 

a)  mopedførerbevis, 

b)  førerkort for traktor eller 

c)  at føreren er fylt 18 år. 

MODELLER UTSTEDT I TYSKLAND 

Modell Tyskland 1 (D1) 

Utstedt i Tyskland fram til 1.4.1986 (i særlige tilfeller kan utstedelsesdatoen være etter 1.4.1986) 

Beskrivelse: Grå, fire sider. I praksis kan det forekomme en rekke forskjeller med hensyn til modellens farge og form, ettersom 

den har vært utstedt i mer enn 40 år. Modeller utstedt i delstaten Saarland kan ha et annet format og er tospråklige (tysk og 

fransk). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D1 Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A 1 

1 beschränkt auf Leichtkrafträder: 

1.4.1980 – 31.3.1986 

AM, A1 7 

2 AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE 2, 3, 5, 8 

3 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 3, 4, 5, 9 

4 AM 6 

(5) —  

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1.  Dersom et «Klasse 1»-førerkort er utstedt før 1.4.1954 (før 1.10.1960 i delstaten Saarland), har innehaveren også rett til å 

føre kjøretøyer i klasse B 79 (≤ 700 cm3) uten å måtte bytte inn førerkortet. Dersom et slikt førerkort byttes inn, gis 

innehaveren et førerkort for hele klasse B. 

2.  Dersom innehaveren av en «Klasse 2»-førerrett fylte 50 år før 31.12.1999, opphørte vedkommendes førerrett å gjelde 

31.12.2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 31.12.2000, er det den nye modellens 

gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31.12.1999, 

skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en 

gyldighetstid på fem år.  
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 Dersom førerkortinnehaveren får vanlig bosted i en annen medlemsstat uten å overholde ovennevnte regler, skal ved-

kommendes «Klasse 2»-førerrett ikke godkjennes (med mindre vedkommende har endret sitt vanlige bosted før ovennevnte 

regler fikk anvendelse for ham eller henne). 

3.  Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort ble utstedt før 1.12.1954 (før 1.10.1960 i delstaten Saarland), har 

innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1 og A 79 (≤ 250 cm3). I begge tilfeller har innehaveren rett til 

ubegrenset klasse A-førerrett dersom førerkortet byttes inn. 

 Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort ble utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1.4.1980, har innehaveren 

også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

4.  Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre 

aksler i alt). 

 Denne retten angis på et nytt førerkort etter innbytte bare dersom innehaveren uttrykkelig ber om det. 

5.  Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største vekt på under 7,5 tonn, også i 

internasjonal trafikk. Innehaveren av et «Klasse 2»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer i internasjonal trafikk. 

Etter innbytte av modellene i Tyskland gjelder retten til å føre buss uten passasjerer bare på tysk territorium ved bruk av en 

nasjonal kode. 

6.  Dersom en «Klasse 4»-førerrett ble utstedt før 1.12.1954 (før 1.10.1960 i delstaten Saarland), er klassen ikke bare nasjonal, 

men gir innehaveren rett til å føre kjøretøyer i følgende klasser: A1, A 79 (≤ 250 cm3) og B 79 (≤ 700 cm3). I begge tilfeller 

har innehaveren rett til ubegrenset klasse A- og B-førerrett ved innbytte av førerkortet. 

 Dersom et «Klasse 4»-førerkort ble utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1.4.1980, har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer i klasse A1. 

7.  A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

8.  A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). A er 

begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte totalmasse på 

høyst 750 kg (kode 79.04). BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse 

overstiger 3 500 kg (kode 79.06). 

9.  A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte 

totalmasse på høyst 750 kg (kode 79.04). BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største 

tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg (kode 79.06). 

Modell Tyskland 2 (D2) 

Utstedt i Den tyske demokratiske republikk fram til 1969 

Beskrivelse: Grå modell, fire sider. 

En lovendring som trådte i kraft 1.4.1957, endret klassenes omfang og definisjon. Det er derfor nødvendig med to tabeller for 

likeverdighet for denne modellen. 

D2a: Modeller utstedt fram til 31.3.1957 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D2a Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A, B 5 

2 AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 4, 6 

3 AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 2, 3, 4, 6 

4 AM, A1, A2, A, B 4, 5 
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D2b: Modeller utstedt fra 1.4.1957 til 1969. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D2b Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A  

2 AM, A1, B 4, 5 

3 AM, A1 7 

4 AM, A1, B, BE, C1, C1E 2, 3, 4, 6 

5 AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 4, 6 

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1.  Dersom innehaveren av en «Klasse 2»-førerrett utstedt før 1.4.1957 eller en «Klasse 5»-førerrett utstedt etter 31.3.1957 

fylte 50 år før 31.12.1999, opphørte vedkommendes førerrett å gjelde 31.12.2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn 

førerkortet i en ny modell senest 31.12.2000, er det den nye modellens gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser 

som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31.12.1999, skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny 

modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

 Dersom førerkortinnehaveren får vanlig bosted i en annen medlemsstat uten å overholde ovennevnte regler, skal 

vedkommendes «Klasse 2»-førerrett ikke godkjennes (med mindre vedkommende har endret sitt vanlige bosted før 

ovennevnte regler fikk anvendelse for ham eller henne). 

2.  Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort utstedt før 1.4.1957 og et «Klasse 4»-førerkort utstedt etter 31.3.1957 har også rett 

til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre aksler i alt). 

 Denne retten angis på et nytt førerkort etter innbytte bare dersom innehaveren uttrykkelig anmoder om det. 

3.  Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort utstedt før 1.4.1957 (D2a) eller et «Klasse 4»-førerkort utstedt etter 31.3.1957 

(D2b) har rett til å føre buss uten passasjerer med en største vekt på under 7,5 tonn, også i internasjonal trafikk. 

 Innehaveren av et «Klasse 2»-førerkort utstedt før 1.4.1957 (D2a) eller et «Klasse 5»-førerkort utstedt etter 31.3.1957 

(D2b) har rett til å føre buss uten passasjerer i internasjonal trafikk. 

 Etter innbytte av modellene i Tyskland gjelder retten til å føre buss uten passasjerer bare på tysk territorium ved bruk av en 

nasjonal kode. 

4.  En innehaver av et «Klasse 2»-, «Klasse 3»- eller «Klasse 4»-førerkort av modell D2a, eller et «Klasse 2»-, «Klasse 4»- 

eller «Klasse 5»-førerkort av modell D2b utstedt før 1.12.1954 har først etter innbytte av førerkortet rett til å føre kjøretøyer 

i klasse A uten begrensning. Uten innbytte av førerkortet gir modellen innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A 

79 (≤ 250 cm3). 

5.  Dersom dokumentet ikke byttes inn, gjelder følgende: 

 Dersom et «Klasse 1»- eller «Klasse 4»-førerkort er utstedt før 1.12.1954, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i 

klasse B 79 (≤ 700 cm3). Dersom et «Klasse 1»- eller «Klasse 4»-førerkort er utstedt etter nevnte dato og før 1.4.1957, eller 

dersom et «Klasse 2»-førerkort er utstedt etter 31.3.1957, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse B 79  

(≤ 250 cm3).  
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 Dersom dokumentet byttes inn i et nytt førerkort, gis innehaveren et førerkort for hele klasse B. 

6.  BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

7.  A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

Modell Tyskland 3 (D3) 

Utstedt i Den tyske demokratiske republikk fra 1969 til 31.5.1982 

Beskrivelse: Førerkortbok med tolv sider, grått omslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D3 Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A  

2 AM, B 4, 5, 6 

3 AM 6 

4 AM, B, BE, C1, C1E 2, 3, 4, 6, 7 

5 AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE 1, 3, 4, 6, 7, 

8 

§ 6 StVZO, § 85 StVZO — 6 

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1.  Dersom innehaveren av en «Klasse 5»-førerrett fylte 50 år før 31.12.1999, opphørte vedkommendes førerrett å gjelde 

31.12.2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 31.12.2000, er det den nye modellens 

gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31.12.1999, 

skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en 

gyldighetstid på fem år. Dersom førerkortinnehaveren får vanlig bosted i en annen medlemsstat uten å overholde 

ovennevnte regler, skal vedkommendes «Klasse 2»-førerrett ikke godkjennes (med mindre vedkommende har endret sitt 

vanlige bosted før ovennevnte regler fikk anvendelse for ham eller henne). 

2.  Innehaveren av et «Klasse 4»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre 

aksler i alt). 

 Denne retten angis på et nytt førerkort etter innbytte bare dersom innehaveren uttrykkelig anmoder om det. 

3.  Innehaveren av et «Klasse 4»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største vekt på under 7,5 tonn, også i 

internasjonal trafikk. Innehaveren av et «Klasse 5»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer i internasjonal trafikk. 

Etter innbytte av modellene i Tyskland gjelder retten til å føre buss uten passasjerer bare på tysk territorium ved bruk av en 

nasjonal kode. 

4.  En innehaver av et «Klasse 2»-, «Klasse 4»- eller «Klasse 5»-førerkort som opprinnelig er utstedt før 1.12.1954, har først 

etter innbytte av førerkortet rett til å føre kjøretøyer i klasse A uten begrensning. Uten innbytte av førerkortet gir modellen 

innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A 79 (≤ 250 cm3).  
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5.  Dersom dokumentet ikke byttes inn, gjelder følgende: 

 Dersom et «Klasse 1»-førerkort er utstedt før 1.12.1954, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse B 79 (≤ 700 cm3). 

Dersom et «Klasse 1»-førerkort er utstedt etter nevnte dato og før 1.4.1957, eller dersom et «Klasse 2»-førerkort er utstedt 

etter 1.4.1957, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse B 79 (≤ 250 cm3). 

 Dersom dokumentet byttes inn i et nytt førerkort, gis innehaveren et førerkort for hele klasse B. 

6.  Dersom en innehaver av et «Klasse 2»-, «Klasse 3»-, «Klasse 4»- eller «Klasse 5»-førerkort eller i henhold til § 6 StVZO 

eller § 85 StVZO har fått utstedt førerkortet før 1.4.1980, har vedkommende også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. Da er 

«Klasse 3» ikke bare en nasjonal klasse. 

7.  BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

8.  A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03). 

Modell Tyskland 4 (D4) 

Utstedt i Den tyske demokratiske republikk fra 1.6.1982 til 2.10.1990 

Beskrivelse: Modell på lyserødt papir, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D4 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A 4, 

B AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3, 5, 6 

C AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C 1, 3, 5, 6 

D AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D 1, 5, 6 

BE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3, 5, 6 

CE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 5, 6 

DE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE 1, 5, 6 

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1.  Dersom innehaveren av en «Klasse C»-, «CE»-, «D»- og «DE»-førerrett fylte 50 år før 31.12.1999, opphørte ved-

kommendes førerrett å gjelde 31.12.2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 

31.12.2000, er det den nye modellens gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en 

førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31.12.1999, skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen 

han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

 Dersom førerkortinnehaveren får vanlig bosted i en annen medlemsstat uten å overholde ovennevnte regler, bør 

vedkommendes «Klasse C»-førerrett ikke godkjennes (med mindre vedkommende har endret sitt vanlige bosted før 

ovennevnte regler fikk anvendelse for ham eller henne). 

2.  Innehaveren av et «Klasse B»- og «Klasse BE»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, 

L ≤ 3) (= høyst tre aksler i alt). 

 Denne retten angis på et nytt førerkort etter innbytte bare dersom innehaveren uttrykkelig anmoder om det. 

3.  Innehaveren av et «Klasse B»- og «Klasse BE»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største vekt på 

inntil 7,5 tonn, også i internasjonal trafikk.  
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 Innehaveren av et «Klasse C»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer i internasjonal trafikk. Etter innbytte av 

modellene i Tyskland er retten til å føre buss begrenset til tysk territorium ved anvendelse av en nasjonal kode. 

4.  A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

5.  A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03). 

6.  BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

Modell Tyskland 5 (D5) 

Utstedt i Tyskland fra 1.4.1986 til 31.12.1998 

Beskrivelse: Modell på lyserødt papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D5 Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A 2,7 

1a AM, A1, A2, A 7 

1b AM, A1 7 

2 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 5, 8, 9 

3 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 3, 4, 5, 8, 9 

(4) AM 6 

(5) AM  

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1.  Dersom innehaveren av en «Klasse 2»-førerrett fylte 50 år før 31.12.1999, opphørte denne retten å gjelde 31.12.2000. 

Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 31.12.2000, er det den nye modellens 

gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31.12.1999, 

skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en 

gyldighetstid på fem år. 

 Dersom førerkortinnehaveren får vanlig bosted i en annen medlemsstat uten å overholde ovennevnte regler, skal 

vedkommendes «Klasse 2»-førerrett ikke godkjennes (med mindre vedkommende har endret sitt vanlige bosted før 

ovennevnte regler fikk anvendelse for ham eller henne). 

2.  Dersom et «Klasse 1»-førerkort av modell D1 er utstedt før 1.4.1954 (før 1.10.1960 i delstaten Saarland), har innehaveren 

også rett til å føre kjøretøyer i klasse B 79 (≤ 700 cm3) uten å måtte bytte inn førerkortet. Dersom et slikt førerkort byttes 

inn, gis innehaveren et førerkort for hele klasse B. 

 Det ovennevnte gjelder for modell D5 bare dersom D1 er utstedt til samme innehaver før de relevante datoene, og deretter 

er byttet inn i en D5-modell. 

3.  Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort av modell D1 er utstedt før 1.12.1954 (før 1.10.1960 i delstaten 

Saarland), har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1 og A 79 (≤ 250 cm3). I begge tilfeller har innehaveren 

rett til ubegrenset klasse A-førerrett ved innbytte av førerkortet. Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort er utstedt 

etter ovennevnte datoer, men før 1.4.1980, har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1.  
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 Det ovennevnte gjelder for modell D5 bare dersom D1 er utstedt til den samme innehaveren før de aktuelle datoene, og 

deretter er byttet inn i en D5-modell. 

4.  Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre 

aksler i alt). Denne retten angis på et nytt førerkort etter innbytte bare dersom innehaveren uttrykkelig anmoder om det. 

5.  Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største vekt på under 7,5 tonn, også i 

internasjonal trafikk. Innehaveren av et «Klasse 2»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer i internasjonal trafikk. 

Etter innbytte av modellene i Tyskland gjelder retten til å føre buss uten passasjerer bare på tysk territorium ved bruk av en 

nasjonal kode. 

6.  Dersom en «Klasse 4»-førerrett av modell D1 er utstedt før 1.12.1954 (før 1.10.1960 i delstaten Saarland), er klassen ikke 

bare nasjonal, men gir innehaveren rett til å føre kjøretøyer i følgende klasser: A1, A 79 (≤ 250 cm3) og B 79 (≤ 700 cm3). I 

begge tilfeller har innehaveren rett til ubegrenset klasse A- og B-førerrett ved innbytte av førerkortet. Dersom et «Klasse 

4»-førerkort er utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1.4.1980, gir det rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

 Det ovennevnte gjelder for modell D5 bare dersom D1 er utstedt til samme innehaver før de relevante datoene, og deretter 

er byttet inn i en D5-modell. 

7.  A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

8.  A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (ny kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte 

totalmasse på høyst 750 kg (kode 79.04). 

9.  BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

Modell Tyskland 6 (D6) 

Utstedt i Tyskland fra 1.1.1999 til 18.1.2013 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D6 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1 1 

A (beschränkt) AM, A1, A2  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, A, B 2 

BE AM, A1, A, B, BE 2, 3 

C1 AM, A1, A, B, C1 2 

C1E AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E 2, 3 

C AM, A1, A, B, C1, C 2 

CE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 2, 3 

D1 AM, A1, A, B, D1 2 

D1E AM, A1, A, B, BE,D1, D1E 2, 3 

D AM, A1, A, B, D1, D 2 

DE AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE 2, 3 

M AM  

S AM  
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Tilleggsopplysninger: 

1.  A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

2.  A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte 

totalmasse på høyst 750 kg (kode 79.04). 

3.  BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

MODELLER UTSTEDT I ESTLAND 

Modell Estland 1 (EST1) 

Utstedt i Estland fra 1.11.1999 til 30.9.2004 

Beskrivelse: Rosa førerkort framstilt av et spesielt syntetisk papir (TESLIN, ISO 9002; 1994) som er helbelagt med 

sikkerhetsplast. Papiret har et nettformet sikkerhetsmønster, og plastomslaget har et mønster bestående av bokstavene «EST» i 

relieff på baksiden og seks bølgelinjer. Opplysningene er trykt, og fotografiet er skannet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell EST1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1  

A A2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(R) —  

(T) —  

1 Største effekt for klasse A skal ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg. 

Tilleggsopplysninger: 

Begrensning(er) i kodeform: 

1 — Krav om briller eller kontaktlinser. 

2 — Krav om høreapparat. 

3 — Gjelder for håndbetjente kjøretøyer. 

4 — Største effekt for klasse A skal ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg. 

5 — Automatgir.  
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Ordet «ESMANE» nederst midt på forsiden angir at førerkortinnehaveren er en ny bilfører, og et slikt førerkort er bare gyldig i 

to år. 

Modell Estland 2 (EST2) 

Utstedt i Estland fra 1.10.2004 til 7.9.2008 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Førerkortet er av plastmateriale og har et rosa bakgrunnsmønster som bare finnes på estiske førerkort. Personopplysninger 

(herunder digitalt fotografi og innehaverens signatur) er overført til førerkortet ved hjelp av lasergravering. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell EST 2 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1 1 

A A2  

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(R) —  

(T) —  

1 Største effekt for klasse A skal ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg. 

Tilleggsopplysninger: 

Begrensning(er) i kodeform: 

101  — Midlertidig førerkort. For nye bilførere er det obligatorisk å ha et bilde av et grønt lønneblad synlig i frontruten og 

bakruten så lenge de har det midlertidige førerkortet (2 år). Høyeste tillatte hastighet er 90 km/t. 

102  — Kjøretøyer i disse klassene kan bare føres i den tiden innehaveren avtjener sin verneplikt i forsvaret. 

103  — Klasse D – føreren har bare tillatelse til å kjøre trolleybuss. 

105  — Motorsykkel med en effekt på høyst 25 kW eller en effektiv motoreffekt på høyst 0,16 kW/kg. 

106  — Klasse D – begrenset til strekninger med en fartsgrense på 50 km/t.  
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Modell Estland 3 (EST3) 

Utstedt i Estland siden 8.9.2008 

Beskrivelse: Samme som modell 2, det er bare ordene «Driving Licence» og «Permis de conduire» som er angitt på forsiden 

nær ordet «JUHILUBA». 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell EST 3 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A1 A1  

A A2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(R) —  

(T) —  

MODELLER UTSTEDT I HELLAS 

Modell Hellas 1 (GR1a) 

Utstedt i Hellas fram til 11.1.1987 

Beskrivelse: Blå og gul med svart tekst. 

Førerkortet består av tolv sider og gjelder klasse Β, Γ, Δ, Ε. 

Modell Hellas 1 (GR1b) 

Utstedt i Hellas fram til 11.1.1987 

Beskrivelse: Rosa og gul med svart tekst. 

Førerkortet består av åtte sider og gjelder bare klasse A. 

Fram til 30.1.1985 gav førerkort for alle klasser (Β, Γ, Δ, Ε) rett til også å føre kjøretøyer i klasse AM. Fra nevnte dato og fram 

til 18.1.2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort.  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR1a og GR1b Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, B1, B  

E BE 1 

Γ C1, C  

E BE, C1E, CE 1 

Δ D1, D  

E BE, D1E, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

Selv om punkt «4b» angir at disse særskilte modellene har en bestemt gyldighetstid, ble denne gyldighetstiden utvidet til fylte 

65 år i henhold til presidentdekret 255/1984. 

1.  Klasse E var en egen klasse, men ble betraktet som gyldig bare i kombinasjon med en annen klasse. 

Modell Hellas 2 (GR2) 

Utstedt i Hellas fra 12.1.1987 til 31.3.1997 

Beskrivelse: Rosa med svart skrift. Førerkortet består av seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR2 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B B1, B  

E BE 1 

Γ/C C1, C  

E BE, C1E, CE 1 

Δ/D D1, D  

E BE, D1E, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30.1.1985 og fram til 18.1.2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1.  Klasse E var en egen klasse, men ble betraktet som gyldig bare i kombinasjon med en annen klasse («Β», «Γ» eller «Δ»). 

Modell Hellas 3 (GR3) 

Utstedt i Hellas fra 1.4.1997 til 30.4.2001 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. 

Førerkortet består av seks sider.  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR3 Tilsvarende klasser Merknader 

A/A1 AM, A1  

A/A AM, A1, A2, A  

B/B1 B1  

B/B B1, B 1 

BE BE  

Γ1/C1 C1  

Γ1E/C1E BE, C1E,  

Γ/C C1, C  

ΓE/CE BE, C1E, CE  

Δ1/D1 D1  

Δ1E/D1E BE, D1E  

Δ/D D1, D  

ΔE/DE BE, D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30.1.1985 og fram til 18.1.2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1.  I henhold til direktiv 91/439/EØF, som ble innarbeidet i gresk lovgivning ved presidentdekret 19/1995, har innehavere av 

førerkort for klasse B1, B rett til å føre trehjuls og firehjuls motorsykler. Klasse A kan derfor oppføres med kode 79.03. 

Modell Hellas 4 (GR4) 

Utstedt i Hellas fra 1.5.2001 til 18.1.2009 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. 

Førerkortet består av seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR4 Tilsvarende klasser Merknader 

A/A (≤ 25 kW og ≤ 0,16 kW/Kg), 

A/A 

AM, A1  

A/A AM, A1, A2, A  

B B1, B 1 

BE BE  

Γ1/C1 C1  

Γ1E/C1E BE, C1E  

Γ/C C  

ΓE/CE BE, C1E, CE  

Δ1/D1 D1  

Δ1E/D1E BE, D1E  
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Klasser for modell GR4 Tilsvarende klasser Merknader 

Δ/D D1, D  

ΔE/DE BE, D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30.1.1985 og fram til 18.1.2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1.  I henhold til direktiv 91/439/EØF, som ble innarbeidet i gresk lovgivning ved presidentdekret 19/1995, har innehavere av 

førerkort for klasse B1, B rett til å føre trehjuls og firehjuls motorsykler. Klasse A kan derfor oppføres med kode 79.03. 

Modell Hellas 5 (GR5) 

Utstedt i Hellas fra 19.1.2009 til 18.1.2013 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. 

Mål: Bredde: 85,6 mm, høyde: 54 mm (tykkelse 0,75 mm). 

Nye førerkort trykkes som plastkort i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder (ISO) og alle de tekniske kravene fastsatt i 

vedlegg I til direktiv 2006/126/EF. Forsiden har et sikkerhetshologram (venstre hjørne). All tekst er trykt med mikrotrykk på 

sikkerhetsbakgrunn med optisk variabel trykkfarge (OVI). Det er også planer om å bruke doble bilder og følbare 

sikkerhetselementer. På baksiden er det et tredimensjonalt sikkerhetshologram og en sikkerhetsbakgrunn bestående av unike 

bilder og kryssende linjer. Trykket på begge sider er synlig under UV-lys, men dette påvirker ikke førerkortets kvalitet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR5 Tilsvarende klasser Merknader 

A/A (≤ 25 kW og ≤ 0,16 kW/Kg), 

A/A 

AM A1  

A/A AM, A1, A2, A  

B B1,B 1 

BE BE  

Γ1/C1 C1  

Γ1E/C1E BE; C1E  

Γ/C C1, C  

ΓE/CE BE; C1E, CE  

Δ/D D1, D  

ΔE/DE BE, D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30.1.1985 og fram til 18.1.2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1.  I henhold til direktiv 91/439/EØF, som ble innarbeidet i gresk lovgivning ved presidentdekret 19/1995, har innehavere av 

førerkort for klasse B1, B rett til å føre trehjuls og firehjuls motorsykler. Klasse A kan derfor oppføres med kode 79.03.  
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MODELLER UTSTEDT I SPANIA 

Modell Spania 1 (E1) 

Utstedt i Spania fra 27.6.1997 til 1.11.2004 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E1 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Modell Spania 2 (E2) 

Utstedt i Spania fra 2.11.2004 til 7.12.2009 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E2 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 
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Klasser for modell E2 Tilsvarende klasser 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(btp) — 

Modell Spania 3 (E3) 

Utstedt i Spania siden 8.12.2009 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg I.3 til direktiv 2006/126/EF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E3 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(btp) — 

Tilleggsopplysninger: 

Klasse AM og A2 har blitt utstedt siden 8.12.2009.  
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MODELLER UTSTEDT I FRANKRIKE 

Modell Frankrike 1 (F1) 

Utstedt i Frankrike fram til 31.12.1954 

Beskrivelse: Rosa kort med to sider, fotografi på forsiden. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM, A1. B1. B 1, 2 

1o  Voitures affectés à des transports 

en commun 

AM, A1, B1, B, D1, D 2 

2o  véhicules pesant en charge plus 

de 3000 kg 

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE 2 

3o  Motocycles à deux roues AM, A1, A2, A, B1  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dersom ingenting er angitt på baksiden av førerkortet, er det ikke gyldig for å føre kjøretøyer i klasse 1o, 2o, 3o. Derfor er 

ikke retten som er likeverdig med en klasse B-førerrett, som ikke omfattes av en av de tre klassene som er beskrevet, angitt 

på dokumentet. Dette angis med følgende linje i tabellen: «—». 

2.  Likeverdigheten med klasse A1 (mopeder og kjøretøyer i klasse L4e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos forsikringsselskapet), 

eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

Modell Frankrike 2 (F2) 

Utstedt i Frankrike fra 1.1.1955 til 19.1.1975 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir (betraktelig større enn modellene i vedlegg I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F2 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2 

FA1 AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)  
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Klasser for modell F2 Tilsvarende klasser Merknader 

FA AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FB B1, B + kode (10, 15, …)  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos forsikringsselskapet), 

eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2.  Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D eller DE i et kjøretøy med en vekt på 

≤ 3 500 kg, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se merknad 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) 

og D 79 (≤ 3 500 kg). 

Modell Frankrike 3 (F3) 

Utstedt i Frankrike fra 20.1.1975 til 29.2.1980 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir (betraktelig større enn modellene i vedlegg I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F3 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

E(B) AM, A1, B1,B, BE 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

FA1 AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)  

FA AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FB B1, B + kode (10, 15, …)  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2.  Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D eller DE i et kjøretøy med en vekt på 

≤ 3 500 kg (i tidsrommet mellom 20.1.1975 og 31.5.1979), eller ≤ 7 000 kg (i tidsrommet mellom 1.6.1979 og 1.3.1980), 

har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se merknad 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 

(≤ 3 500 kg).  
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Modell Frankrike 4 (F4) 

Utstedt i Frankrike fra 1.3.1980 til 31.12.1984 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir (betraktelig større enn modellene i vedlegg I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F4 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A2 AM, A1, A2, A, B1  

A3 AM, A1, A2, A, B1  

A4 AM, A1, B1 3 

B AM, A1, B1,B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1 

C1 AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

FA1 AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)  

FA2 AM, A, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FA3 AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FA4 AM, B1 + kode (10, 15, …)  

FB AM, B1, B + kode (10, 15, …)  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2.  Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D i et kjøretøy med en vekt på  

≤ 7 000 kg, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se nr. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 

(≤ 3 500 kg). 

3.  For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 5 (F5) 

Utstedt i Frankrike fra 1.1.1985 til 30.6.1990 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F5 Tilsvarende klasser Merknader 

AT AM, A1, B1 2 

AL AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  
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Klasser for modell F5 Tilsvarende klasser Merknader 

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

C limité AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2.  Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D i et kjøretøy med en vekt på  

≤ 3500 kg, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se nr. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 

(≤ 3 500 kg). 

3.  For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 6 (F6) 

Utstedt i Frankrike fra 1.7.1990 til 15.11.1994 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F6 Tilsvarende klasser Merknader 

AT AM, A1,B1 2 

AL AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2.  For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW.  
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Modell Frankrike 7 (F7) 

Utstedt i Frankrike fra 16.11.1994 til 28.2.1999 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F7 Tilsvarende klasser Merknader 

AT AM, A1,B1 2 

AL AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2.  For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 8 (F8) 

Utstedt i Frankrike fra 1.3.1999 til 18.1.2013 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F8 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B1 AM, A1, B1 2 

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE 1, 3 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer.  
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2.  For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

3.  Klasse CE gir rett til å føre kjøretøyer i klasse DE dersom innehaveren også har førerkort for klasse D. 

MODELLER UTSTEDT I KROATIA 

Modell Kroatia 1 (HR1) 

Utstedt i Kroatia fra 1.4.1993 til 19.11.2004 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR 1 Tilsvarende klasser Merknader 

H AM, 1 

A A1, A2, A,  

B B1, B  

C C1, C  

D D1, D  

E BE, C1E, CE, D1E, DE 3 

F — 4 

G — 2 

H — 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse H var gyldig for mopeder og arbeidsmaskiner som lastemaskiner, gaffeltrucker osv. 

2.  Klasse G var gyldig for traktorer. Klasse G og H var egne klasser, men ble også utstedt til innehavere av førerkort for klasse 

B, C eller D. 

3.  Klasse E var en egen klasse, men var gyldig bare i kombinasjon med en annen klasse (Β, C eller D). 

4.  Klasse F var gyldig for trikk. 

Modell Kroatia 2 (HR2) 

Utstedt i Kroatia fra 20.11.2004 til 31.1.2009 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR 2 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM  

A1 A1  

A A2, A,  

B B1, B  

B+E BE  

C1 C1  
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Klasser for modell HR 2 Tilsvarende klasser Merknader 

C1+E C1E  

C C  

C+E CE  

D D1, D  

D+E D1E, DE  

F — 1 

G — 2 

H — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse F er gyldig for traktorer med eller uten tilhenger. 

2.  Klasse G er gyldig for arbeidsmaskiner som lastemaskiner, gaffeltrucker osv. Klasse F, G og M var egne klasser, men ble 

også utstedt til innehavere av førerkort for klasse B, C eller D. 

3.  Klasse H er gyldig for trikk. 

Modell Kroatia 3 (HR3) 

Utstedt i Kroatia fra 1.2.2009 til 30.6.2013 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR 2 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM  

A1 A1  

A2 A2  

A A  

B B1, B  

B+E BE  

C1 C1  

C1+E C1E  

C C  

C+E CE  

D D1, D  

D+E D1E, DE  

F — 1 

G — 2 

H — 3 
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Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse F er gyldig for traktorer med eller uten tilhenger. 

2.  Klasse G er gyldig for arbeidsmaskiner som lastemaskiner, gaffeltrucker osv. Klasse F, G og M var egne klasser, men ble 

også utstedt til innehavere av førerkort for klasse B, C eller D. 

3.  Klasse H er gyldig for trikk. 

MODELLER UTSTEDT I IRLAND 

Modell Irland 1 (IRL1) 

Utstedt i Irland fra 25.6.1992 til 16.11.1999 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, plastlaminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL1 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

Denne modellen var tospråklig, med den irske (gæliske) teksten før den engelske. 

Modell Irland 2 (IRL2) 

Utstedt i Irland fra omkring 17.11.1999 til 4.7.2005 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, plastlaminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL2 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 
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Klasser for modell IRL2 Tilsvarende klasser 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

W — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne modellen var tospråklig, med den irske (gæliske) teksten før den engelske. 

Modell Irland 3 (IRL3) 

Utstedt i Irland fra 4.7.2007 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, plastlaminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL3 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 
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Klasser for modell IRL3 Tilsvarende klasser 

D D 

DE DE 

MODELLER UTSTEDT I ITALIA 

Modell Italia 1 (I1) 

Utstedt i Italia fra 1959 til 1989 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I1 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, A2, A, B1, B 1, 2 

BE AM, A1, A2,A, B1, B, BE 1, 2 

C AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C 1, 2 

CE AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 2 

D AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D 1, 2 

DE AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1, 2 

F —  

Tilleggsopplysninger: 

1 Hver klasse gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1, A2 og A bare dersom førerkortet er utstedt før 1.1.1986. 

2 Hver klasse gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1 bare på nasjonalt territorium dersom førerkortet er utstedt før 

1.1.1986. 

Modell Italia 2 (I2) 

Utstedt i Italia fra 1989 til 1990 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I2 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1 B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1 C D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium.  
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Modell Italia 3 (I3) 

Utstedt i Italia fra 1990 til 1995 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I3 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 4 (I4) 

Utstedt i Italia i 1995 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I4 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 5 (I5) 

Utstedt i Italia i 1996 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I5 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 
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Klasser for modell I5 Tilsvarende klasser Merknader 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 6 (I6) 

Utstedt i Italia fra 1996 til 1997 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I6 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B1 AM, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C1 AM, A1, B1, B, C1 1 

C1E AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D1 AM, A1, B1, B, D1 1 

D1E AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 7 (I7) 

Utstedt i Italia fra 1997 til 1999 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I7 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B1 AM, B1  
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Klasser for modell I7 Tilsvarende klasser Merknader 

B AM, A1 2, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C1 AM, A1, B1, B, C1 1 

C1E AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D1 AM, A1, B1, B, D1 1 

D1E AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 8 (I8) 

Utstedt i Italia fra 1999 til 2004 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I8 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1, 2 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

2.  C1, C1E C og CE er gyldig bare dersom førerkortet for klasse D er utstedt før 1.10.2004. 

Modell Italia 9 (I9) 

Utstedt i Italia fra 2005 til 2007 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I9 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  
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Klasser for modell I9 Tilsvarende klasser Merknader 

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 10 (I10) 

Utstedt i Italia fra 2007 til 2013 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I10 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1.  A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

MODELLER UTSTEDT I KYPROS 

Modell Kypros 1 (CY1) 

Utstedt i Kypros siden 1.5.2004 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CY1 Tilsvarende klasser 

I AM 

A1 A1 

— A2 
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Klasser for modell CY1 Tilsvarende klasser 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

Γ1/C1 C1 

Γ1E/C1E C1E 

Γ/C C 

ΓE/CE CE 

Δ1/D1 D1 

Δ1E/D1E D1E 

Δ/D D 

ΔE/DE DE 

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), 

IA (K), IB (L) 

— 

MODELLER UTSTEDT I LATVIA 

Modell Latvia 1 (LV1) 

Utstedt i Latvia fra 28.9.1993 til 30.4.2004 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LV1 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 
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Klasser for modell LV1 Tilsvarende klasser 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

De nasjonale klassene TRAM og TROL gir rett til å føre henholdsvis trikk og trolleybuss. 

Det utstedes separate førerkort for landbruks- og skogbrukstraktorer. 

Modell Latvia 2 (LV2) 

Utstedt i Latvia siden 1.5.2004 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LV2 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

1.  De nasjonale klassene TRAM og TROL gir rett til å føre henholdsvis trikk og trolleybuss. 

2.  Det utstedes separate førerkort for landbruks- og skogbrukstraktorer.  
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MODELLER UTSTEDT I LITAUEN 

Modell Litauen 1 (LT1) 

Utstedt i Litauen fram til 1.4.2000 

Beskrivelse: Gul tosidig kortmodell, laminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT1 Tilsvarende klasser 

A A 

B B 

BE BE 

C C 

CE CE 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

På denne modellen er det ikke angitt noen utløpsdato. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Modell Litauen 2 (LT2) 

Utstedt i Litauen fra 1.4.2000 til 31.12.2002 

Beskrivelse: Gul tosidig kortmodell, laminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT2 Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen er gyldig fram til utløpsdatoen angitt på dokumentet.  
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Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Modell Litauen 3 (LT3) 

Utstedt i Litauen fra 1.1.2003 til 31.10.2005 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. Data (fotografi, klasser og personopplysninger) er lasergravert i polykarbonatlaget. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT3 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(T) —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Innehavere av førerkort for klasse A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan etter to år få rett til å føre kjøretøy i klasse A uten 

begrensninger, forutsatt at førerkortet byttes inn. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Modell Litauen 4 (LT4) 

Utstedt i Litauen fra 1.11.2005 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT4 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A1 A1  
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Klasser for modell LT4 Tilsvarende klasser Merknader 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A 2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(T) —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Innehavere av førerkort for klasse A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan etter to år få rett til å føre kjøretøy i klasse A uten 

begrensninger, forutsatt at førerkortet byttes inn. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Gyldighet: 3 måneder, 2 år, 10 år. 

MODELLER UTSTEDT I LUXEMBOURG 

Modell Luxembourg 1 (L1) 

Utstedt i Luxembourg fram til 31.12.1985 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L1 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 3 

(A2) — 3 

— A1  

— A2  

A1 A  

— B1  

B1/B2 B 1 
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Klasser for modell L1 Tilsvarende klasser Merknader 

— BE  

— C1  

— C1E  

C1/C2 C  

CE2 CE 2 

— D1  

— D1E  

D D  

— DE  

(F1/2/3) — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dersom et førerkort for klasse B1/B2 er utstedt før 1. juli 1977, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse A. 

2.  Klasse E2 gir også rett til å føre kjøretøyer med tilhenger og semitrailere med en største tillatte totalmasse på over 1 750 kg. 

3.  Nasjonale klasser. 

Modell Luxembourg 2 (L2) 

Utstedt i Luxembourg fram til 31.12.1985 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L2 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 3 

(A2) — 3 

— A1  

— A2  

A1 A  

— B1  

B1/B2 B 1 

— BE  

— C1  

— C1E  

C1+2 C  

CE2 CE 2 
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Klasser for modell L2 Tilsvarende klasser Merknader 

— D1  

— D1E  

D D  

— DE  

(F1/2/3) — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dersom et førerkort for klasse B1/B2 er utstedt før 1. juli 1977, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse A. 

2.  Klasse E2 gir også rett til å føre kjøretøyer med tilhenger og semitrailere med en største tillatte totalmasse på over 1 750 kg. 

3.  Nasjonale klasser. 

Modell Luxembourg 3 (L3) 

Utstedt i Luxembourg fra 1.1.1986 til 30.9.1996 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L3 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 1 

(A2) — 1 

— A1  

— A2  

A1 A  

— B1  

B1/BE1 B  

— BE  

— C1  

— C1E  

C C  

CE2 CE  

— D1  

— D1E  

D D  

— DE  

(F1/2/3) — 1 
  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/561 

 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Nasjonale klasser. 

Modell Luxembourg 4 (L4) 

Utstedt i Luxembourg siden 1.10.1996 

Beskrivelse: Modell på rosa papir i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L4 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 2 

(A2) — 2 

A1 A1  

— A2  

A A  

— B1  

B B 1 

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(F1/2/3) — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse B gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse B1. 

2.  Nasjonale klasser. 

MODELLER UTSTEDT I UNGARN 

Modell Ungarn 1 (H1) 

Modell utstedt i Ungarn fra 1.1.1964 til 1.1.1984 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, A1  

B B  

C C, C1  
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Klasser for modell H1 Tilsvarende klasser Merknader 

D D, D  

E E 1 

F —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse «E» er gyldig bare sammen med harmoniserte klasser som føreren allerede har rett til å føre. Eksempel: Førerrett for 

klasse «B» og klasse «E» regnes som en kombinert klasse «B+E». 

Modell Ungarn 2 (H2) 

Modell utstedt i Ungarn fra 1.1.1984 til 31.12.2000 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, A1  

B B  

C C, C1  

D D, D1  

E E 1 

F —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse «E» er gyldig bare sammen med harmoniserte klasser som føreren allerede har rett til å føre. Eksempel: Førerrett for 

klasse «B» og klasse «E» regnes som en kombinert klasse «B+E». 

Modell Ungarn 3 (H3) 

Modell utstedt i Ungarn fra 1.1.2000 til 31.12.2004 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. Denne modellen anerkjennes også som nasjonalt legitimasjonspapir innenfor Ungarns 

grenser. Den er utstedt sentralt og er et sikkert dokument i klasse «A» med lasergravering. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H3 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A, A1  

B B  

C1 C1  

C1E C1E 1 

C C, C1  
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Klasser for modell H3 Tilsvarende klasser Merknader 

CE CE, C1E 3 

D1 D1  

D1E D1E 2 

D D, D1  

DE DE, D1E 4 

Tilleggsopplysninger: 

Et førerkort med en kombinert klasse kan bare utstedes til en person som har rett til å føre trekkvognen. 

1.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C1», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

2.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D1», er også gyldig for klasse «B». 

3.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C», er gyldig for alle klasser av kjøretøy som føreren har rett til å føre, 

og som er bekreftet på førerkortet. 

4.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

Modell Ungarn 4 (H4) 

Utstedt i Ungarn siden 5.8.2004 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. Denne modellen anerkjennes som nasjonalt 

legitimasjonspapir innenfor Ungarns grenser. Den er utstedt sentralt og er et sikkert dokument i klasse «A» med lasergravering. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H4 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A, A1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E 1 

C C, C1  

CE CE, C1E 3 

D1 D1  

D1E D1E 2 

D D, D1  

DE DE, D1E 4 
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Tilleggsopplysninger: 

Et førerkort med en kombinert klasse kan bare utstedes til en person som har rett til å føre trekkvognen. 

1.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C1», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

2.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D1», er også gyldig for klasse «B». 

3.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C», er gyldig for alle klasser av kjøretøy som føreren har rett til å føre, 

og som er bekreftet på førerkortet. 

4.  Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

MODELLER UTSTEDT I MALTA 

Modell Malta 1 (M1) 

Modell utstedt i Malta fra 1.7.1991 til 31.12.2000 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, 221 mm × 100 mm når det er åpnet, først utstedt i juli 1991, brettet i seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell M1 Tilsvarende klasser 

A A, A1, B1 

B B, BE 

C C,CE,C1,C1E 

D D, DE, D1, D1E 

Tilleggsopplysninger: 

Førerkortet har tekst på maltesisk og engelsk. Papirførerkortet har serienummer på to sider og små emblemer for det maltesiske 

politi. Et større emblem er trykt i relieff delvis over fotografiet og delvis over selve førerkortet, og et stort maltesisk emblem 

kan ses i den store ruten over serienummeret. 

Modell Malta 2 (M2) 

Utstedt i Malta siden 1.1.2001 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell med fotografi, 85,4 mm × 54 mm – ID-kortformat – utstedt i 2001 i samsvar med 91/ 

439/EØF. 

Førerkortet består av to deler – plastkortet med fotografi og et medfølgende papirdokument. Kortet har fotografi av 

innehaveren, opplysninger om adresse, signatur og førerrett. Det medfølgende dokumentet inneholder serienummer, 

personopplysninger om føreren, førerkortnummer, skannet signatur av førerkortinnehaveren, førerrett med gyldighetstid, 

informasjonskoder, registrering av eventuelle forseelser, førerkortets gyldighetsdato for førerkortinnehavere over 70 år og andre 

relevante opplysninger. Den nederste delen fungerer som kvittering for førerkortet. På baksiden av det medfølgende 

dokumentet er adressen til utstedende myndighet, en beskrivelse av førerkortklassene og en beskrivelse av EU-koder og 

nasjonale informasjonskoder angitt. 

Med hensyn til sikkerhetselementer består førerkortet av et svært holdbart og fleksibelt plastkort i kredittkortformat med 

fotografi som er følsomt for ultrafiolett lys. Kortets forside har et rosa malteserkors. Ordet «førerkort» oversatt til EU-

medlemsstatenes språk (uten mellomrom mellom ordene) gjentas i bølgeformede linjer over det meste av forsiden. Kortet har 

også et spøkelsesbilde av innehaveren, og rundt den blå ruten ses bokstaven M i mikroskrift og 12 gule stjerner. På baksiden av 

førerkortet er fem maltesiske emblemer trykt i relieff på venstre side. Lignende linjer med ordet «førerkort» gjentas også over 

hele baksiden. Klassene og førerretten de gir, gyldighetstid og andre informasjonskoder vises også på baksiden av kortet. Det 

medfølgende dokumentet er gulaktig (tidligere blått og rosa) og har vannmerke. Serienummeret er angitt øverst til høyre under 

myndighetens logo. Serienummeret er også angitt på kvitteringen.  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell M2 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

A A2 

A+ A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F — 

G — 

MODELLER UTSTEDT I NEDERLAND 

Modell Nederland 1 (NL1) 

Modell utstedt i Nederland fra 1.6.2002 til 1.10.2006 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, 106 mm × 222 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

— A1  

A light A2 1 

A A  

— B1  

B B  

BE BE  

— C1  

— C1E  

C C  
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Klasser for modell NL1 Tilsvarende klasser Merknader 

CE CE  

— D1  

— D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Motorsykler i klasse «A lett» (modell 1) har en effekt på høyst 25 kW og et effekt/vekt-forhold på høyst 0,16 kW/kg, og 

dette skiller seg noe fra den nye klassen A2 (som er motorsykler med en effekt på høyst 35 kW og et effekt/vekt-forhold på 

høyst 0,2 kW/kg). Minstealderen for å få utstedt førerkort for klasse «A lett» er nå 18 år – i samsvar med direktiv 

2006/126/EF er minstealderen for å få utstedt førerkort for klasse A2 18 år dersom personen ikke har tidligere erfaring. 

 Minstealderen for å få utstedt førerkort for motorsykler i klasse A (modell 1) er nå 21 år. Dersom en person har to års 

erfaring med klasse «A lett», har vedkommende også automatisk rett til å føre motorsykler i klasse A. I samsvar med 

direktiv 2006/126/EF er minstealderen for å få utstedt førerkort for klasse A 24 år dersom personen ikke har tidligere 

erfaring, eller 20 år dersom vedkommende har to års erfaring med klasse A2. 

 Fra 1. mai 2004 er de nye EU-statene også tilføyd på baksiden av førerkortmodell 2. 

Modell Nederland 2 (NL2) 

Modell utstedt i Nederland fra 1.10.2006 til 19.1.2013 

Beskrivelse: Rosa førerkort, plastmateriale, kredittkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL2 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

— A1  

A light A2 1 

A A  

— B1  

B B  

BE BE  

— C1  

— C1E  

C C  

CE CE  

— D1  
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Klasser for modell NL2 Tilsvarende klasser Merknader 

— D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Motorsykler i klasse «A lett» (modell 2) har en effekt på høyst 25 kW og et effekt/vekt-forhold på høyst 0,16 kW/kg, og 

dette skiller seg noe fra den nye klassen A2 (som er motorsykler med en effekt på høyst 35 kW og et effekt/vekt-forhold på 

høyst 0,2 kW/kg). Minstealderen for å få utstedt førerkort for klasse «A lett» er nå 18 år – i samsvar med direktiv 

2006/126/EF er minstealderen for å få utstedt førerkort for klasse A2 18 år. 

 Minstealderen for å få utstedt førerkort for motorsykler i klasse A (modell 2) er nå 21 år. Dersom en person har to års 

erfaring med klasse «A lett», har vedkommende også automatisk rett til å føre motorsykler i klasse A. I samsvar med 

direktiv 2006/126/EF er minstealderen for å få utstedt førerkort for klasse A 24 år dersom personen ikke har tidligere 

erfaring, eller 20 år dersom vedkommende har to års erfaring med klasse A2. 

 På førerkortmodell 2 er det allerede avsatt plass til de nye klassene i direktiv 2006/126/EF. Disse blir ikke gjennomført før 

19.1.2013. 

MODELLER UTSTEDT I ØSTERRIKE 

Modell Østerrike 1 (A1) 

Utstedt i Østerrike fra 25.3.1947 til 15.5.1952 

Beskrivelse: Grått, tykt, men enkelt papir, 15 × 10,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A1 Tilsvarende klasser 

— AM 

a A1 

— A2 

b A 

— B1 

c 1 B 

c 2 B 

— BE 

— C1 

— C1E 

d C,CE 

  

— D1 
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Klasser for modell A1 Tilsvarende klasser 

— D1E 

d D, DE 

  

(e) — 

(f) — 

Tilleggsopplysninger: 

På modeller utstedt fra 1947 til september 1951 var det på side 4 angitt at disse modellene var utstedt som erstatning for et tysk 

førerkort. 

Modell Østerrike 2 (A2) 

Utstedt i Østerrike fra 16.5.1952 til 31.12.1955 

Beskrivelse: Grått, tykt, men enkelt papir, 22 × 10,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A2 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

a A1  

— A2  

b A  

— B1  

c 1 B  

c 2 B  

— BE  

— C1  

— C1E  

d 1 C, CE  

,   

— D1  

— D1E  

d 2 D, DE 1 

   

(e) —  

(f) —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse d2: Gyldig i fem år.  
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Modell Østerrike 3 (A3) 

Utstedt i Østerrike fra 1.1.1956 til 1.11.1997 

Beskrivelse: Rosa bestandig papir, 22 × 10,5 cm. Modellens utforming kan variere. I det tidsrommet da denne modellen ble 

utstedt, skjedde det imidlertid ingen betydelige endringer med hensyn til innholdet i førerretten. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A3 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

— A1  

— A2  

A A  

— B1  

B B  

— B  

— BE  

— C1  

— C1E  

C C  

— CE  

— D1  

— D1E  

D D  

— DE  

E — 1 

F —  

G —  

H —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse BE, CE og DE fantes ikke i direktiv 91/439/EØF før modell A4 ble innført. Klasse E er gyldig bare sammen med 

minst én av klassene B, C eller D, og gyldighetstiden på fem år for klasse D gjelder også for klasse E i kombinasjon med 

klasse D. 

Modell Østerrike 4 (A4) 

Utstedt i Østerrike fra 1.11.1997 til 1.3.2006 

Beskrivelse: Rosa bestandig papir, plastlaminering på side 2 (opplysninger om og fotografi av førerkortinnehaveren), 22 ×  

10,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A4 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 
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Klasser for modell A4 Tilsvarende klasser 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

— B 

— BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

F — 

Modell Østerrike 5 (A5) 

Modell utstedt i Østerrike siden 1.3.2006 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell, 8,5 × 5,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A5 Tilsvarende klasser 

— AM 

A (≤ 25 kW and ≤ 0,16 kW/kg) A2 

A A 

— B1 

B B 

— B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 
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Klasser for modell A5 Tilsvarende klasser 

D D 

DE DE 

F — 

MODELLER UTSTEDT I POLEN 

Modell Polen 1 (PL1) 

Utstedt i Polen fra 1.7.1999 til 30.9.2001 

Beskrivelse: Identitetskort (liggende format), 53,98 × 85,60 mm, tykkelse: 0,76 mm, plastkort i rosa nyanser med gjennomsiktig 

beskyttelseslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL1 Tilsvarende klasser Merknader 

* AM 1 

A1 A1  

— A2  

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

T — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dokumentet som bekrefter retten til å føre moped for en person i alderen 13–18 år, er mopedførerbevis; en person over 18 

år kan føre moped uten førerkort. 

2.  Klasse «T» gir rett til å føre landbrukstraktor med tilhenger(e) eller saktegående kjøretøy med tilhenger(e) bare på polsk 

territorium. 

Modell Polen 2 (PL2) 

Utstedt i Polen fra 1.10.2001 til 30.4.2004 

Beskrivelse: Identitetskort (liggende format), 53,98 × 85,60 mm, tykkelse: 0,76 mm, plastkort i rosa nyanser med gjennomsiktig 

beskyttelseslag.  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL2 Tilsvarende klasser Merknader 

 AM 1 

A1 A1  

— A2  

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

T — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dokumentet som bekrefter retten til å føre moped for en person i alderen 13–18 år, er mopedførerbevis; en person over 18 

år kan føre moped uten førerkort. 

2.  Klasse «T» gir rett til å føre landbrukstraktor med tilhenger(e) eller saktegående kjøretøy med tilhenger(e) bare på polsk 

territorium. 

Modell Polen 3 (PL3) 

Utstedt i Polen siden 1.5.2004 

Beskrivelse: Identitetskort (liggende format), 53,98 × 85,60 mm, tykkelse: 0,76 mm, plastkort i rosa nyanser med gjennomsiktig 

beskyttelseslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL3 Tilsvarende klasser Merknader 

 AM 1 

A1 A1  

— A2  

A A  

B1 B1  
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Klasser for modell PL3 Tilsvarende klasser Merknader 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

T — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Dokumentet som bekrefter retten til å føre moped for en person i alderen 13–18 år, er mopedførerbevis; en person over  

18 år kan føre moped uten førerkort. 

2.  Klasse «T» gir rett til å føre landbrukstraktor med tilhenger(e) eller saktegående kjøretøy med tilhenger(e) bare på polsk 

territorium. 

MODELLER UTSTEDT I PORTUGAL 

Modell Portugal 1 (P1) 

Utstedt i Portugal fra 30.8.1965 til 1.9.1984 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, seks sider, 105 × 222 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P1 Tilsvarende klasser 

A AM, A1, A2, A 

B B1, B, BE 

C C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

D Landbrukstraktorer 

Tilleggsopplysninger: 

De få av disse førerkortene som fortsatt er i bruk, utløper i 2015. 

Modell Portugal 2 (P2) 

Utstedt i Portugal fra 1.9.1984 til 1.7.1994 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, fire sider, 106 × 148 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P2 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM  

A A1, A2, A 1 
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Klasser for modell P2 Tilsvarende klasser Merknader 

B B1, B  

C C1, C  

E E 2 

D D1, D  

 —  

F (landbrukstraktorer) —  

G (yrkesførere) —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å kjøre disse. 

2.  Førerkort for klasse E utstedes bare til innehavere av førerkort for en annen klasse. 

Modell Portugal 3 (P3) 

Utstedt i Portugal fra 1.7.1994 til 18.10.1998 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, seks sider. Høyde/bredde 106 × 221 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P3 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A 1 

B B1, B  

E BE, C1E, CE, D1E, DE 2 

C C1, C  

D D1, D  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å kjøre disse. 

2.  Klasse E utstedes bare sammen med en annen klasse. 

Modell Portugal 4 (P4) 

Utstedt i Portugal fra 18.10.1998 til 1.7.1999 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, seks sider. Høyde/bredde 106 × 221 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P4 Tilsvarende klasser Merknader 

A1, A AM  

A1 A1  
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Klasser for modell P4 Tilsvarende klasser Merknader 

A < 25 kW and 0,16 kW/kg A2 1 

A ≥ 25 kW and 0,16 kW/kg A 1 

B B1 B  

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1,D  

DE D1E,DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å kjøre disse. 

Modell Portugal 5 (P5) 

Utstedt i Portugal fra 1.7.1999 til 25.5.2005 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til direktiv 91/439/EØF og ISO 7810/7816. Kontrollmetode i henhold til ISO 10 373. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P5 Tilsvarende klasser Merknader 

A1, A AM 1 

A1 A1  

A < 25 kW and 0,16 kW/kg A2 1 

A ≥ 25 k and 0,16 kW/kg A 1 

B B1 B  

BE BE  

C C1 C  

CE C1E, CE  

D D1 D  

DE D1E DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å kjøre disse. 

Fra 1.7.1999 til 31.12.1999 ble både førerkortmodell P5 og P6 utstedt.  
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Modell Portugal 6 (P6) 

Utstedt i Portugal siden 25.5.2005 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til direktiv 91/439/EØF og ISO 7810/7816. Kontrollmetode i henhold til ISO 10 373. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P6 Tilsvarende klasser Merknader 

A1, A AM 1 

A1 A1  

A < 25 kW og 0,16 kW/kg A2 1 

A ≥ 25 kW og 0,16 kW/kg A 1 

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å kjøre disse. 

MODELLER UTSTEDT I ROMANIA 

Modell Romania 1 (ROU1) 

Utstedt i Romania fra 29.4.1966 til 28.6.1984 

Beskrivelse: Førerkortbok med ett ark inni. Rosa. Format: 74 × 105 mm. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Romania, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1995–2001. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Romania og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B  

C C  

D D  

E E 1 
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Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse E var en egen klasse som var gyldig bare sammen med en annen klasse i henhold til følgende: E + B = BE; E + C 

 = CE; E + D = DE. 

Modell Romania 2 (ROU2) 

Utstedt i Romania fra 1.7.1984 til 9.4.1990 

Beskrivelse: Kraftig papir av bankseddelkvalitet (rosa) med påtrykt sikkerhetsmønster. Mål: 76 × 112 mm. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Romania, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1995–2001. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Romania og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B  

C C  

D D  

E E 1 

F —  

G A1  

H —  

I —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse E var en egen klasse som var gyldig bare sammen med en annen klasse i henhold til følgende: E + B = BE; E + C 

 = CE; E + D = DE. 

Modell Romania 3 (ROU3) 

Utstedt i Romania fra 9.4.1990 til 1.12.1995 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. Format: 75 × 103 mm. To sider er forbeholdt regelmessige legeundersøkelser og 

kan avrives. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Romania, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1995–2001. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Romania og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU3 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B  

C C  

D D  
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Klasser for modell ROU3 Tilsvarende klasser Merknader 

E E 1 

F —  

G A1  

H —  

I —  

Tilleggsopplysninger: 

1 Klasse E var en egen klasse som var gyldig bare sammen med en annen klasse i henhold til følgende: E + B = BE; E + C  

= CE; E + D = DE. 

Modell Romania 4 (ROU4) 

Utstedt i Romania fra 1.12.1995 til 2008 

Beskrivelse: Laminert kortmodell. Rosa. Mål i samsvar med standarden ISO 7810. Plastkortmodellen er innført gradvis fra 

1.12.1995. Fra 1.12.1995 til 31.10.1996 ble både modell ROU 3 og ROU 4 utstedt. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU4 Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tb — 

Tr — 

Tv — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen er gyldig fram til utløpsdatoen angitt på dokumentet (10 år). 

Kortet er beskyttet mot forfalskning på flere måter: Det er brukt spesialpapir som ikke kan etterlignes (flerdobbelt litografisk 

trykk, kopieringsbeskyttet linjemønster, optisk variabelt element, prismetrykk, sølvtrykk), skannet fotografi, hologram rett ved 

fotografiet, beskyttelsesmerking som er synlig i ultrafiolett lys (fluorescerende), mikrotyper («ROMANIA») på fotografiets 

kanter og mikroplextrykk på tegningen av kjøretøyet på kortets bakside.  
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Modell Romania 5 (ROU5) 

Utstedt i Romania fra 2008 til 19.1.2013 

Beskrivelse: Førerkortmodell ROU 5 i henhold til direktiv 2006/126/EF: Kort av polykarbonat i samsvar med ISO 7810 og ISO 

7816-1; beskyttelse mot forfalskning: tilpassede hologrammer, ultrafiolett fluorescerende trykkfarger, infrarøde og 

fosforescerende pigmenter, følbare felter, materiale uten optisk blekemiddel, sikkerhetsbunntrykk, optisk variable elementer, 

lasergravering og sikkerhetsbunntrykk i det området der fotografiet er plassert. 

Andre elementer: Gjennomsiktig vindu, bølgemønster. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU5 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tb — 

Tr — 

Tv — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen er gyldig fram til utløpsdatoen angitt på dokumentet (10 år). 

I 2008 ble både modell ROU 4 og ROU 5 utstedt. 

MODELLER UTSTEDT I SLOVENIA 

Modell Slovenia 1 (SLO1) 

Utstedt i Slovenia fra 15.2.1992 til 2006 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Modellen kan være utstedt på følgende språk: slovensk, slovensk og italiensk (tospråklig), slovensk og ungarsk (tospråklig).  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A 1 

B B 2 

C B, C  

D B, C, D  

E BE, CE 3 

(F) —  

(G) —  

H A1 79 (< 50 km/t)  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Følgende begrensninger kan gjelde for klasse A (angitt i feltet Merknader): 

 «A — LE DO 50 KM/H» eller «21800 A LE DO 50 KM/H» eller «A 79 (< 50 KM/H)»: begrenset til å føre motorsykler 

bare i klasse A1 79 (< 50 km/t). 

 «A — DO 125 CCM» eller «20500 A <= 125 CCM» eller «A <= 125 CCM IN <= 11KW» eller «20800 A <= 125 CCM IN 

<= 11 KW» eller «72. (A1)»: gir rett til å føre motorsykler bare i klasse A1. 

 «A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG» eller «20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG» eller «A 209. (<= 25 KW ALI 

<= 0,16 KW / KG)»: gir rett til å føre motorsykler i klasse A med en effekt på høyst 25 kW og et effekt/vekt-forhold på 

høyst 0,16 kW/kg. 

 «A — DO 350 CCM» eller «20700 A <= 350 CCM»: gir rett til å føre motorsykler i klasse A ved fylte 20 år (eller mer). 

2.  Dersom følgende er angitt i feltet Merknader: 

 «E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE» eller «20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE» eller «E 206. LE Z VOZILI B 

KAT.», har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE. 

3.  Innehavere av førerkort for klasse E har også rett til å føre kjøretøyer i klasse DE dersom de tidligere har fått utstedt 

førerkort for klasse D. 

Modell Slovenia 2 (SLO2) 

Utstedt i Slovenia fra 1.1.2006 til 13.7.2009 

Beskrivelse: Rosa papir i termoplastfolie. 

Modellen kan være utstedt på følgende språk: slovensk, slovensk og italiensk (tospråklig), slovensk og ungarsk (tospråklig). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO2 Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

— B1 
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Klasser for modell SLO2 Tilsvarende klasser 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F — 

G — 

H — 

Modell Slovenia 3 (SLO3) 

Utstedt i Slovenia fra 13.7.2009 til 18.1.2013 

Beskrivelse: Kort av polykarbonat i samsvar med ISO/IEC 7810:2003, 85,6 × 53,98 mm. 

Modellen kan være utstedt på følgende språk: slovensk, slovensk og italiensk (tospråklig), slovensk og ungarsk (tospråklig). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO3 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 
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Klasser for modell SLO3 Tilsvarende klasser 

D D 

DE DE 

F — 

G — 

MODELLER UTSTEDT I SLOVAKIA 

Modell Slovakia 1 (SK1) 

Utstedt fra 1.1.1993 til 30.4.2004 

Beskrivelse: Rosa forseglet kortmodell som består av to sider. 

Mål 105 × 74 mm, papir i termoplastfolie. 

Sikkerhetselementer: Det brukes en spesiell ultrafiolett fluorescerende trykkfarge til førerkortnummeret og guillochering. 

Bunntrykk på begge sider av dokumentet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SK1 Tilsvarende klasser 

A/50 AM 

— A1 

— A2 

A AM, A1, A2 A 

— B1 

B AM, B1, B 

E (B+E) AM, B1, B, BE 

— C1 

— C1E 

C AM, B1, B, C1, C 

E (C+E) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 

— D1 

— D1E 

D AM, B1, B, C1. C. D1,D 

E (D+E) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

(T) — 

Tilleggsopplysninger: 

Fram til 1. januar 2004 var teksten «skúšobná lehota» (prøveperiode) angitt i tabellen «Osobitné záznamy» (ytterligere 

opplysninger) på baksiden av dokumentet. Prøveperioden på to år ble regnet fra utstedelsesdatoen. Derfor hadde slike 

dokumenter en begrenset gyldighetstid på to år angitt i punkt 7. Etter innbytte av et slikt førerkort ble det ikke angitt noen 

gyldighetstid på det nye førerkortet. Alle klasser er gyldige på livstid.  
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Harmoniserte koder: 

Okuliare potrebné = 01 

Ručné riadenie = Denne begrensningen avhenger av innehaverens fysiske funksjonshemming og kan gjelde mer enn én EU-

kode — den kan omfatte én eller flere av følgende EU-koder: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 og 44. 

Modell Slovakia 2 (SK2) 

Utstedt siden 1.5.2004 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell i samsvar med vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Sikkerhetselementer: 

a)  et rundt gjennomsiktig diffraktivt optisk variabelt merke på kortets forside mellom den gjennomsiktige folien og 

polykarbonatlaget som delvis overlapper det skannede fotografiet av førerkortinnehaveren, 

b)  elementer med trafikktilknytning, grafikk i form av trafikkskilt og piktogrammer av kjøretøyer i selve polykarbonatlaget på 

kortets forside, 

c)  teksten «SLOVENSKÁ REPUBLIKA» i reliefftrykk over den øvre venstre delen av fotografiet av førerkortinnehaveren og 

på resten av kortet, 

d)  sikkerhetstråd (på baksiden) med optisk variable egenskaper og teksten SLOVENSKO/SLOVAKIA, 

e)  to synlige pastellfarger på begge sider med dobbelt regnbuetrykk som gir det endelige rosa inntrykket av dokumentet, 

f ) en cirka 15 mm bred blå stripe langs kanten som ser rød ut i kortbølget ultrafiolett lys og blå ut i langbølget ultrafiolett lys, 

blått EU-flagg øverst til venstre med teksten: «VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA» på kortets forside 

og kjøretøysymboler på baksiden. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SK2 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A≤ 25 kW A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

T — 
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MODELLER UTSTEDT I FINLAND 

Modell Finland 1 (FIN1) 

Utstedt i Finland fra 1.7.1972 til 30.9.1990 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN1 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

(KT) A 

(T) — 

Modell Finland 2 (FIN2) 

Utstedt i Finland fra 1.10.1990 til 30.6.1996 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN2 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 
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Klasser for modell FIN2 Tilsvarende klasser 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

(T) — 

Modell Finland 3 (FIN3) 

Utstedt i Finland fra 1.7.1996 til 31.12.1997 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN3 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(T) — 

Modell Finland 4 (FIN4) 

Utstedt i Finland siden 1.1.1998 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN4 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM 1,4 

A1 A1  
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Klasser for modell FIN4 Tilsvarende klasser Merknader 

— A2  

A A 3 

— B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(M) —  

(T) — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Den nasjonale klassen M (for lette firehjuls kjøretøyer, standardmopeder, unntatt mopeder med lav effekt) ble innført 

1.1.2000. De som fylte 15 år før nevnte dato, har fortsatt rett til å føre moped (men ikke lette firehjuls motorsykler) uten 

førerkort. 

2.  Klasse T ble innført allerede før den første modellen (FIN1). T gjelder traktorer (unntatt traktorer som er godkjent for 

kjøring på offentlig vei), motorredskaper og snøscootere, og ethvert kjøretøy som trekkes av slike. Retten til å føre 

kjøretøyer i klasse T inngår i alle andre klasser unntatt M/AM. Klasse T er ikke angitt på førerkortet dersom det finnes 

andre klasser som denne klassen inngår i. Klasse T angis bare dersom det er bestått egen prøve for denne klassen. Fra 

19.1.2013 skal det innføres en ny klasse LT for traktorer som er godkjent for kjøring på offentlig vei. Retten til å føre 

kjøretøyer i klasse LT inngår i klasse C1 og C. 

3.  Fra 19.1.2013 tilsvarer A klasse A2 dersom den relevante 2-årsperioden ikke er utløpt, og ellers klasse A dersom 

førerkortet er utstedt før nevnte dato. 

4.  Fra 19.1.2013 blir bestått praktisk prøve for mopeder (håndteringsprøve) og lette firehjuls motorsykler (førerprøve) i klasse 

AM angitt på førerkortet med separate nasjonale koder. 

Modell Finland 5 (FIN5) 

Utstedt på Ålands territorium fra 1.8.1973 til 31.5.1992 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN5 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 
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Klasser for modell FIN5 Tilsvarende klasser 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

(KT) A 

(T) — 

Modell Finland 6 (FIN6) 

Utstedt på Ålands territorium fra 1.6.1992 til 31.12.1997 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN6 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(T) — 
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Tilleggsopplysninger: 

Klasse A1 ble innført 1.7.1996. 

Klasse B1, C1, C1E, D1 og D1E ble innført 1.9.1996. 

Førerkortets utseende ble ikke endret da klassene A1, B1, C1, C1E, D1 og D1E ble innført. 

Modell Finland 7 (FIN7) 

Utstedt på Ålands territorium siden 1.1.1998 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN7 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1  

— A2 5 

A A 3 

B1 B1 4, 6 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

M AM 1,7 

(T) — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Klasse M (for lette firehjuls kjøretøyer, standardmopeder, unntatt mopeder med lav effekt) ble innført 1.6.2004. 

2.  Klasse T gjelder traktorer (unntatt traktorer som er godkjent for kjøring på offentlig vei), motorredskaper og snøscootere, 

og ethvert kjøretøy som trekkes av slike. 

3.  Førerkort for klasse A utstedes enten for motorsykler på høyst 25 kW og et effekt/vekt-forhold på høyst 0,16 kW/kg eller 

for alle typer motorsykler. En person som har hatt førerkort i to år for klasse A for motorsykler på høyst 25 kW og et 

effekt/vekt-forhold på høyst 0,16 kW/kg, har rett til å føre alle typer motorsykler. 

4.  Klasse B1 er ikke angitt på side 2 i førerkortet. 

5.  Klasse A2 blir innført 19.1.2013. 

6 Klasse B1 utgår 19.1.2013. 

7.  Klasse M erstattes av klasse AM 19.1.2013.  
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MODELLER UTSTEDT I SVERIGE 

Modell Sverige 1 (S1) 

Utstedt i Sverige fra 1.6.1999 til 30.11.2007 

Beskrivelse: Førerkortet er utstedt som et ID-1-kort av polykarbonat. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell S1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1 1,3,4 

— A2  

A A 1,3,5 

— B1  

B B 2,6 

BE BE 7 

— C1  

— C1E  

C C  

CE CE  

— D1  

— D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortinnehavere som før 1.7.1996 fikk utstedt klasse A-førerrett med begrensning til lette motorsykler, har rett til å føre 

motorvogner med et slagvolum på høyst 125 cm3 uten effektbegrensning (kW). Denne retten opprettholdes til førerkortet 

utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i 

henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker 

ikke tidligere førerrett. 

2.  Førerkortinnehavere som før 1. juli 1996 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre privatbil med en største tillatte 

totalmasse på over 3,5 tonn, så lenge kjøretøyet er registrert som privatbil og ikke som lett lastebil. Denne retten 

opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer bare i klasse B i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn 

etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

3.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1 eller A, har rett til å føre firehjuls 

motorsykler. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har 

innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et 

førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

4.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1, har rett til å føre motorsykler i klasse A1 

med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Ved 

utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i henhold til 

direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke 

tidligere førerrett.  
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5.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A, har rett til å føre motorsykler med en effekt 

på over 25 kW, eller med et effekt/vekt-forhold på over 0,16 kW/kg, bare dersom de har hatt førerkort for klasse A i minst 

to år eller har bestått en førerprøve på en motorsykkel av denne typen etter fylte 21 år. 

6.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre trehjuls motorsykler 

uansett effekt. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Førerkort for klasse B som er utstedt etter tilbakekalling 

etter 19. januar 2013, gir innehaveren rett til å føre trehjuls motorsykler med en nettoeffekt på over 15 kW bare på svensk 

territorium og forutsatt at innehaveren har fylt 21 år. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter 

tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

7.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse BE, har rett til å føre kjøretøyer der 

tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3,5 tonn (kode 79.06). Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. 

Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse BE i henhold til 

direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke 

tidligere førerrett. 

Modell Sverige 2 (S2) 

Utstedt i Sverige fra 27.11.2007 til 18.1.2013 

Beskrivelse: Førerkortet utstedes som et ID-1-kort av polykarbonat. Kortet er rosa og har et karakteristisk gjennomsiktig vindu i 

midten, under signaturen. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell S2 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM 3 

A1 A1 1,4,5 

— A2  

A A 1,4,6 

— B1  

B B 2,7 

BE BE 8 

— C1  

— C1E  

C C  

CE CE  

— D1  

— D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Førerkortinnehavere som før 1.7.1996 fikk utstedt klasse A-førerrett med begrensning til lette motorsykler, har rett til å føre 

motorvogner med et slagvolum på høyst 125 cm3 uten effektbegrensning (kW). Denne retten opprettholdes til førerkortet 

utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i 

henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker 

ikke tidligere førerrett.  
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2.  Førerkortinnehavere som før 1. juli 1996 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre privatbil med en største tillatte 

totalmasse på over 3,5 tonn, så lenge kjøretøyet er registrert som privatbil og ikke som lett lastebil. Denne retten 

opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer bare i klasse B i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn 

etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

3.  Klasse AM ble innført i Sverige 1.10.2009 som en nasjonal klasse. 

4.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1 eller A, har rett til å føre firehjuls 

motorsykler. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har 

innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et 

førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

5.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1, har rett til å føre motorsykler i klasse A1 

med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (ny kode 79.05 fra 31. desember 2013). Denne retten opprettholdes til 

førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i 

klasse A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter 

tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

6.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A, har rett til å føre motorsykler med en effekt 

på over 25 kW, eller med et effekt/vekt-forhold på over 0,16 kW/kg, bare dersom de har hatt førerkort for klasse A i minst 

to år eller har bestått en førerprøve på en motorsykkel av denne typen etter fylte 21 år. 

7.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre trehjuls motorsykler 

uansett effekt. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Førerkort for klasse B som er utstedt etter tilbakekalling 

etter 19. januar 2013, gir innehaveren rett til å føre trehjuls motorsykler med en nettoeffekt på over 15 kW bare på svensk 

territorium og forutsatt at innehaveren har fylt 21 år. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter 

tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

8.  Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse BE, har rett til å føre kjøretøyer der 

tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3,5 tonn (ny kode 79.06 fra 31. desember 2013). Denne retten 

opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer bare i klasse BE i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn 

etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

MODELLER UTSTEDT I DET FORENTE KONGERIKE 

Modell Det forente kongerike 1 (UK1) 

Utstedt i Storbritannia fra januar 1976 til januar 1986 

Beskrivelse: Lang grønn modell, brettet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK1 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t) 1 

B B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t) 2 

C B1 79 (≤ 425 kg)  

D A  

(E, F, G, H, J, K, L, M, N) —  
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Tilleggsopplysninger: 

1.  Innehavere av klasse A har rett til å føre kjøretøyer i klasse D1 og D1E som ikke er for en annens regning (ikke til 

yrkesmessig bruk, ingen betalende passasjerer verken direkte eller indirekte), og kjøretøyer i klasse C1E, forutsatt at den 

samlede vekten av tilhenger og trekkvogn ikke overstiger 8,25 tonn. 

2.  Som for innehavere av klasse A, men bare kjøretøyer med automatgir. 

Modell Det forente kongerike 2 (UK2) 

Utstedt i Storbritannia fra januar 1986 til juni 1990 

Beskrivelse: Rosa modell, brettet. Bare en del av den er det faktiske førerkortet, resten er et medfølgende dokument. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK2 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A B, BE, C1, C1E 1 

B B 78, BE 78, C1 78, C1E 78 2 

C A79 (≥ 550 kg) B1 79 3 

D A  

E AM, A1 4 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N) —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Innehavere av klasse A har rett til å føre kjøretøyer i klasse D1 og D1E som ikke er for en annens regning (ikke til 

yrkesmessig bruk, ingen betalende passasjerer verken direkte eller indirekte), og kjøretøyer i klasse C1E, forutsatt at den 

samlede vekten av tilhenger og trekkvogn ikke overstiger 8,25 tonn. 

2.  Som for innehavere av klasse A, men bare kjøretøyer med automatgir. 

3.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

4.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

Modell Det forente kongerike 3 (UK3) 

Utstedt i Storbritannia fra juni 1990 til desember 1996 

Beskrivelse: Rosa og grønn modell, brettet. Bare en del av den er det faktiske førerkortet, resten er et medfølgende dokument. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK3 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B, C1E 2 

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  
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Klasser for modell UK3 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 3 

B1 (kjøretøyer for funksjonshemmede) — 4 

F, G, H, K, L   

Tilleggsopplysninger: 

1.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2 Innehavere av klasse A har rett til å føre kjøretøyer i klasse D1 og D1E som ikke er for en annens regning (ikke til 

yrkesmessig bruk, ingen betalende passasjerer verken direkte eller indirekte), og kjøretøyer i klasse C1E, forutsatt at den 

samlede vekten av tilhenger og trekkvogn ikke overstiger 8,25 tonn. 

3.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

4.  Nasjonal klasse, kjøretøyer med en vekt på ≤ 254 kg utformet og konstruert for funksjonshemmede. 

Modell Det forente kongerike 4 (UK4) 

Utstedt i Storbritannia fra januar 1997 til mars 2000 

Beskrivelse: Rosa og grønn modell, brettet. Bare en del av den er det faktiske førerkortet, resten er et medfølgende dokument. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK4 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  
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Klasser for modell UK4 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

DE DE  

P AM, A1 2 

B1 (kjøretøyer for funksjonshemmede) 

F, G, H, K, P 

 3 

Tilleggsopplysninger: 

1.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

3.  Utstedt bare til personer som hadde denne retten før 12. november 1999. 

Tidsrommet for modell 4 og 5 overlapper hverandre. 

Modell Det forente kongerike 5 (UK5) 

Utstedt i Storbritannia fra juli 1998 og før 19. januar 2013 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Det medfølgende dokumentet, der dommer for trafikkovertredelser registreres, utstedes separat. Utstedelsesperioden for denne 

modellen overlapper utstedelsen av modell UK4 på grunn av en trinnvis innføring av den nye modellen. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK5 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 2 

B1 (kjøretøyer for funksjonshemmede) 

F, G, H, K, P 

 3 
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Tilleggsopplysninger: 

1.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

3.  Utstedt bare til personer som hadde denne retten før 12. november 1999. 

Modell Det forente kongerike 6 (UK6) 

Utstedt i Nord-Irland fra 1.4.1999 og før 19. januar 2013 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Det medfølgende dokumentet, der dommer for trafikkovertredelser registreres, utstedes separat. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK6 (Nord-Irland) Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 2 

B1 (kjøretøyer for funksjonshemmede) —  

F, G, H, K —  

Tilleggsopplysninger 

1.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2.  Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t.  
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Modell Det forente kongerike 7 (UK7) 

Utstedt i Gibraltar fra 2.12.1990 til 15.1.1997 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir utstedt i samsvar med vedlegg I til første rådsdirektiv 80/1263/EØF(1). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK7 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

A A, B1 79 (≤ 400 kg), bare trehjuls motorsykler 

B B, B1 (bare firehjuls motorsykler) 

BE BE 

C C, C1 

CE CE. C1E 

C1 BE, C, C1E, CE, og for innehavere av D, klasse D1E og DE 

D D, D1 

DE DE 

F, G, H, I, J, K — 

Modell Det forente kongerike 8 (UK8) 

Utstedt i Gibraltar fra 16.1.1997 til 24.8.2006 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir utstedt i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK8 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G, H, I, J, K — 
  

  

(1) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 1. 
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Modell Det forente kongerike 9 (UK9) 

Utstedt i Gibraltar fra 15.8.2006 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir utstedt i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. Som modell UK8, 

men forsiden er endret for å gjenspeile nye medlemsstaters tiltredelse. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK9 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G, H, I, J, K — 

MODELLER UTSTEDT I ISLAND 

Modell Island 1 (ÍS1) 

Utstedt i Island fra 12.4.1960 til 1981 

Beskrivelse: Grønt papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, B1 79 (≤ 400 kg)  

B B, BE, C1, C1E, D1, D1E  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF.  



Nr. 13/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

Modell Island 2 (ÍS2) 

Utstedt i Island fra 1981 til 1.3.1988 

Beskrivelse: Rosa papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, B1 79 (≤ 400 kg)  

B B, BE, C1, C1E, D1, D1E  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF. 

Modell Island 3 (ÍS3) 

Utstedt i Island fra 1.3.1988 til 31.5.1993 

Beskrivelse: Rosa papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS3 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, B1 79 (≤ 400 kg)  

B B, BE, C1, C1E  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF. 

Modell Island 4 (ÍS4) 

Utstedt i Island fra 1.6.1993 til 14.8.1997 

Beskrivelse: Rosa papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS4 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B, BE  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  
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Tilleggsopplysninger: 

1.  Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF. 

Modell Island 5 (ÍS5) 

Utstedt i Island siden 15.8.1997 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS5 Tilsvarende klasser 

A A 

B B 

BE BE 

C C 

CE CE 

D D 

DE DE 

MODELLER UTSTEDT I LIECHTENSTEIN 

Modell Liechtenstein 1 (FL1) 

Utstedt i Liechtenstein fra 1978 til 1993 

Beskrivelse: Modell på blått papir, A5-format. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL1 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B (til yrkesmessig bruk) 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G — 
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Modell Liechtenstein 2 (FL2) 

Utstedt i Liechtenstein fra 1993 til april 2003 

Beskrivelse: Modell på blått papir, A5-format. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL2 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

A2 — 79 (≤ 400 kg) B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G — 

Modell Liechtenstein 3 (FL3) 

Utstedt i Liechtenstein siden april 2003 

Beskrivelse: Kredittkortformat, EU-modell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL3 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 
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Klasser for modell FL3 Tilsvarende klasser 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G, M — 

MODELLER UTSTEDT I NORGE 

Generelt for alle modeller: alle norske førerkort har en trykt tekst på «bokmål» eller «nynorsk». De to målformene er likestilte. 

Ordene «Førerkort» og «Norge» viser at teksten er på «bokmål», mens «Førarkort» og «Noreg» viser at den er på «nynorsk». 

Modell Norge 1 (N1) 

Utstedt i Norge fra 23.4.1967 til 31.3.1979 

Beskrivelse: Mørkegrønt omslag, modell brettet til A7-format, seks sider. Ordet «Førerkort» eller «Førarkort» er trykt på 

forsiden av omslaget. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N1 Tilsvarende klasser 

Klasse 1 AM, A1, B, BE 

Klasse 2 AM, A1, B, BE 

Klasse 3 AM, A 

Klasse 4 — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne modellen er gyldig til innehaveren fyller 100 år, forutsatt at førerkortet har en gyldighetstid på ti år og var gyldig 2. april 

1982. Nasjonale myndigheter anbefaler innehaverne å bytte til modell N4 før de skal kjøre utenlands, eller til å ha med seg en 

bekreftet oversettelse eller et internasjonalt førerkort i samsvar med Wien-konvensjonen av 1968 om veitrafikk. 

Modell Norge 2 (N2) 

Utstedt i Norge fra 1.4.1979 til 1.3.1989 

Beskrivelse: Lyserødt papir med omslag av klar plast, to sider. Førerkort utstedt etter juli 1985 er påført datoen for første 

utstedelse av et hvilket som helst førerkort til innehaveren («Første førerkort»). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N2 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A  

A + «Klasse A gjelder bare lett 

motorsykkel» 

AM, A1 1 

B B 2 
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Klasser for modell N2 Tilsvarende klasser Merknader 

BE BE 3 

C C  

CE CE  

D D  

DE DE  

A + «Klasse A gjelder bare 

beltemotorsykkel» 

—  

T —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Stempelet med teksten som angir begrensningen, står på baksiden av førerkortet. 

2.  Førerretten stemplet på førerkortets bakside ble ugyldig fra og med 1. januar 2002. 

3.  Innehavere av klasse 1- eller 2-førerkort utstedt før 1. april 1979 som deretter er byttet inn i modell N2 for klasse BE, har 

også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM og A1. 

Modell Norge 3 (N3) 

Utstedt i Norge fra 1.3.1989 til 31.12.1997 

Beskrivelse: Lyserødt og grått papir med omslag av klar plast, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N3 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A  

A + «Klasse A gjelder bare lett 

motorsykkel» 

AM, A1 1 

A1 AM, A1 2 

B B 3 

BE BE 4 

B1 B1  

C C  

CE CE  

C1 C1 5 

C1E C1E 5 

D D  

DE DE  

D1 D1 6 
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Klasser for modell N3 Tilsvarende klasser Merknader 

D1E D1E 6 

D2 D1  

D2E D1E  

A + «Klasse A gjelder bare 

beltemotorsykkel» 

—  

S —  

T —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Stempelet med teksten som angir begrensningen, står på baksiden av førerkortet. 

2.  Klasse A1 ble innført 1. januar 1996. 

3 Førerretten stemplet på førerkortets bakside ble ugyldig fra og med 1. januar 2002. 

4.  Innehavere av klasse 1- eller 2-førerkort utstedt før 1. april 1979 som deretter er byttet inn i modell N2 og/eller modell N3 

for klasse BE, har også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

5.  Klasse C1 og C1E ble innført 1. januar 1997. 

6.  Klasse D1 og D1E ble innført 1. januar 1997 og erstattet klasse D2 og D2E innført i 1989. 

Modell Norge 4 (N4) 

Utstedt i Norge siden 1.1.1998 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N4 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A2, A  

A1 AM, A1  

B B  

BE BE  

B1 B1  

C C  

CE CE  

C1 C1  

C1E C1E  

D D  

DE DE  

D1 D1  

D1E D1E  
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Klasser for modell N4 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM 1 

S, T —  

Tilleggsopplysninger: 

1.  Den nasjonale klassen M omfatter alle mopeder som definert i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/126/EF. Førerretten kan være 

begrenset til tohjuls mopeder og tre- eller firehjuls mopeder med en egenvekt på høyst 150 kg, dvs. M 145 eller M 146. 

Førerretten kan også være begrenset til utelukkende å gjelde tre- eller firehjuls mopeder uansett type, dvs. M 147. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 402/2013 

av 30. april 2013 

om den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og -vurdering og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 352/2009(*) 

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 sikkerhet på Fellesskapets 

jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser 

til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av 

jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk 

av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbane-

sikkerhetsdirektivet)(1), særlig artikkel 6 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør det gradvis 

innføres felles sikkerhetsmetoder for å sikre at et høyt 

sikkerhetsnivå opprettholdes og, om nødvendig og 

praktisk gjennomførbart, forbedres. 

2) I samsvar med direktiv 2004/49/EF gav Kommisjonen 

12. oktober 2010 Det europeiske jernbanebyrå (heretter 

kalt «Byrået») mandat til å revidere kommisjons-

forordning (EF) nr. 352/2009 av 24. april 2009 om 

vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for risikoeva-

luering og risikovurdering som omhandlet i artikkel 6 

nr. 3 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/49/EF(2). Revisjonen bør omfatte resultatene av 

Byråets analyse i henhold til artikkel 9 nr. 4 i nevnte 

forordning av den samlede effektiviteten til den felles 

sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og -vurdering, 

og erfaringene med anvendelsen av metoden samt den 

videre utviklingen av roller og ansvarsområder for 

vurderingsorganet nevnt i artikkel 6 i nevnte forordning. 

Revisjonen bør også omfatte de kvalifikasjonskravene 

(ved utvikling av en godkjennings-/akkrediterings-

ordning) til vurderingsorganet som tilsvarer den rollen 

det har i den felles sikkerhetsmetoden, med henblikk på 

å skape større klarhet og unngå at den felles sik-

kerhetsmetoden gjennomføres forskjellig i medlems-

statene, og idet det tas hensyn til grensesnittene mot 

Unionens nåværende godkjennings- og sertifiserings-

prosedyrer i jernbanesektoren. Om mulig bør revisjonen 

av forordning (EF) nr. 352/2009 også omfatte en 

videreutvikling av kriteriene for risikoakseptering som 

kan benyttes til å vurdere om en risiko er akseptabel i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 3.5.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 52 av 3.9.2015, s. 37. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

(2) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 

forbindelse med en tydelig risikoestimering og -

evaluering. I samsvar med mandatet fra Kommisjonen 

framla Byrået sin anbefaling om revisjonen av den felles 

sikkerhetsmetoden til Kommisjonen, sammen med en 

konsekvensanalyse. Denne forordning bygger på nevnte 

anbefaling fra Byrået. 

3) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør de grunnleg-

gende kravene i sikkerhetsstyringssystemet omfatte 

framgangsmåter og metoder for å foreta risikoevalue-

ringer og gjennomføre risikokontrolltiltak hver gang det 

skjer en endring i driftsforholdene eller nytt materiell 

medfører ny risiko for infrastrukturen eller driften. Det 

grunnleggende elementet i sikkerhetsstyringssystemet 

omfattes av denne forordning. 

4) Artikkel 14a nr. 3 i direktiv 2004/49/EF krever at 

enheter med ansvar for vedlikehold oppretter et 

vedlikeholdssystem for å sikre at de kjøretøyene de har 

ansvar for å vedlikeholde, er i driftssikker stand. Disse 

enhetene bør innføre framgangsmåter for risikovur-

dering for å håndtere endringer i utstyr, framgangsmå-

ter, organisering, personale eller grensesnitt. Dette 

kravet til vedlikeholdssystemet omfattes også av denne 

forordning. 

5) Som følge av anvendelsen av rådsdirektiv 91/440/EØF 

av 29. juli 1991 om utvikling av Fellesskapets jernba-

ner(3) og av artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF bør 

det legges særlig vekt på risikohåndtering av grense-

snittene mellom de aktørene som er involvert i anven-

delsen av denne forordning. 

6) Artikkel 15 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(4) krever at medlems-

statene treffer alle egnede tiltak for å sikre at de 

strukturelle delsystemene som utgjør jernbanesystemet, 

kan tas i bruk bare dersom de er prosjektert, bygd og 

anlagt slik at de oppfyller de grunnleggende kravene 

som stilles til dem, når de integreres i jernbanesystemet. 

Medlemsstatene må særlig kontrollere at disse 

delsystemene er teknisk forenlige med det jernbane-

systemet de skal integreres i, og at disse delsystemene 

kan integreres på en sikker måte i samsvar med denne 

forordning. 

7) Fraværet av en felles framgangsmåte blant medlems-

statene for å fastsette og påvise at sikkerhetsnivåene og 

kravene til jernbanesystemet blir overholdt, har vist seg 

  

(3) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. 

(4) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

2019/EØS/13/54 
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å være en hindring for liberalisering av jernbanemarke-

det. En slik felles framgangsmåte bør opprettes ved 

denne forordning. 

8) For å legge til rette for medlemsstatenes gjensidige 

godkjenning bør metodene for å identifisere og håndtere 

risiko og metodene for å påvise at jernbanesystemet på 

Unionens territorium oppfyller sikkerhetskravene, 

harmoniseres blant de aktørene som deltar i utviklingen 

og driften av jernbanesystemet. Som et første skritt er 

det nødvendig å harmonisere framgangsmåter og 

metoder for å foreta risikoevaluering og gjennomføre 

kontrolltiltak hver gang det skjer en endring i drifts-

forholdene eller nytt materiell medfører nye former for 

risiko for infrastrukturen eller driften, som omhandlet i 

nr. 2 bokstav d) i vedlegg III til direktiv 2004/49/EF. 

9) Dersom det ikke foreligger noen meldt nasjonal regel 

for å fastslå hvorvidt en endring er vesentlig for 

sikkerheten i en medlemsstat, bør selskapet eller organi-

sasjonen som har ansvar for å gjennomføre endringen 

(heretter kalt «initiativtakeren»), i utgangspunktet 

vurdere den aktuelle endringens mulige innvirkning på 

jernbanesystemets sikkerhet. Dersom den foreslåtte 

endringen påvirker sikkerheten, bør initiativtakeren på 

grunnlag av en sakkyndig vurdering vurdere endringens 

betydning på grunnlag av et sett med kriterier som bør 

fastsettes i denne forordning. Denne vurderingen bør 

føre til en av tre konklusjoner. I det første tilfellet anses 

ikke endringen å være vesentlig, og initiativtakeren bør 

gjennomføre endringen ved å anvende sin egen 

sikkerhetsmetode. I det andre tilfellet anses endringen å 

være vesentlig, og initiativtakeren bør gjennomføre 

endringen ved å anvende denne forordning, men uten 

behov for særlige inngrep fra den nasjonale sik-

kerhetsmyndigheten. I det tredje tilfellet anses end-

ringen å være vesentlig, men det foreligger EU-

bestemmelser som krever et særlig inngrep fra relevant 

nasjonal sikkerhetsmyndighet, for eksempel ny tillatelse 

til ibruktaking av et kjøretøy, en revisjon/ajourføring av 

et jernbaneforetaks sikkerhetssertifikat eller en revisjon/ 

ajourføring av en infrastrukturforvaltnings sikkerhets-

godkjenning. 

10) Når det foretas en endring i et jernbanesystem som 

allerede er i bruk, bør betydningen av endringen også 

vurderes, idet det tas hensyn til alle sikkerhetsrelaterte 

endringer som påvirker den samme delen av systemet 

etter denne forordnings ikrafttredelse eller etter at den 

siste anvendelsen av risikohåndteringsprosessen som er 

fastsatt i denne forordning, alt etter hvilket tidspunkt 

som inntreffer sist. Formålet er å vurdere om disse 

endringene som helhet utgjør en vesentlig endring som 

krever full anvendelse av den felles sikkerhetsmetoden 

for risikoevaluering og -vurdering. 

11) Hva som kan aksepteres av risiko med hensyn til en 

vesentlig endring, bør evalueres ved hjelp av ett eller 

flere av følgende prinsipper for risikoakseptering: 

anvendelse av regler for god praksis, sammenligning 

med lignende deler av jernbanesystemet eller en 

eksplisitt risikoestimering. Alle prinsippene har vært 

benyttet på en vellykket måte til en rekke jern-

baneformål samt i andre transportsystemer og andre 

bransjer. Prinsippet om «eksplisitt risikoestimering» blir 

ofte benyttet ved kompliserte eller nyskapende endrin-

ger. Initiativtakeren bør ha ansvar for å velge det 

prinsippet som skal anvendes. 

12) Der det anvendes allment anerkjente regler for god 

praksis, bør det derfor være mulig å redusere de virknin-

gene som følger av anvendelsen av den felles sik-

kerhetsmetoden, i samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet. Der det foreligger unionsbestemmelser som 

krever særlige inngrep av den nasjonale sik-

kerhetsmyndigheten, bør nevnte myndighet likeledes ha 

tillatelse til å opptre som uavhengig vurderingsorgan for 

å redusere dobbeltkontroll, unødige kostnader for 

bransjen og tiden fram til produktet kan bringes i 

omsetning. 

13) For å rapportere til Kommisjonen om effektiviteten og 

anvendelsen av denne forordning og komme med 

anbefalinger for å forbedre denne forordning når det er 

relevant, bør Byrået kunne samle inn relevante 

opplysninger fra de ulike involverte aktørene, herunder 

fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, fra sertifise-

ringsorganer for enheter med ansvar for vedlikehold av 

godsvogner og fra andre enheter med ansvar for 

vedlikehold som ikke faller inn under virkeområdet til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011 av 10. mai 

2011 om et system for sertifisering av enheter med 

ansvar for vedlikehold av godsvogner(1). 

14) Akkreditering av et vurderingsorgan bør vanligvis 

foretas av det nasjonale akkrediteringsorganet som har 

enekompetanse til å vurdere om vurderingsorganet 

oppfyller de kravene som er fastsatt i de harmoniserte 

standardene. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene 

til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(2) inneholder detaljerte bestemmelser om 

slike nasjonale akkrediteringsorganers kompetanse. 

15) Dersom harmonisert unionsregelverk gir mulighet til å 

velge samsvarsvurderingsorganer til å gjennomføre 

regelverket, bør de nasjonale myndighetene i Unionen 

anse åpen akkreditering som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008 som den foretrukne måten å dokumentere 

nevnte organers tekniske kompetanse på. Nasjonale 

myndigheter kan imidlertid anse at de selv har egnede 

måter å utføre denne evalueringen på. I slike tilfeller bør 

de nasjonale myndighetene framlegge for Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene all den dokumentasjonen 

som er nødvendig for å kontrollere kompetansen til det 

godkjenningsorganet som medlemsstaten velger til å 

gjennomføre Unionens regelverk. For å oppnå et like 

  

(1) EUT L 122 av 11.5.2011, s. 22. 

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



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/607 

 

høyt nivå av kvalitet og tillit som forventes ved 

akkreditering, bør kravene til og reglene for evaluering 

av vurderingsorganene og tilsynet med dem, når det 

gjelder godkjenning, være de samme som for akkredi-

teringsorganene. 

16) En uavhengig og kvalifisert ekstern eller intern person, 

organisasjon eller enhet, en nasjonal sikker-

hetsmyndighet, et meldt organ eller et organ som er 

utpekt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF, 

kan fungere som vurderingsorgan forutsatt at kriteriene i 

vedlegg II er oppfylt. 

17) Godkjenning av interne vurderingsorganer i samsvar 

med denne forordning krever ikke en umiddelbar 

revisjon av sikkerhetssertifikater som allerede er utstedt 

til jernbaneforetak, sikkerhetsgodkjenninger som er 

utstedt til infrastrukturforvaltninger, og sertifikater som 

er utstedt til enheter med ansvar for vedlikehold. Disse 

kan revideres neste gang det søkes om fornyelse eller 

ajourføring av sikkerhetssertifikatet, sikkerhetsgod-

kjenningen eller sertifiseringen av enheten med ansvar 

for vedlikehold. 

18) I gjeldende lovgivning er det ikke fastsatt noen grenser 

for antall vurderingsorganer som kan akkrediteres eller 

godkjennes i hver medlemsstat, og det finnes ingen krav 

til å ha minst ett akkreditert eller godkjent organ. Når 

vurderingsorganet ikke allerede er utpekt gjennom 

gjeldende unionsregelverk eller nasjonal lovgivning, 

kan initiativtakeren utpeke et vurderingsorgan i Unionen 

eller i en tredjestat som er akkreditert i henhold til 

kriterier og krav som tilsvarer kriteriene og kravene i 

denne forordning. Medlemsstatene bør kunne anvende 

akkreditering eller godkjenning, eller en kombinasjon av 

disse. 

19) Forordning (EF) nr. 352/2009 er blitt foreldet og bør 

derfor erstattes med denne forordning. 

20) I lys av de nye kravene som innføres ved denne 

forordning når det gjelder akkreditering og godkjenning 

av vurderingsorgan, bør gjennomføringen av denne 

forordning utsettes, slik at de berørte aktører får til-

strekkelig tid til å innføre og gjennomføre denne nye 

felles framgangsmåten. 

21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i 

direktiv 2004/49/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Ved denne forordning er det fastsatt en revidert felles 

sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering som 

omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF. 

2. Denne forordning skal legge forholdene til rette for 

markedsadgang for jernbanetransporttjenester ved å harmoni-

sere 

a) de risikohåndteringsprosessene som benyttes til å vurdere 

endringers innvirkning på sikkerhetsnivåer og overholdelse 

av sikkerhetskrav, 

b) utvekslingen av sikkerhetsrelevant informasjon mellom 

ulike aktører innenfor jernbanesektoren for å håndtere 

sikkerheten på tvers av de ulike grensesnittene som måtte 

forekomme i denne sektoren, 

c) den dokumentasjonen som følger av anvendelsen av en 

risikohåndteringsprosess. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på initiativtakeren som 

definert i artikkel 3 nr. 11 når denne foretar endringer i jern-

banesystemet i en medlemsstat. 

Endringene kan være av teknisk, driftsmessig eller organi-

satorisk art. Når det gjelder organisatoriske endringer, er det 

likevel bare endringer som vil kunne påvirke drifts- eller vedli-

keholdsprosessene, som skal undersøkes i henhold til bestem-

melsene i artikkel 4. 

2. Dersom endringen, på grunnlag av en vurdering i henhold 

til kriteriene i artikkel 4 nr. 2 bokstav a)–f), 

a) anses å være vesentlig, skal den risikohåndteringsprosessen 

som er fastsatt i artikkel 5, anvendes, 

b) ikke anses å være vesentlig, er det tilstrekkelig at det 

oppbevares hensiktsmessig dokumentasjon som begrunner 

beslutningen. 

3. Denne forordning får også anvendelse på strukturelle 

delsystemer som omfattes av direktiv 2008/57/EF, som følger: 

a) Dersom en risikovurdering kreves i henhold til relevante 

tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI); i så fall 

skal TSI-en eventuelt angi hvilke deler av denne forordning 

som får anvendelse. 

b) Dersom endringen er vesentlig i henhold til artikkel 4 nr. 2, 

får den risikohåndteringsprosessen som er angitt i artikkel 5, 

anvendelse på ibruktaking av strukturelle delsystemer for å 

sikre at de integreres på en sikker måte i et eksisterende 

system, i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2008/ 

57/EF. 

4. Anvendelsen av denne forordning i tilfellet omhandlet i 

nr. 3 bokstav b) i denne artikkel skal imidlertid ikke føre til 

krav som er i strid med de kravene som er fastsatt i de relevante 

TSI-ene. Dersom slik motstrid oppstår, skal initiativtakeren 

underrette den berørte medlemsstat, som så kan beslutte å be 

om en revisjon av TSI-en i samsvar med artikkel 6 nr. 2 eller 

artikkel 7 i direktiv 2008/57/EF eller et unntak i samsvar med 

artikkel 9 nr. 2 i nevnte direktiv. 

5. De jernbanesystemene som ikke omfattes av direktiv 

2004/49/EF i henhold til nevnte direktivs artikkel 2 nr. 2, er 

unntatt fra denne forordnings virkeområde. 

6. Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 352/2009 får fortsatt 

anvendelse på prosjekter som på datoen for denne forordnings   
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ikrafttredelse er langt framskredne prosjekter i henhold til 

artikkel 2 bokstav t) i direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 3 i direktiv 

2004/49/EF anvendelse. 

Videre menes med: 

1) «risiko» hyppigheten av ulykker og hendelser som fører til 

skade (som skyldes en fare), og denne skadens alvor-

lighetsgrad, 

2) «risikoanalyse» systematisk bruk av all tilgjengelig 

informasjon til å identifisere farer og estimere risikoen, 

3) «risikoevaluering» en framgangsmåte basert på risiko-

analysen for å fastslå om det er oppnådd et akseptabelt 

risikonivå, 

4) «risikovurdering» den samlede prosessen som omfatter en 

risikoanalyse og en risikoevaluering, 

5) «sikkerhet» fravær av uakseptabel risiko for skade, 

6) «risikohåndtering» systematisk anvendelse av prinsipper, 

framgangsmåter og praksis for analyse, evaluering og 

kontroll av risiko, 

7) «grensesnitt» alle interaksjonspunkter i et systems eller 

delsystems levetid, herunder drift og vedlikehold, der 

ulike aktører i jernbanesektoren arbeider sammen for å 

håndtere risikoen, 

8) «aktører» alle parter som direkte eller gjennom kontrakts-

regulerte ordninger er involvert i anvendelsen av denne 

forordning, 

9) «sikkerhetskrav» de sikkerhetsegenskapene (kvalitative 

eller kvantitative) i et system og driften av dette (herunder 

driftsregler) og vedlikehold som er nødvendig for å 

oppfylle sikkerhetsmål pålagt i lovgivningen eller av 

selskapet, 

10) «sikkerhetstiltak» et sett handlinger som enten reduserer 

forekomsten av en fare eller reduserer følgene av den for å 

oppnå og/eller opprettholde et akseptabelt risikonivå, 

11) «initiativtaker»: 

a) et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning 

som gjennomfører risikokontrolltiltak i samsvar med 

artikkel 4 i direktiv 2004/49/EF, 

b) en enhet med ansvar for vedlikehold som gjennom-

fører tiltak i samsvar med artikkel 14a nr. 3 i direktiv 

2004/49/EF, 

c) en oppdragsgiver eller produsent som ber et meldt 

organ om å anvende framgangsmåten for EF-verifise-

ring i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2008/ 

57/EF, eller et organ som er utpekt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 3 i nevnte direktiv, 

d) en som søker om tillatelse til å ta i bruk strukturelle 

delsystemer, 

12) «sikkerhetsvurderingsrapport» det dokumentet som 

inneholder konklusjonene av en vurdering som et vurde-

ringsorgan har foretatt av det aktuelle systemet, 

13) «fare» en situasjon som vil kunne føre til en ulykke, 

14) «vurderingsorgan» en uavhengig og kvalifisert ekstern 

eller intern person, organisasjon eller enhet som foretar 

undersøkelser med henblikk på å framlegge en bevisbasert 

bedømmelse av om et system er egnet til å oppfylle de 

sikkerhetskravene som stilles til det, 

15) «kriterier for risikoakseptering» de referansevilkårene som 

akseptering av en særlig risiko blir vurdert opp mot; disse 

kriteriene benyttes for å avgjøre om risikonivået er 

tilstrekkelig lavt til at det ikke er nødvendig å treffe 

umiddelbare tiltak for å redusere nivået ytterligere, 

16) «fareregister» dokumentet med registreringer av og 

henvisninger til identifiserte farer, tiltak knyttet til disse, 

deres opprinnelse og den organisasjonen som skal 

håndtere dem, 

17) «fareidentifikasjon» prosessen med å avdekke, registrere 

og karakterisere farer, 

18) «prinsipp for risikoakseptering» de reglene som benyttes 

for å komme fram til en konklusjon om hvorvidt risikoen 

knyttet til én eller flere bestemte farer er akseptabel, 

19) «regler for god praksis» et nedtegnet sett med regler som, 

når de anvendes riktig, kan benyttes til å kontrollere én 

eller flere bestemte farer, 

20) «referansesystem» et system som i praktisk bruk har vist 

seg å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå, og som kan 

benyttes til sammenligning av hvorvidt risikoen er 

akseptabel i et system som er til vurdering, 

21) «risikoestimering» den prosessen som benyttes til å lage et 

mål på det risikonivået som blir analysert, og som består 

av følgende trinn: frekvensestimering, konsekvensanalyse 

og integreringen av disse, 

22) «teknisk system» et produkt eller en samling av produkter, 

herunder utforming, gjennomføring og støttedokumenta-

sjon. Utviklingen av et teknisk system begynner med 

kravspesifikasjon og avsluttes med at systemet god-

kjennes. Selv om utformingen av relevante grensesnitt 

med mennesker vurderes, er menneskelige operatører og 

deres handlinger ikke omfattet av et teknisk system. 

Vedlikeholdsprosessen beskrives i vedlikeholdshånd-

bøkene, men er ikke selv en del av det tekniske systemet, 

23) «katastrofal konsekvens» omkomne og/eller flere 

alvorlige skadede og/eller større skader på miljøet som 

følge av en ulykke, 

24) «sikkerhetsakseptering» den statusen initiativtakeren har 

gitt endringen, basert på sikkerhetsvurderingsrapporten fra 

vurderingsorganet, 

25) «system» enhver del av det jernbanesystemet som er 

gjenstand for en endring, der endringen kan være av 

teknisk, driftsmessig eller organisatorisk art,  
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26) «meldt nasjonal regel» enhver nasjonal regel som er meldt 

av medlemsstatene i henhold til rådsdirektiv 96/48/EF(1), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF(2) og 

direktiv 2004/49/EF og 2008/57/EF, 

27) «sertifiseringsorgan» et sertifiseringsorgan som definert i 

artikkel 3 i forordning (EU) nr. 445/2011, 

28) «samsvarsvurderingsorgan» et samsvarsvurderingsorgan 

som definert i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

29) «akkreditering» akkreditering som definert i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, 

30) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

31) «godkjenning» en attestering fra et nasjonalt organ som 

ikke er det nasjonale akkrediteringsorganet, om at vurde-

ringsorganet oppfyller kravene i vedlegg II til denne 

forordning til å utføre den uavhengige vurderingen som er 

angitt i artikkel 6 nr. 1 og 2. 

Artikkel 4 

Vesentlige endringer 

1. Dersom det i en medlemsstat ikke foreligger noen meldt 

nasjonal regel for å fastslå om en endring er vesentlig eller ikke, 

skal initiativtakeren vurdere den aktuelle endringens mulige 

innvirkning på jernbanesystemets sikkerhet. 

Dersom den foreslåtte endringen ikke påvirker sikkerheten, er 

det ikke behov for å anvende den risikohåndteringsprosessen 

som er beskrevet i artikkel 5. 

2. Dersom den foreslåtte endringen påvirker sikkerheten, 

skal initiativtakeren på grunnlag av en sakkyndig vurdering 

avgjøre endringens betydning, på grunnlag av følgende 

kriterier: 

a) følger av svikt: realistisk situasjon basert på det verst 

tenkelige tilfellet av svikt i det systemet som er til 

vurdering, idet det tas hensyn til sikkerhetsbarrierer utenfor 

systemet, 

b) nyskaping benyttet ved gjennomføring av endringen: Dette 

gjelder både hva som er nyskapende i jernbanesektoren, og 

hva som er nytt for organisasjonen som gjennomfører 

endringen, 

c) endringens kompleksitet, 

d) overvåking: manglende evne til å overvåke den gjennom-

førte endringen i hele systemets levetid og treffe egnede 

tiltak, 

e) reversibilitet: manglende evne til å gå tilbake til systemet 

slik det var før endringen, 

f) addisjonalitet: vurdering av endringens betydning, idet det 

tas hensyn til alle nyere sikkerhetsrelaterte endringer av 

systemet til vurdering som ikke ble bedømt som vesentlige. 

  

(1) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

3. Initiativtakeren skal oppbevare hensiktsmessig dokumenta-

sjon som begrunner beslutningen. 

Artikkel 5 

Risikohåndteringsprosess 

1. Initiativtakeren er ansvarlig for anvendelsen av denne 

forordning, herunder vurderingen av endringens betydning ut 

fra kriteriene i artikkel 4, og for gjennomføring av risikohåndte-

ringsprosessen angitt i vedlegg I. 

2. Initiativtakeren skal påse at risiko som introduseres av 

leverandører og tjenesteytere, herunder deres underleverandø-

rer, også håndteres i samsvar med denne forordning. For dette 

formål kan initiativtakeren gjennom kontraktsregulerte 

ordninger be om at leverandører og tjenesteytere, herunder 

deres underleverandører, deltar i risikohåndteringsprosessen 

angitt i vedlegg I. 

Artikkel 6 

Uavhengig vurdering 

1. Et vurderingsorgan skal foreta en uavhengig vurdering av 

om anvendelsen av risikohåndteringsprosessen beskrevet i 

vedlegg I og resultatene av den er egnet. Dette vurderingsor-

ganet skal oppfylle kriteriene i vedlegg II. Dersom vurde-

ringsorganet ikke allerede er utpekt gjennom gjeldende 

unionsregelverk eller nasjonal lovgivning, skal initiativtakeren 

utpeke sitt eget vurderingsorgan så tidlig som mulig i risikohåndte-

ringsprosessen. 

2. For å gjennomføre den uavhengige vurderingen skal 

vurderingsorganet 

a) påse at det selv har en grundig forståelse av den vesentlige 

endringen, på grunnlag av den dokumentasjonen som initia-

tivtakeren har framlagt, 

b) vurdere de prosessene som benyttes til å håndtere sikkerhet 

og kvalitet under utformingen og gjennomføringen av den 

vesentlige endringen, dersom disse prosessene ikke allerede 

er sertifisert av et relevant samsvarsvurderingsorgan, 

c) vurdere anvendelsen av disse sikkerhets- og kvalitetsproses-

sene under utformingen og gjennomføringen av den 

vesentlige endringen. 

Når vurderingen er utført i samsvar med bokstav a), b) og c), 

skal vurderingsorganet framlegge en sikkerhetsvurderings-

rapport som fastsatt i artikkel 15 og vedlegg III. 

3. Dobbeltarbeid for følgende vurderinger skal unngås: 

a) samsvarsvurderingen av sikkerhetsstyringssystemet og av 

vedlikeholdssystemet for enheter med ansvar for vedlike-

hold i henhold til direktiv 2004/49/EF, og 

b) den samsvarsvurderingen som utføres av et meldt organ 

som definert i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2008/57/EF, 

eller av et organ som er utpekt i samsvar med artikkel 17 i 

nevnte direktiv, og  
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c) uavhengige vurderinger som utføres av vurderingsorganet i 

samsvar med denne forordning. 

4. Med forbehold for Unionens regelverk kan initia-

tivtakeren velge den nasjonale sikkerhetsmyndigheten som 

vurderingsorgan dersom den nasjonale sikkerhetsmyndigheten 

tilbyr denne tjenesten, og dersom de vesentlige endringene 

gjelder følgende: 

a) når et kjøretøy trenger tillatelse til ibruktaking, som 

omhandlet i artikkel 22 nr. 2 og artikkel 24 nr. 2 i direktiv 

2008/57/EF, 

b) når et kjøretøy trenger ytterligere tillatelse til ibruktaking, 

som omhandlet i artikkel 23 nr. 5 og artikkel 25 nr. 4 i 

direktiv 2008/57/EF, 

c) når sikkerhetssertifikatet må ajourføres på grunn av en 

endring av virksomhetens art eller omfang, som omhandlet 

i artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2004/49/EF, 

d) når sikkerhetssertifikatet må revideres på grunn av vesent-

lige endringer i rammereglene for sikkerhet, som omhandlet 

i artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2004/49/EF, 

e) når sikkerhetsgodkjenningen må ajourføres på grunn av 

vesentlige endringer i infrastrukturen, signaleringen eller 

energiforsyningen, eller i prinsippene for drift og vedlike-

hold av disse, som omhandlet i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 

2004/49/EF, 

f) når sikkerhetsgodkjenningen må revideres på grunn av 

vesentlige endringer i rammereglene for sikkerhet, som 

omhandlet i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. 

Dersom de vesentlige endringene gjelder et strukturelt 

delsystem som trenger en tillatelse til ibruktaking som nevnt i 

artikkel 15 nr. 1 eller artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF, kan 

initiativtakeren velge den nasjonale sikkerhetsmyndigheten som 

vurderingsorgan dersom den nasjonale sikkerhetsmyndigheten 

tilbyr denne tjenesten, med mindre initiativtakeren allerede har 

gitt denne oppgaven til et meldt organ i samsvar med 

artikkel 18 nr. 2 i nevnte direktiv. 

Artikkel 7 

Akkreditering/godkjenning av vurderingsorgan 

Vurderingsorganet nevnt i artikkel 6 skal være enten: 

a) akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet nevnt i 

artikkel 13 nr. 1 på grunnlag av kriteriene i vedlegg II, eller 

b) godkjent av godkjenningsorganet nevnt i artikkel 13 nr. 1 

på grunnlag av kriteriene i vedlegg II, eller 

c) den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, i samsvar med kravet 

i artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 8 

Akseptering av akkreditering/godkjenning 

1. Når en nasjonal sikkerhetsmyndighet tildeler et sik-

kerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010(1) eller kommisjons-

forordning (EU) nr. 1169/2010(2), skal den akseptere den 

akkrediteringen eller godkjenningen som er gitt 

  

(1) EUT L 326 av 10.12.2010, s. 11. 

(2) EUT L 327 av 11.12.2010, s. 13. 

av en medlemsstat i samsvar med artikkel 7, som bevis for 

jernbaneforetakets eller infrastrukturforvaltningens evne til å 

fungere som vurderingsorgan. 

2. Når sertifiseringsorganet tildeler et sertifikat til en enhet 

med ansvar for vedlikehold i samsvar med forordning (EU) 

nr. 445/2011, skal det akseptere den akkrediteringen eller 

godkjenningen som er gitt av en medlemsstat, som bevis for at 

enheten med ansvar for vedlikehold kan fungere som 

vurderingsorgan. 

Artikkel 9 

Typer godkjenning av vurderingsorgan 

1. Følgende typer godkjenning av vurderingsorganet kan 

benyttes: 

a) en medlemsstats godkjenning av en enhet med ansvar for 

vedlikehold, en organisasjon, en del av en organisasjon eller 

en person, 

b) en nasjonal sikkerhetsmyndighets godkjenning av evnen til 

en organisasjon, en del av en organisasjon eller en person 

til å gjennomføre uavhengige vurderinger ved å vurdere og 

føre tilsyn med sikkerhetsstyringssystemet hos et 

jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning, 

c) når den nasjonale sikkerhetsmyndigheten fungerer som 

sertifiseringsorgan i samsvar med artikkel 10 i forordning 

(EU) nr. 445/2011: den nasjonale sikkerhetsmyndighetens 

godkjenning av evnen til en organisasjon, en del av en 

organisasjon eller en person til å gjennomføre uavhengige 

vurderinger ved å vurdere og føre tilsyn med vedlikeholds-

systemet hos en enhet med ansvar for vedlikehold, 

d) godkjenning av et godkjenningsorgan som er utpekt av en 

medlemsstat, av evnen til en enhet med ansvar for vedlike-

hold, en organisasjon, en del av en organisasjon eller en 

person til å gjennomføre uavhengige vurderinger. 

2. Dersom en medlemsstat godkjenner den nasjonale sik-

kerhetsmyndigheten som vurderingsorgan, er det denne medle-

msstatens ansvar å påse at den nasjonale sikkerhetsmyndigheten 

oppfyller kravene i vedlegg II. I slike tilfeller skal den nasjonale 

sikkerhetsmyndighetens funksjoner som vurderingsorgan være 

beviselig uavhengig av den nasjonale sikkerhetsmyndighetens 

andre funksjoner. 

Artikkel 10 

Godkjenningens gyldighet 

1. I tilfellene omhandlet i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og d) 

samt artikkel 9 nr. 2 skal godkjenningens gyldighetstid ikke 

overstige fem år fra den datoen den ble tildelt. 

2. I tilfellene omhandlet i artikkel 9 nr. 1 bokstav b): 

a) skal godkjenningserklæringen for et jernbaneforetak eller 

en infrastrukturforvaltning anføres på det relevante sik-

kerhetssertifikatet i felt 5 «Utfyllende opplysninger», i 
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det harmoniserte formatet for sikkerhetssertifikater som er 

fastsatt i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 653/ 

2007(1), og på et passende sted på sikkerhetsgodkjenningen, 

b) skal godkjenningens gyldighetstid være begrenset til 

gyldigheten av sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen 

som den er tildelt på bakgrunn av. I så fall skal anmod-

ningen om godkjenning framsettes ved neste søknad om 

fornyelse eller ajourføring av sikkerhetssertifikatet eller  

-godkjenningen. 

3. I tilfellene omhandlet i artikkel 9 nr. 1 bokstav c): 

a) skal godkjenningserklæringen for en enhet med ansvar for 

vedlikehold anføres på det relevante sikkerhetssertifikatet i 

felt 5 «Utfyllende opplysninger» i det harmoniserte 

formatet for sertifikater for enheter med ansvar for ved-

likehold som er fastsatt i vedlegg V, eller eventuelt i 

vedlegg VI til forordning (EU) nr. 445/2011, 

b) skal godkjenningens gyldighetstid være begrenset til 

gyldigheten av det sertifikatet som er utstedt av sertifise-

ringsorganet, og som den er tildelt på bakgrunn av. I så fall 

skal anmodningen om godkjenning framsettes ved neste 

søknad om fornyelse eller ajourføring av sertifikatet. 

Artikkel 11 

Tilsyn ved godkjenningsorgan 

1. Analogt med kravene i artikkel 5 nr. 3 og 4 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 til akkreditering skal godkjenningsorganet 

føre periodisk tilsyn med henblikk på å kontrollere at det vurde-

ringsorganet det har godkjent, fortsetter å oppfylle kriteriene 

fastsatt i vedlegg II så lenge godkjenningen er gyldig. 

2. Dersom vurderingsorganet ikke lenger oppfyller kriteriene 

i vedlegg II, skal godkjenningsorganet begrense god-

kjenningens virkeområde, midlertidig oppheve godkjenningen 

eller trekke godkjenningen tilbake, avhengig av graden av 

manglende oppfyllelse. 

Artikkel 12 

Mindre strenge kriterier når en vesentlig endring ikke 

krever gjensidig godkjenning 

Dersom risikovurderingen av en vesentlig endring ikke kreves 

gjensidig godkjent, skal initiativtakeren utpeke et vurde-

ringsorgan som oppfyller minst de kravene til kompetanse, 

uavhengighet og upartiskhet som er fastsatt i vedlegg II. De 

øvrige kravene i nr. 1 i vedlegg II kan gjøres mindre strenge 

etter avtale med den nasjonale sikkerhetsmyndigheten og på 

vilkår som sikrer likebehandling. 

Artikkel 13 

Opplysninger til Byrået 

1. Medlemsstatene skal eventuelt senest 21. mai 2015 

underrette Byrået om hvilket organ som er deres nasjonale 

akkrediteringsorgan og/eller godkjenningsorgan eller god-

kjenningsorganer i henhold til denne forordning, samt om 

hvilke vurderingsorganer de har godkjent i samsvar med 

  

(1) EUT L 153 av 14.6.2007, s. 9. 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a). De skal også underrette om enhver 

endring i denne situasjonen innen én måned etter endringen. 

Byrået skal gjøre disse opplysningene offentlig tilgjengelige. 

2. Senest 21. mai 2015 skal det nasjonale akkrediteringsor-

ganet underrette Byrået om hvilke vurderingsorganer det har 

akkreditert, og hvilke kompetanseområder disse vurderingsor-

ganene er akkreditert for, i samsvar med nr. 2 og 3 i vedlegg II. 

De skal også underrette om enhver endring i denne situasjonen 

innen én måned etter endringen. Byrået skal gjøre disse 

opplysningene offentlig tilgjengelige. 

3. Senest 21. mai 2015 skal godkjenningsorganet underrette 

Byrået om hvilke vurderingsorganer det har godkjent, og hvilke 

kompetanseområder disse vurderingsorganene er godkjent for, i 

samsvar med nr. 2 og 3 i vedlegg II. De skal også underrette om 

enhver endring i denne situasjonen innen én måned etter 

endringen. Byrået skal gjøre disse opplysningene offentlig 

tilgjengelige. 

Artikkel 14 

Støtte fra Byrået ved akkreditering eller godkjenning av 

vurderingsorgan 

1. Byrået skal organisere fagfellevurderinger mellom god-

kjenningsorganer på grunnlag av prinsippene fastsatt i 

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

2. Byrået skal i samarbeid med Den europeiske organisasjon 

for akkreditering (EA) organisere opplæring om denne forord-

ning for de nasjonale akkrediteringsorganene og for god-

kjenningsorganene minst ved hver nye revisjon av denne 

forordning. 

Artikkel 15 

Sikkerhetsvurderingsrapporter 

1. Vurderingsorganet skal framlegge en sikkerhetsvur-

deringsrapport for initiativtakeren i samsvar med kravene i 

vedlegg III. Initiativtakeren er ansvarlig for å bestemme 

hvorvidt og hvordan konklusjonene i sikkerhetsvurderings-

rapporten skal tas i betraktning i forbindelse med sikkerhetsak-

septering av den vurderte endringen. Initiativtakeren skal 

begrunne og dokumentere de delene av sikkerhetsvurderings-

rapporten som denne måtte ha innvendinger mot. 

2. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) og i samsvar 

med nr. 5 i denne artikkel skal erklæringen nevnt i artikkel 16 

godkjennes av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten ved 

dennes beslutning om å tillate ibruktaking av strukturelle del-

systemer og kjøretøyer. 

3. Med forbehold for artikkel 16 i direktiv 2008/57/EF kan 

den nasjonale sikkerhetsmyndigheten ikke kreve ytterligere 

kontroller eller risikoanalyser, med mindre den kan påvise at 

det foreligger en vesentlig sikkerhetsrisiko. 

4. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) og i samsvar 

med nr. 5 i denne artikkel skal erklæringen nevnt i artikkel 16 

godkjennes av det meldte organet som har ansvar for å utstede 

samsvarssertifikatet, med mindre det begrunner og dokumen-

terer tvil om de antakelsene som er gjort, eller om resultatenes 

relevans.  



Nr. 13/612 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

5. Når et system eller en del av et system allerede er 

godkjent i henhold til risikohåndteringsprosessen omhandlet i 

denne forordning, skal et annet vurderingsorgan med ansvar for 

å utføre en ny vurdering av det samme systemet ikke reise tvil 

om den ferdige sikkerhetsvurderingsrapporten. Gjensidig god-

kjenning skal være betinget av at det blir påvist at systemet vil 

bli benyttet under de samme funksjons-, drifts- og miljøforhol-

dene som det allerede godkjente systemet, og at det er anvendt 

tilsvarende kriterier for risikoakseptering. 

Artikkel 16 

Initiativtakerens erklæring 

På grunnlag av resultatene av anvendelsen av denne forordning 

og sikkerhetsvurderingsrapporten fra vurderingsorganet skal 

initiativtakeren avgi en skriftlig erklæring om at alle identifi-

serte farer og tilknyttede risikoer er holdt på et akseptabelt nivå. 

Artikkel 17 

Håndtering av risikokontroll og revisjoner 

1. Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal inkludere 

revisjoner av anvendelsen av denne forordning i sine planer for 

regelmessig revisjon av sikkerhetsstyringssystemet som 

omhandlet i artikkel 9 i direktiv 2004/49/EF. 

2. Enheter med ansvar for vedlikehold skal inkludere 

revisjoner av anvendelsen av denne forordning i sine planer for 

regelmessig revisjon av vedlikeholdssystemet som omhandlet i 

artikkel 14a nr. 3 i direktiv 2004/49/EF. 

3. Som en del av oppgavene fastsatt i artikkel 16 nr. 2 

bokstav e) i direktiv 2004/49/EF skal den nasjonale sik-

kerhetsmyndigheten føre tilsyn med hvordan denne forordning 

anvendes av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og 

enheter med ansvar for vedlikehold som ikke omfattes av 

forordning (EU) nr. 445/2011, men som er identifisert i 

nasjonalt kjøretøyregister. 

4. Som en del av oppgavene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 445/2011 skal sertifiseringsorganet for en 

enhet med ansvar for vedlikehold av godsvogner føre tilsyn 

med hvordan enheten med ansvar for vedlikehold anvender 

denne forordning. 

Artikkel 18 

Tilbakemelding og teknisk utvikling 

1. Alle infrastrukturforvaltninger og alle jernbaneforetak 

skal i sin årlige sikkerhetsrapport omhandlet i artikkel 9 nr. 4 i 

direktiv 2004/49/EF rapportere kort om sin erfaring med 

anvendelsen av denne forordning. Rapporten skal også omfatte 

en sammenfatning av beslutningene om endringenes vesent-

lighetsnivå. 

2. Alle nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal i sin årlige 

sikkerhetsrapport omhandlet i artikkel 18 i direktiv 2004/49/EF 

rapportere om initiativtakernes erfaringer med anvendelsen av 

denne forordning og eventuelt om sine egne erfaringer. 

3. Den årlige vedlikeholdsrapporten for enheter med ansvar 

for vedlikehold av godsvogner som nevnt i del I nr. 7.4 

bokstav k) i vedlegg III til forordning (EU) nr. 445/2011 skal 

inneholde opplysninger om de erfaringene enheter med ansvar 

for vedlikehold har med anvendelsen av denne forordning. 

Byrået skal samordne innsamlingen av disse opplysningene 

med de respektive sertifiseringsorganene. 

4. Øvrige enheter med ansvar for vedlikehold som ikke faller 

inn under virkeområdet for forordning (EU) nr. 445/2011, skal 

også underrette Byrået om sine erfaringer med anvendelsen av 

denne forordning. Byrået skal samordne delingen av erfaringer 

med disse enhetene med ansvar for vedlikehold og med 

nasjonale sikkerhetsmyndigheter. 

5. Byrået skal samle inn alle opplysninger om erfaringene 

med anvendelsen av denne forordning, og skal om nødvendig 

komme med anbefalinger til Kommisjonen med sikte på å 

forbedre denne forordning. 

6. Byrået skal innen 21. mai 2018 framlegge en rapport for 

Kommisjonen med følgende innhold: 

a) en analyse av erfaringene med anvendelsen av denne 

forordning, herunder tilfeller der de felles sikker-

hetsmetodene har vært anvendt av initiativtakere på frivillig 

grunnlag før den relevante anvendelsesdatoen som er 

fastsatt i artikkel 20, 

b) en analyse av initiativtakernes erfaringer med hensyn til 

beslutninger om endringenes vesentlighetsnivå, 

c) en analyse av de tilfellene der regler for god praksis har 

vært benyttet, i samsvar med nr. 2.3.8 i vedlegg I, 

d) en analyse av erfaringene med akkreditering og god-

kjenning av vurderingsorganer, 

e) en analyse av denne forordnings samlede effektivitet. 

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal bistå Byrået med 

innsamling av slike opplysninger. 

Artikkel 19 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 352/2009 oppheves med virkning fra 

21. mai 2015. 

Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 21. mai 2015. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

1. ALLMENNE PRINSIPPER FOR RISIKOHÅNDTERINGSPROSESSEN 

1.1. Allmenne prinsipper og forpliktelser 

1.1.1. Risikohåndteringsprosessen skal begynne med en definisjon av det systemet som er til vurdering, og skal 

omfatte følgende: 

a) risikovurderingsprosessen, som skal identifisere farene, risikoene, de tilknyttede sikkerhetstiltakene og de 

derav følgende sikkerhetskravene som skal oppfylles av det systemet som er til vurdering, 

b) påvisning av at systemet faktisk oppfyller de identifiserte sikkerhetskravene, og 

c) håndtering av alle identifiserte farer og de tilknyttede sikkerhetstiltakene. 

 Denne risikohåndteringsprosessen er en løpende prosess og er vist på figuren i tillegget. Prosessen avsluttes når 

det er påvist at systemet oppfyller alle de sikkerhetskravene som er nødvendig for å akseptere risikoen knyttet 

til de identifiserte farene. 

1.1.2. Risikohåndteringsprosessen skal omfatte egnede kvalitetssikringstiltak og skal utføres av kvalifisert personale. 

Den skal være gjenstand for en uavhengig vurdering av ett eller flere vurderingsorganer. 

1.1.3. Initiativtakeren med ansvar for risikohåndteringsprosessen skal føre et fareregister i samsvar med nr. 4. 

1.1.4. De aktørene som allerede har innført metoder eller verktøy for risikovurdering, kan fortsette å anvende disse 

dersom de er forenlige med bestemmelsene i denne forordning, og på følgende vilkår: 

a) Metodene eller verktøyene for risikovurdering er beskrevet i et sikkerhetsstyringssystem som er akseptert av 

en nasjonal sikkerhetsmyndighet i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav a) eller artikkel 11 nr. 1 bokstav a) 

i direktiv 2004/49/EF, eller 

b) metodene eller verktøyene for risikovurdering kreves av en TSI eller er i samsvar med offentlig tilgjengelige 

godkjente standarder som er nærmere beskrevet i meldte nasjonale regler. 

1.1.5. Uten at det berører erstatningsansvaret i henhold til lovbestemmelsene i medlemsstatene, har initiativtakeren 

ansvaret for risikovurderingsprosessen. Særlig skal initiativtakeren, med samtykke av de berørte aktører, 

avgjøre hvem som skal ha ansvar for å oppfylle de sikkerhetskravene som følger av risikovurderingen. De 

sikkerhetskravene som initiativtakeren har pålagt disse aktørene, skal ikke gå utover deres ansvars- og 

kontrollområde. Denne avgjørelsen avhenger av hvilken type sikkerhetstiltak som blir valgt for å kontrollere at 

risikoen holdes på et akseptabelt nivå. Oppfyllelsen av sikkerhetskravene påvises i samsvar med nr. 3. 

1.1.6. Første trinn i risikohåndteringsprosessen skal være å identifisere, i et dokument som skal utarbeides av 

initiativtakeren, de ulike aktørenes oppgaver samt deres risikohåndteringstiltak. Initiativtakeren har ansvaret for 

å samordne et nært samarbeid mellom de ulike involverte aktører i tråd med deres respektive oppgaver, for å 

håndtere farene og de tilknyttede sikkerhetstiltakene. 

1.1.7. Det er vurderingsorganets ansvar å evaluere om risikohåndteringsprosessen anvendes riktig. 

1.2. Grensesnittstyring 

1.2.1. For hvert grensesnitt som er relevant for det systemet som er til vurdering, og uten at det berører spesifikasjoner 

for grensesnitt definert i relevante TSI-er, skal de berørte aktører i jernbanesektoren samarbeide for å 

identifisere og sammen håndtere farene og de tilknyttede sikkerhetstiltakene som må treffes for disse 

grensesnittene. Initiativtakeren skal samordne håndteringen av felles risiko i grensesnittene. 

1.2.2. Dersom en aktør for å oppfylle et sikkerhetskrav fastslår behov for et sikkerhetstiltak som aktøren ikke selv kan 

gjennomføre, skal aktøren etter avtale med en annen aktør overføre håndteringen av den tilknyttede faren til 

sistnevnte aktør i samsvar med prosessen angitt i nr. 4.  
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1.2.3. For systemet til vurdering har enhver aktør som oppdager at et sikkerhetstiltak ikke er i samsvar med kravene 

eller er utilstrekkelig, ansvar for å underrette initiativtakeren, som i sin tur skal underrette den aktøren som 

gjennomfører sikkerhetstiltaket. 

1.2.4. Den aktøren som gjennomfører sikkerhetstiltaket, skal deretter underrette alle aktører som påvirkes av 

problemet, enten innenfor systemet til vurdering eller, i den grad dette er kjent av aktøren, innenfor andre 

eksisterende systemer som benytter det samme sikkerhetstiltaket. 

1.2.5. Dersom det ikke kan oppnås enighet mellom to eller flere aktører, er det initiativtakerens ansvar å finne en 

løsning. 

1.2.6. Dersom en aktør ikke kan oppfylle et krav i en meldt nasjonal regel, skal initiativtakeren søke råd fra den 

relevante vedkommende myndighet. 

1.2.7. Uavhengig av definisjonen av systemet til vurdering er initiativtakeren ansvarlig for å sikre at 

risikohåndteringen omfatter selve systemet og integreringen av det i jernbanesystemet som helhet. 

2. BESKRIVELSE AV RISIKOVURDERINGSPROSESSEN 

2.1. Generell beskrivelse 

2.1.1. Risikovurderingsprosessen er den samlede løpende prosessen og omfatter følgende: 

a)  systemdefinisjon, 

b) risikoanalyse, herunder fareidentifikasjon, 

c) risikoevaluering. 

 Risikovurderingsprosessen skal virke sammen med farehåndteringen i samsvar med nr. 4.1. 

2.1.2. Systemdefinisjonen skal omhandle minst følgende: 

a) systemets formål (tilsiktet formål), 

b) systemfunksjoner og -elementer, der dette er relevant (herunder menneskelige, tekniske og driftsmessige 

elementer), 

c) systemavgrensning, herunder andre samvirkende systemer, 

d) fysiske grensesnitt (samvirkende systemer) og funksjonelle grensesnitt (funksjonelle inn- og utdata), 

e) systemmiljø (f.eks. energi- og varmestrøm, støt, vibrasjoner, elektromagnetisk interferens, driftsmessig 

bruk), 

f) eksisterende sikkerhetstiltak og, etter nødvendige, relevante gjentakelser, definisjon av de sikkerhetskravene 

som er identifisert i risikovurderingsprosessen, 

g) antakelser som avgrenser risikovurderingen. 

2.1.3. En fareidentifikasjon skal utføres på det definerte systemet i samsvar med nr. 2.2. 

2.1.4. Hva som kan godtas av risiko for det systemet som er til vurdering, skal evalueres ved å benytte ett eller flere av 

følgende prinsipper for risikoakseptering: 

a) anvendelse av regler for god praksis (nr. 2.3), 

b) en sammenligning med lignende systemer (nr. 2.4), 

c) en eksplisitt risikoestimering (nr. 2.5). 

 I samsvar med prinsippet omhandlet i nr. 1.1.5 skal vurderingsorganet ikke fastsette hvilket prinsipp for 

risikoakseptering som initiativtakeren skal benytte. 

2.1.5. Initiativtakeren skal i risikoevalueringen påvise at det valgte prinsippet for risikoakseptering anvendes riktig. 

Initiativtakeren skal også kontrollere at de valgte prinsippene for risikoakseptering er brukt på en konsekvent 

måte.  
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2.1.6. Anvendelsen av disse prinsippene for risikoakseptering skal identifisere mulige sikkerhetstiltak som gjør 

risikoen eller risikoene ved det systemet som er til vurdering, akseptable. Blant disse sikkerhetstiltakene skal de 

som er valgt for å holde risikoen(e) under kontroll, bli de sikkerhetskravene som systemet må oppfylle. 

Overholdelse av disse sikkerhetskravene skal påvises i samsvar med nr. 3. 

2.1.7. Den løpende risikovurderingsprosessen anses som fullført når det er påvist at alle sikkerhetskrav er oppfylt, og 

det ikke er nødvendig å ta i betraktning ytterligere rimelig forutsigbare farer. 

2.2. Fareidentifikasjon 

2.2.1. Initiativtakeren skal systematisk og ved hjelp av omfattende sakkunnskap fra en kvalifisert gruppe identifisere 

alle rimelig forutsigbare farer for hele det systemet som er til vurdering, eventuelt for dets funksjoner og for 

dets grensesnitt. 

 Alle identifiserte farer skal registreres i fareregisteret i samsvar med nr. 4. 

2.2.2. For å rette risikovurderingen mot de viktigste risikoene skal farene klassifiseres i samsvar med den estimerte 

risikoen som disse utgjør. På grunnlag av en sakkyndig vurdering er det ikke nødvendig ytterligere å analysere 

farer som innebærer en allment akseptabel risiko, men disse farene skal registreres i fareregisteret. 

Klassifiseringen av disse skal begrunnes, slik at et vurderingsorgan kan foreta en uavhengig vurdering. 

2.2.3. Som et kriterium kan risiko som følger av farer, klassifiseres som allment akseptable når risikoen er så liten at 

det ikke er rimelig å gjennomføre ytterligere sikkerhetstiltak. Den sakkyndige vurderingen skal ta hensyn til at 

alle de allment akseptable risikoene ikke overstiger en definert andel av den samlede risikoen. 

2.2.4. Det kan identifiseres sikkerhetstiltak i forbindelse med fareidentifikasjonen. De skal registreres i fareregisteret i 

samsvar med nr. 4. 

2.2.5. Fareidentifikasjonen trenger utføres bare på det detaljnivået som er nødvendig for å fastslå hvor 

sikkerhetstiltakene kan forventes å holde risikoene under kontroll, i samsvar med et av de prinsippene for 

risikoakseptering som er nevnt i nr. 2.1.4. Det kan bli nødvendig med gjentakelse mellom fasene for 

risikoanalyse og risikoevaluering inntil et tilstrekkelig detaljnivå nås for identifikasjon av farer. 

2.2.6. Når regler for god praksis eller et referansesystem benyttes for å holde risikoen under kontroll, kan 

fareidentifikasjonen begrenses til følgende: 

a)  verifisering av relevansen til reglene for god praksis eller referansesystemet, 

b)  identifikasjon av avvik fra reglene for god praksis eller fra referansesystemet. 

2.3. Bruk av regler for god praksis og risikoevaluering 

2.3.1. Initiativtakeren skal, med støtte fra andre involverte aktører, analysere om én eller flere farer er dekket på en 

egnet måte ved anvendelsen av relevante regler for god praksis. 

2.3.2. Reglene for god praksis skal oppfylle minst følgende krav: 

a) De skal være allment anerkjent i jernbanesektoren. Dersom dette ikke er tilfellet, skal reglene for god 

praksis justeres og være akseptable for vurderingsorganet. 

b) De skal ha relevans for at gjeldende farer i det systemet som er til vurdering, holdes under kontroll. En 

vellykket anvendelse av regler for god praksis for lignende tilfeller for å håndtere endringer og effektivt å 

kontrollere identifiserte farer i et system i henhold til denne forordning er tilstrekkelig til at det skal anses 

som relevant. 

c) På anmodning skal de stilles til rådighet for vurderingsorganene, slik at disse kan vurdere eller eventuelt 

gjensidig godkjenne egnetheten til anvendelsen av risikohåndteringsprosessen og resultatene av denne i 

samsvar med artikkel 15 nr. 5. 

2.3.3. Når det i henhold til direktiv 2008/57/EF kreves overholdelse av TSI-er, og den relevante TSI-en ikke krever 

anvendelse av den risikohåndteringsprosessen som er fastsatt ved denne forordning, kan TSI-ene anses som 

regler for god praksis for å holde farer under kontroll, forutsatt at kravet i nr. 2.3.2 bokstav b) er oppfylt. 

2.3.4. Nasjonale regler som er meldt i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF og artikkel 17 nr. 3 i direktiv 

2008/57/EF, kan anses som regler for god praksis, forutsatt at kravene i nr. 2.3.2 er oppfylt.  
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2.3.5. Dersom én eller flere farer holdes under kontroll gjennom regler for god praksis som oppfyller kravene i 

nr. 2.3.2, skal risikoene ved disse farene anses som akseptable. Dette innebærer at 

a) det ikke er nødvendig å analysere disse risikoene ytterligere, 

b) bruken av reglene for god praksis skal registreres i fareregisteret som sikkerhetskrav for de relevante farene. 

2.3.6. Når en alternativ framgangsmåte ikke er fullt ut i samsvar med et sett med regler for god praksis, skal 

initiativtakeren påvise at den alternative framgangsmåten som benyttes, fører til minst samme sikkerhetsnivå. 

2.3.7. Dersom risikoen ved en bestemt fare ikke kan gjøres akseptabel ved å anvende regler for god praksis, skal det 

identifiseres ytterligere sikkerhetstiltak ved å anvende et av de to andre prinsippene for risikoakseptering. 

2.3.8. Når alle farer holdes under kontroll gjennom regler for god praksis, kan risikohåndteringsprosessen begrenses 

til følgende: 

a) fareidentifikasjon i samsvar med nr. 2.2.6, 

b) registrering av bruken av regler for god praksis i fareregisteret i samsvar med nr. 2.3.5, 

c) dokumentasjon av anvendelsen av risikohåndteringsprosessen i samsvar med nr. 5, 

d) en uavhengig vurdering i samsvar med artikkel 6. 

2.4. Bruk av referansesystem og risikoevaluering 

2.4.1. Initiativtakeren skal med støtte fra andre involverte aktører analysere om én, flere eller alle farer blir 

tilstrekkelig dekket av et lignende system som vil kunne benyttes som et referansesystem. 

2.4.2. Et referansesystem skal oppfylle minst følgende krav: 

a) Det er allerede bevist ved bruk at referansesystemet har et akseptabelt sikkerhetsnivå og derfor fremdeles vil 

kvalifisere for godkjenning i den medlemsstaten der endringen skal innføres. 

b) Det har lignende funksjoner og grensesnitt som det systemet som er til vurdering. 

c) Det blir benyttet under lignende driftsforhold som det systemet som er til vurdering. 

d) Det blir benyttet under lignende miljøforhold som det systemet som er til vurdering. 

2.4.3. Dersom et referansesystem oppfyller kravene i nr. 2.4.2, gjelder følgende for det systemet som er til vurdering: 

a) De risikoene ved farer som omfattes av referansesystemet, skal anses for å være akseptable. 

b) Sikkerhetskravene for de farene som omfattes av referansesystemet, skal kunne utledes fra si-

kkerhetsanalysene eller fra en evaluering av referansesystemets sikkerhetsdokumentasjon. 

c) Disse sikkerhetskravene skal registreres i fareregisteret som sikkerhetskrav for de relevante farene. 

2.4.4. Dersom det systemet som er til vurdering, avviker fra referansesystemet, skal risikoevalueringen vise at 

systemet til vurdering oppnår minst det samme sikkerhetsnivået som referansesystemet, ved anvendelse av et 

annet referansesystem eller et av de to øvrige prinsippene for risikoakseptering. De risikoene ved farer som 

omfattes av referansesystemet, skal i så fall anses for å være akseptable. 

2.4.5. Dersom det ikke kan påvises minst det samme sikkerhetsnivået som referansesystemet, skal det identifiseres 

ytterligere sikkerhetstiltak for avvikene, ved anvendelse av et av de to andre prinsippene for risikoakseptering. 

2.5. Eksplisitt risikoestimering og -evaluering 

2.5.1. Dersom farene ikke omfattes av et av de to prinsippene for risikoakseptering som er fastsatt i nr. 2.3 og 2.4, skal 

risikoakseptering påvises ved en eksplisitt risikoestimering og -evaluering. Risiko som er en følge av disse 

farene, skal estimeres enten kvantitativt eller kvalitativt, idet det tas hensyn til eksisterende sikkerhetstiltak.  
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2.5.2. Evalueringen av om de estimerte risikoene er akseptable, skal foretas ved hjelp av kriterier for risikoaksep-

tering, som enten er utledet fra eller bygger på krav i Unionens regelverk eller meldte nasjonale regler. 

Avhengig av hvilke kriterier for risikoakseptering som velges, kan risikoaksepteringen evalueres enten 

individuelt for hver tilknyttet fare eller samlet for kombinasjonen av alle farer som tas i betraktning i den 

eksplisitte risikoestimeringen. 

 Dersom den estimerte risikoen ikke er akseptabel, skal ytterligere sikkerhetstiltak identifiseres og gjennomføres 

for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. 

2.5.3. Når risikoen ved en fare eller en kombinasjon av flere farer blir ansett som akseptabel, skal de identifiserte 

sikkerhetstiltakene registreres i fareregisteret. 

2.5.4. Dersom farer oppstår som følge av svikt i tekniske systemer som ikke omfattes av regler for god praksis, eller 

av bruk av et referansesystem, skal følgende kriterium for risikoakseptering anvendes på utformingen av det 

tekniske systemet: 

 For tekniske systemer der en funksjonssvikt sannsynligvis kan få en direkte katastrofal konsekvens, er det ikke 

nødvendig å redusere den tilknyttede risikoen ytterligere dersom sannsynligheten for slik svikt er mindre enn 

eller lik 10–9 per driftstime. 

2.5.5. Med mindre annet framgår av framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF, kan det kreves et 

strengere kriterium enn det som er fastsatt i nr. 2.5.4, gjennom en meldt nasjonal sikkerhetsregel, for å 

opprettholde et nasjonalt sikkerhetsnivå. Når det gjelder ytterligere tillatelser til å ta i bruk kjøretøyer, får 

imidlertid framgangsmåtene i artikkel 23 og 25 i direktiv 2008/57/EF anvendelse. 

2.5.6. Dersom et teknisk system blir utviklet ved anvendelse av 10–9-kriteriet fastsatt i nr. 2.5.4, får prinsippet om 

gjensidig godkjenning anvendelse i samsvar med artikkel 15 nr. 5. 

 Dersom initiativtakeren likevel kan påvise at det nasjonale sikkerhetsnivået i medlemsstaten der prinsippet 

anvendes, kan opprettholdes med en høyere sviktfrekvens enn 10–9 per driftstime, kan initiativtakeren benytte 

dette kriteriet i denne medlemsstaten. 

2.5.7. Den eksplisitte risikoestimeringen og -evalueringen skal oppfylle minst følgende krav: 

a) De metodene som benyttes for eksplisitte risikoestimeringer, skal på korrekt måte gjenspeile det systemet 

som er til vurdering, og dets parametrer (herunder alle driftsformer). 

b) Resultatene skal være tilstrekkelig nøyaktige til å danne et solid beslutningsgrunnlag. Mindre endringer i de 

antakelsene eller forutsetningene som legges til grunn, skal ikke føre til vesentlige endringer av kravene. 

3. PÅVISNING AV AT SIKKERHETSKRAVENE ER OPPFYLT 

3.1. Før sikkerhetsakseptering av endringen skal det under initiativtakerens tilsyn påvises at sikkerhetskravene som 

følger av risikovurderingsfasen, er oppfylt. 

3.2. Dette skal påvises av hver av de aktørene som har ansvar for å oppfylle sikkerhetskravene, som fastsatt i 

samsvar med nr. 1.1.5. 

3.3. Den framgangsmåten som er valgt for å påvise at sikkerhetskravene overholdes, og selve påvisningen skal 

gjennomgå en uavhengig vurdering som skal utføres av et vurderingsorgan. 

3.4. Eventuelle mangler ved de sikkerhetstiltakene som var forventet å oppfylle sikkerhetskravene, eller eventuelle 

farer som oppdages i forbindelse med påvisningen av at sikkerhetskravene er oppfylt, skal føre til at 

initiativtakeren foretar en ny vurdering og evaluering av tilknyttede risikoer i samsvar med nr. 2. De nye farene 

skal registreres i fareregisteret i samsvar med nr. 4. 

4. FAREHÅNDTERING 

4.1. Farehåndteringsprosess 

4.1.1. Ett eller flere fareregistre skal opprettes eller ajourføres (dersom de finnes fra før) av initiativtakeren i løpet av 

utformingen og gjennomføringen, og fram til endringen aksepteres eller sikkerhetsvurderingsrapporten 

foreligger. Fareregisteret skal følge utviklingen når det gjelder overvåking av risikoer ved de identifiserte 

farene. Når systemet er godkjent og i drift, skal den infrastrukturforvaltningen eller det jernbaneforetaket som 

har ansvar for driften av systemet til vurdering, fortsette å føre fareregisteret som en integrert del av sitt 

sikkerhetsstyringssystem. 
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4.1.2. Fareregisteret skal omfatte alle farer, sammen med alle tilknyttede sikkerhetstiltak og systemantakelser som er 

identifisert i løpet av risikovurderingsprosessen. Fareregisteret skal særlig inneholde en tydelig henvisning til 

farenes opprinnelse og til de valgte prinsippene for risikoakseptering, og skal tydelig identifisere den eller de 

aktørene som har ansvar for å holde hver fare under kontroll. 

4.2. Informasjonsutveksling 

 Alle farer og tilknyttede sikkerhetskrav som ikke kan kontrolleres av bare én aktør, skal meddeles en annen 

relevant aktør for at disse sammen skal finne en tilfredsstillende løsning. De farene som er registrert i 

fareregisteret hos den aktøren som overfører dem, skal anses å «holdes under kontroll» bare dersom 

evalueringen av risikoen knyttet til disse farene utføres av den andre aktøren og alle parter er enige om 

løsningen. 

5. DOKUMENTASJON PÅ ANVENDELSEN AV RISIKOHÅNDTERINGSPROSESSEN 

5.1. Den risikohåndteringsprosessen som er benyttet til å vurdere sikkerhetsnivåene og overholdelsen av 

sikkerhetskravene, skal dokumenteres av initiativtakeren på en slik måte at et vurderingsorgan har tilgang til 

alle nødvendige bevis som viser at anvendelsen av risikohåndteringsprosessen og resultatene av denne er egnet. 

5.2. Den dokumentasjonen som utarbeides av initiativtakeren i henhold til nr. 5.1, skal inneholde minst følgende: 

a) en beskrivelse av den organisasjonen og de sakkyndige som er utpekt til å utføre risikovurderings-

prosessen, 

b) resultatene fra de ulike fasene i risikovurderingen og en liste over alle de nødvendige sikkerhetskravene 

som må oppfylles for å holde risikoen på et akseptabelt nivå, 

c) bevis på samsvar med alle nødvendige sikkerhetskrav, 

d) alle antakelser som er relevante for integrering, drift eller vedlikehold av systemet, som ble gjort i 

forbindelse med systemdefinisjonen, utformingen og risikovurderingen. 

5.3. Vurderingsorganet skal utarbeide sin konklusjon i en sikkerhetsvurderingsrapport som definert i vedlegg III. 

 ______   
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Tillegg 

Risikohåndteringsprosess og uavhengig vurdering 

 

 _____   
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VEDLEGG II 

KRITERIER FOR AKKREDITERING ELLER GODKJENNING AV VURDERINGSORGANET 

1. Vurderingsorganet skal oppfylle alle kravene i standarden ISO/IEC 17020:2012 med alle senere endringer. 

Vurderingsorganet skal utvise faglig dømmekraft når det utfører det inspeksjonsarbeidet som er definert i denne 

standarden. Vurderingsorganet skal oppfylle de allmenne kriteriene til kompetanse og uavhengighet i denne 

standarden, i tillegg til følgende særlige kompetansekriterier: 

a) kompetanse innen risikohåndtering: kunnskap om og erfaring med standardmetoder innen sikkerhetsanalyse og 

relevante standarder, 

b) all relevant kompetanse for å vurdere de delene av jernbanesystemet som berøres av endringen, 

c) kompetanse innen riktig anvendelse av sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemer eller innen revisjon av slike 

systemer. 

2. Analogt med artikkel 28 i direktiv 2008/57/EF om melding av meldte organer skal vurderingsorganet være 

akkreditert eller godkjent for de ulike kompetanseområdene innenfor jernbanesystemet eller deler av det som det er 

fastsatt et vesentlig sikkerhetskrav for, herunder det kompetanseområdet som omhandler drift og vedlikehold av 

jernbanesystemet. 

3. Vurderingsorganet skal akkrediteres eller godkjennes for å vurdere om risikohåndteringen samlet sett er ensartet, og 

om det systemet som er til vurdering, er integrert på en sikker måte i jernbanesystemet som helhet. Dette omfatter 

vurderingsorganets kompetanse til å kontrollere følgende: 

a) organisering, det vil si de tiltakene som er nødvendige for å sikre en samordnet framgangsmåte for å oppnå 

systemsikkerhet gjennom en ensartet forståelse og anvendelse av risikokontrolltiltak for delsystemer, 

b) metodikk, det vil si vurdering av de metodene og ressursene som tas i bruk av de forskjellige berørte partene for 

å støtte sikkerheten på delsystem- og systemnivå, og 

c) de tekniske forholdene som er nødvendige for å vurdere om risikovurderingene er relevante og fullstendige, 

samt sikkerhetsnivået for systemet som helhet. 

4. Vurderingsorganet kan akkrediteres eller godkjennes for ett, flere eller alle de kompetanseområdene som er nevnt i 

nr. 2 og 3. 

 ______   
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VEDLEGG III 

VURDERINGSORGANETS SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT 

Vurderingsorganets sikkerhetsvurderingsrapport skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) identifikasjon av vurderingsorganet, 

b) planen for den uavhengige vurderingen, 

c) definisjonen av omfanget av den uavhengige vurderingen og dens begrensninger, 

d) resultatene av den uavhengige vurderingen, herunder særlig: 

i) detaljerte opplysninger om den virksomheten som er gjennomført i forbindelse med den uavhengige 

vurderingen, for å kontrollere at bestemmelsene i denne forordning overholdes, 

ii) eventuelle identifiserte tilfeller av manglende overholdelse av bestemmelsene i denne forordning og av 

vurderingsorganets anbefalinger, 

e) konklusjonene i den uavhengige vurderingen. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 278/2014 

av 19. mars 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling 

av bruken av utstyr til sporpåvisning av eksplosiver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Erfaring fra gjennomføringen av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 185/2010(2) har vist at det er behov for en 

gjennomgåelse av gjennomføringsbestemmelsene om de 

felles grunnleggende standardene for bruken av utstyr til 

sporpåvisning av eksplosiver (ETD – explosive trace 

detection). 

2) De særlige luftfartssikkerhetstiltakene for bruken av 

ETD bør avklares, harmoniseres eller forenkles for å gi 

større juridisk klarhet, standardisere den felles fortolk-

ningen av lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for 

best mulig gjennomføring av de felles grunnleggende 

standardene for luftfartssikkerhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 20.3.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 52 av 3.9.2015, s. 38. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 

fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 

grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (EUT L 55 av 

5.3.2010, s. 1). 

 

3) Endringene gjelder tiltak som beskriver tillatt bruk av 

ETD i forbindelse med gjennomsøking av passasjerer, 

andre personer enn passasjerer, håndbagasje, innsjekket 

bagasje, frakt, post, forsyninger til flygingen og til 

lufthavnen samt tekniske krav til ETD-sikkerhetsutstyr. 

4) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 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 19. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  I kapittel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.1.1.2 skal lyde: 

«4.1.1.2.  Passasjerene skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  metalldetektorramme (WTMD), 

c)  bombehunder, 

d)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD – explosive trace detection), 

e)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling, 

f)  ETD-utstyr kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om passasjeren bringer med seg forbudte gjenstander, skal 

passasjeren nektes adgang til sikkerhetsbegrensede områder eller gjennomsøkes på nytt til 

kontrollørens tilfredshet.» 

b)  Nr. 4.1.1.9 skal lyde: 

«4.1.1.9  Bombehunder og ETD-utstyr kan bare brukes som supplerende hjelpemidler ved gjennomsøking.» 

c)  Nr. 4.1.2.3 skal lyde: 

«4.1.2.3  Håndbagasje skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

d)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a), 

e)  ETD-utstyr. 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om håndbagasjen inneholder forbudte gjenstander, skal 

håndbagasjen avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.» 

2.  I kapittel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 6.2.1.5 og 6.2.1.6 skal lyde: 

«6.2.1.5  Frakt og post skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder i samsvar med tillegg 6-J: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  EDS-utstyr, 

d)  bombehunder, 

e)  ETD-utstyr, 

f)  visuell undersøkelse, 

g)  metalldetektorutstyr (MDE). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om frakten eller posten inneholder forbudte gjenstander, skal 

frakten eller posten avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

6.2.1.6  Følgende metoder kan brukes bare dersom det på grunn av forsendelsens art ikke er mulig å bruke en 

av de andre metodene angitt i nr. 6.2.1.5: 

 andre egnede sikkerhetskontroller dersom vedkommende myndighet godkjenner dem og Kommisjonen 

er underrettet.» 
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3.  I kapittel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 8.1.2.3 skal lyde: 

«8.1.2.3  Følgende gjennomsøkingsmetoder skal anvendes, enten alene eller i kombinasjon: 

a)  visuell undersøkelse, 

b)  manuell gjennomsøking, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  EDS-utstyr, 

e)  ETD-utstyr i kombinasjon med bokstav a), 

f)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om forsyningen inneholder forbudte gjenstander, skal den 

avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.» 

4.  I kapittel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 9.1.2.3 skal lyde: 

«9.1.2.3  Følgende gjennomsøkingsmetoder skal anvendes, enten alene eller i kombinasjon: 

a)  visuell undersøkelse, 

b)  manuell gjennomsøking, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  EDS-utstyr, 

e)  ETD-utstyr i kombinasjon med bokstav a), 

f)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om forsyningen inneholder forbudte gjenstander, skal den 

avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.» 

5.  I kapittel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 12.0.3 skal lyde: 

«12.0.3  Utstyrsprodusenter skal framlegge en driftsmodell, og utstyret skal brukes i samsvar med denne.» 

b)  Nr. 12.6 skal lyde: 

«12.6  UTSTYR TIL SPORPÅVISNING AV EKSPLOSIVER (ETD) 

12.6.1  EDT-utstyr skal kunne samle inn og analysere spor av partikler eller damp fra forurensede flater, eller 

innhold i bagasje eller forsendelser, og varsle med en alarm at eksplosiver er til stede. For å kunne 

brukes til gjennomsøking skal utstyret oppfylle følgende krav: 

a)  Forbruksvarer skal ikke brukes utover produsentens anbefalinger, eller dersom forbruksvarens ytelse 

ser ut til å være svekket på grunn av bruk. 

b)  ETD-utstyr skal bare brukes i et miljø som utstyret er godkjent for. 

Det skal finnes standarder for ETD-utstyr til prøvetaking av partikler og damp. Nærmere bestemmelser 

om disse standardene fastsettes i en særskilt, fortrolig kommisjonsbeslutning.» 

c)  Nytt nr. 12.6.2 og 12.6.3 skal lyde: 

«12.6.2  Standarden for ETD-utstyr som brukes til prøvetaking av partikler, skal gjelde for ETD-utstyr som tas i 

bruk fra og med 1. september 2014. 

12.6.3  Vedkommende myndighet kan tillate at ETD-utstyr til prøvetaking av partikler, og som ikke er 

sertifisert i samsvar med tillegg 12-L, og som tas i bruk før 1. juli 2014, fortsatt brukes fram til senest 

1. juli 2020.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 245/2014 

av 13. mars 2014 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av 

tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 5 

og 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) 

fastsettes de tekniske kravene til og administrative fram-

gangsmåtene for besetninger i sivil luftfart. 

2) Noen medlemsstater har funnet at visse krav i forord-

ning (EU) nr. 1178/2011 medfører en ubehørig og 

uforholdsmessig administrativ eller økonomisk byrde 

for dem selv eller berørte parter, og har anmodet om 

unntak fra visse krav i samsvar med artikkel 14 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå har vurdert anmodnin-

gene om unntak, noe som igjen har ført til en anbefaling 

til Kommisjonen om å vedta visse unntak. 

4) Medlemsstatene har dessuten funnet en rekke redak-

sjonelle feil i kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/ 

2011 som har ført til utilsiktede gjennomføringsvans-

keligheter. 

5) De gjeldende kravene bør derfor endres for å innføre de 

unntak som har en tydelig innvirkning på reglene og for 

å rette redaksjonelle feil. 

6) Vedlegg I (del-FCL) til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1178/2011 inneholder dessuten krav til opplæring og 

kontroll med hensyn til en instrumentrettighet (IR). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 14.3.2014, s. 33, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 52 av 3.9.2015, s. 40. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. 

(2) EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1. 

Disse IR-kravene var basert på de tidligere JAR-FCL-

kravene, og det er fastslått at disse må gjennomgås. 

7) Det bør derfor innføres ytterligere kvalifikasjonskrav for 

å fly under værforhold som krever instrumentflyging og 

særlige krav til skyflyging med seilfly. 

8) For å sikre at instrumentopplæring som er påbegynt 

eller instrumenterfaring som er oppnådd før denne 

forordning får anvendelse kan tas i betraktning for å 

oppnå disse rettighetene, bør vilkårene for godskriving 

av denne opplæringen eller instrumenterfaringen fast-

settes. 

9) Det bør være mulig for medlemsstatene å godskrive 

instrumenterfaring som en rettighetshaver fra en 

tredjestat har oppnådd, dersom et sikkerhetsnivå tilsva-

rende det som er angitt i forordning (EF) nr. 216/2008, 

kan garanteres. Vilkårene for anerkjennelse av denne 

erfaringen bør også fastsettes. 

10) For å sikre en smidig overgang og et høyt og ensartet 

sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Den europeiske union 

bør gjennomføringstiltakene gjenspeile det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, herunder anbefalt praksis, 

og den vitenskapelige og tekniske utviklingen innen 

flygeropplæring. Tekniske krav og administrative fram-

gangsmåter godkjent av Den internasjonale organisasjon 

for sivil luftfart (ICAO) og kravene som allerede er 

fastsatt i vedlegg I (del-FCL) til forordning (EU) 

nr. 1178/2011, samt gjeldende nasjonal lovgivning om 

særlige nasjonale forhold, bør derfor tas i betraktning og 

gjenspeiles i disse reglene, i det det tas hensyn til de 

særlige behovene til allmennflygingsflygere i Europa. 

11) Byrået har utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler 

og framlagt dem i form av en uttalelse for Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

12) Medlemsstater som har innført en nasjonal ordning for 

godkjenning av flygere for flyging under værforhold 

som krever instrumentflyging (IMC) med særskilte 

rettigheter begrenset til medlemsstatens nasjonale 

luftrom, og som kan framlegge bevis for at ordningen er 

trygg og at det finnes et særlig, lokalt behov, bør kunne 

fortsette å utstede slike tillatelser i et begrenset tidsrom, 

med forbehold om at visse vilkår er oppfylt.  

2019/EØS/13/56 
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13) I henhold til kommisjonsforordning (EU) 965/2012(1) 

kan visse flyginger, slik som flyginger der kostnadene 

deles og introduksjonsflyginger, foretas i samsvar med 

reglene for ikke-kommersielle flyginger med teknisk 

ukompliserte luftfartøyer. Det må derfor sikres at 

flygeres særskilte rettigheter fastsatt i forordning (EU) 

nr. 1178/2011, er i samsvar med denne tilnærmings-

måten. 

14) Flyginger i kategoriene omhandlet i forordning (EU)  

nr. 965/2012 bør derfor være tillatt for flygere som 

innehar PPL, SPL, BPL eller LAPL. 

15) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse 

fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås komité nedsatt 

ved artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 — 

16) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende 

endringer: 

1)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Utstedelse av flygersertifikat og legeattest 

1.  Uten at det berører artikkel 8 i denne forordning, skal 

flygere av luftfartøyer nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) og 

c) og artikkel 4 nr. 5 i forordning (EF) nr. 216/2008 

oppfylle de tekniske kravene og overholde de admini-

strative framgangsmåtene fastsatt i vedlegg I og vedlegg IV 

til denne forordning. 

2.  Uten at det berører de særskilte rettighetene til 

innehaverne av sertifikater fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning, kan innehavere av flygersertifikater utstedt i 

samsvar med kapittel B eller C i vedlegg I til denne forord-

ning foreta flyginger nevnt i artikkel 6 nr. 4a i forordning 

(EU) nr. 965/2012. Dette berører ikke eventuelle ytterligere 

krav til persontransport eller utvikling av kommersiell 

luftfartstransport som definert i kapittel B eller C i 

vedlegg I til denne forordning.» 

2)  I artikkel 4 skal nytt nr. 8 lyde: 

«8.  Fram til 8. april 2019 kan en medlemsstat utstede en 

tillatelse til en flyger til å utøve særskilte begrensede 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

rettigheter til å føre fly i henhold til instrumentflygeregler 

før flygeren oppfyller alle kravene som er nødvendige for å 

få utstedt en instrumentrettighet i samsvar med denne 

forordning, på følgende vilkår: 

a)  Medlemsstaten skal bare utstede disse tillatelsene når 

det er berettiget ut fra et bestemt lokalt behov som ikke 

kan oppfylles av de rettighetene som er fastsatt i 

henhold til denne forordning. 

b)  Omfanget av de særskilte rettighetene som tillatelsen 

gir, skal bygge på en sikkerhetsrisikovurdering som 

medlemsstaten har foretatt, der det tas hensyn til 

omfanget av den opplæringen som er nødvendig for å 

oppnå det kvalifikasjonsnivået som flygeren må ha. 

c)  De særskilte rettighetene som tillatelsen gir, skal 

begrenses til luftrommet over medlemsstatens terri-

torium eller deler av det. 

d)  Tillatelsen skal utstedes til søkere som har fullført 

passende opplæring med kvalifiserte instruktører, og 

som overfor en kvalifisert kontrollant har framvist de 

nødvendige kvalifikasjoner som fastsatt av medlems-

staten. 

e)  Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen, EASA 

og de andre medlemsstatene om tillatelsens særtrekk, 

herunder begrunnelsen og sikkerhetsrisikovurderingen 

som den bygger på. 

f)  Medlemsstaten skal overvåke virksomheten forbundet 

med tillatelsen, for å sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå, 

og treffe hensiktsmessige tiltak ved økt risiko eller 

eventuelle sikkerhetsmangler. 

g)  Medlemsstatene skal foreta en gjennomgåelse av sik-

kerhetsaspektene ved gjennomføringen av tillatelsen og 

framlegge en rapport for Kommisjonen senest  

8. april 2017.» 

3)  I artikkel 12 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å 

ikke anvende bestemmelsene i denne forordning på flygere 

som er innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest 

utstedt av en tredjestat, som deltar i ikke-kommersielle 

operasjoner med luftfartøyer som nevnt i artikkel 4 nr. 1 

bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 216/2008, før  

8. april 2015.» 

4)  Vedlegg I, II, III og VI endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 



Nr. 13/628 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

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 13. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I (del-FCL) til forordning (EF) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Overskriften til FCL.015 skal lyde: 

 «FCL.015 Søknad om og utstedelse, forlengelse og fornyelse av sertifikater, rettigheter og beviser» 

2)  FCL.020 skal lyde: 

 «FCL.020 Flygerelev 

a)  En flygerelev skal ikke fly solo med mindre vedkommende har tillatelse til det og er under tilsyn av en 

flygeinstruktør. 

b)  Før den første soloflygingen skal flygereleven være minst: 

1)  for fly, helikoptre og luftskip: 16 år, 

2)  for seilfly og ballonger: 14 år.» 

3)  I FCL.025 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«FCL.025 Teoriprøver for utstedelse av sertifikater og rettigheter» 

b)  I bokstav a) skal nr. 1) og 2) lyde: 

«1)  Søkere skal ta alle teoriprøver til et bestemt sertifikat eller en bestemt rettighet som hører inn under én 

medlemsstats ansvarsområde. 

2)  Søkere skal bare ta en teoriprøve dersom det anbefales av den godkjente utdanningsorganisasjonen 

(ATO) som har ansvar for deres opplæring, når de har gjennomført de relevante teoridelene av 

opplæringskurset med et tilfredsstillende resultat.» 

c)  I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 skal lyde: 

«1)  Bestått på en teoriprøveoppgave skal gis til en søker som oppnår minst 75 % av de poengene som er 

tildelt denne oppgaven. Det gis ingen straffepoeng.» 

ii)  Bokstav b) nr. 3 og annet ledd skal lyde: 

«3)  Dersom en søker ikke har bestått én av teoriprøveoppgavene etter fire forsøk, eller ikke har bestått alle 

oppgaver etter enten seks forsøk eller i det tidsrommet som er nevnt i nr. 2), skal vedkommende 

besvare alle prøveoppgavene igjen. 

 Før søkeren tar teoriprøvene igjen, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en ATO. 

Den påkrevde opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av ATO på grunnlag av søkerens 

behov.» 

d)  I bokstav c) nr. 1 skal punkt ii) lyde: 

«ii)  for utstedelse av et CPL-sertifikat, en instrumentrettighet (IR) eller en underveisinstrumentrettighet (EIR) 

i en periode på 36 måneder,» 

4)  I FCL.035 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 og nr. 2 første punktum skal lyde: 

«1)  Med mindre annet er angitt i denne del, skal flygetid som skal godskrives for et sertifikat, en rettighet 

eller et bevis, være gjennomført i samme luftfartøykategori som det ønskede sertifikatet, den ønskede 

rettigheten eller det ønskede beviset. 

2)  Fartøysjef (PIC) eller flyger under opplæring.» 

ii)  Nr. 3 skal lyde: 

«3)  Flygetid som styrmann eller som fartøysjef under tilsyn (PICUS). Med mindre annet er fastsatt i denne 

del, har innehaveren av et flygersertifikat, når vedkommende fungerer som styrmann eller PICUS, rett 

til å få godskrevet all flygetid som styrmann i den samlede flygetiden som kreves for et flygersertifikat 

av høyere grad.»  
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b)  I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1 skal lyde: 

«1) En søker som har bestått ATPL-teoriprøven, skal få godskrevet dette mot kravene til teorikunnskaper 

for flygersertifikatet for lette luftfartøyer, privatflygersertifikatet, CPL og, bortsett fra for helikoptre, 

IR og EIR i samme luftfartøykategori.» 

ii)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5)  Uten at bokstav b) nr. 3 berøres, skal innehaveren av en IR(A) som har fullført et kompetansebasert 

modulkurs for IR(A) eller innehaveren av en EIR bare få godskrevet dette fullt ut mot kravene til 

teoriundervisning og teoriprøve for en IR i en annen luftfartøykategori dersom vedkommende også har 

bestått teoriundervisningen og teoriprøven for IFR-delen av det kurset som kreves i samsvar med 

FCL.720.A. bokstav b) nr. 2) punkt i).» 

5)  I FCL.055 gjøres følgende endringer: 

a)  Innledningen til bokstav d) skal lyde: 

«d)  Særlige krav til innehavere av en instrumentrettighet (IR) eller en underveisinstrumentrettighet (EIR). 

Uten at det berører ovennevnte numre, skal innehavere av en IR eller en EIR ha vist evne til å bruke 

engelsk på et nivå som gjør at de kan» 

b)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  IR- og EIR-innehavere skal vise sine språkferdigheter og bruk av engelsk gjennom en vurderingsmetode 

som er fastsatt av vedkommende myndighet.» 

6)  I FLC.060 bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  som avløsningsstyrmann, med mindre vedkommende 

i)  oppfyller kravene i bokstav b) nr. 1, eller 

ii)  i de foregående 90 dagene har gjennomført minst tre sektorer som avløsningsstyrmann i et luftfartøy av 

samme type eller klasse, eller 

iii)  har gjennomgått opplæring i flysimulator som gir aktuell erfaring og oppfrisking av flygeferdigheter, med 

intervaller på høyst 90 dager. Denne oppfriskingsopplæringen kan kombineres med operatørens opp-

friskingsopplæring angitt i de relevante kravene i del-ORO.» 

7)  I FLC.105.A skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Innehavere av et LAPL(A) kan befordre passasjerer først når de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti 

timers flygetid som fartøysjef på fly eller TMG.» 

8)  I FLC.105.S skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Innehavere av et LAPL(S) kan befordre passasjerer først når de etter utstedelse av sertifikatet har fullført ti 

timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly eller motordrevne seilfly.» 

9)  FCL.105.B skal lyde: 

«FCL.105.B LAPL(B) — Særskilte rettigheter 

Innehaveren av et LAPL for ballonger har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på varmluftsballonger 

eller varmluftsskip med et kammervolum på høyst 3400 m3 eller gassballonger med et kammervolum på høyst 

1260 m3, med høyst tre passasjerer, slik at det aldri er mer enn fire personer om bord på luftfartøyet.» 

10)  I FLC.110.B skal overskriften lyde: 

«FCL.110.B LAPL(B) — Krav til erfaring og godskriving» 

11)  I FCL.235 bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2)  Dersom søkeren ikke består på et punkt i et avsnitt, blir hele avsnittet ikke bestått. Dersom søkeren ikke 

består på bare ett avsnitt, skal vedkommende gjennomføre bare dette avsnittet igjen. Dersom søkeren ikke 

består på mer enn ett avsnitt, blir hele prøven ikke bestått.»  
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12)  I FCL.205.A bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter eller beviser som er knyttet til dette sertifikatet.» 

13)  I FCL.205.H bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter og beviser som er knyttet til dette sertifikatet.» 

14)  I FCL.205.As bokstav b) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter eller beviser som er knyttet til dette sertifikatet.» 

15)  I FLC.205.S skal bokstav c) skal lyde: 

«c)  Uten hensyn til bokstav b) nr. 2 kan innehaveren av et SPL med særskilte rettigheter som instruktør eller 

kontrollant motta vederlag for 

1)  utførelse av flygeundervisning for LAPL(S) eller SPL, 

2)  utførelse av ferdighetsprøver og ferdighetskontroller for disse sertifikatene, 

3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter og beviser som er knyttet til disse sertifikatene.» 

16)  I FCL.205.B gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Innehaveren av et BPL har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på ballonger.» 

b)  I bokstav c) skal nr. 3 lyde: 

«3)  opplæring, prøving og kontroll for de rettigheter og beviser som er knyttet til disse sertifikatene.» 

17)  I FCL.230.B bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  én opplæringsflyging med en instruktør i en ballong i den relevante klassen og innenfor den største gruppen 

som de har særskilte rettigheter for,» 

18)  I FCL.510.A bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2)  Innehavere av et flymaskinistsertifikat som er utstedt i samsvar med gjeldende nasjonale regler, skal 

godskrives med 50 % av tiden som flymaskinist, opptil høyst 250 timer. Disse 250 timene kan godskrives 

mot de 1500 timene som kreves i bokstav b), og de 500 timene som kreves i bokstav b) nr. 1, forutsatt at den 

samlede godskrevne tiden i henhold til disse bestemmelsene ikke overstiger 250 timer.» 

19)  FCL.600 skal lyde: 

«FCL.600 IR — Generelt 

Med forbehold for FCL.825 skal IFR-flyging i fly, helikoptre, luftskip eller VTOL-fly bare utføres av innehavere 

av et PPL, CPL, MPL og ATPL med en IR som passer til denne kategorien luftfartøyer, eller som gjennomgår 

ferdighetsprøver eller elevtid.» 

20)  I FCL.610 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) nr. 1 skal punkt i) lyde: 

«i)  de særskilte rettighetene til nattflyging i samsvar med FCL.810, dersom de særskilte IR-rettighetene skal 

brukes om natten, eller» 

b)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  ha gjennomført minst 50 timers navigasjonsflyging som fartøysjef i fly, TMG, helikoptre eller luftskip, 

hvorav minst ti timer, eller for luftskip, 20 timer, skal være i den relevante luftfartøykategorien.»  
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21)  I FLC.615 skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Prøve. Søkerne skal framvise et teoretisk kunnskapsnivå som svarer til de særskilte rettighetene som gis, i 

følgende emner: 

– Luftfartslovgivning. 

– Generelle kunnskaper om luftfartøyer – instumentering. 

– Planleggig og overvåking av flyginger. 

– Menneskelig yteevne. 

– Meteorologi. 

– Radionavigasjon. 

– IFR-kommunikasjon.» 

22)  I FCL.625.H bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  skal, dersom den ikke kombineres med en forlengelse av en typerettighet, bestå av bare avsnitt 5 og de 

relevante delene av avsnitt 1 i ferdighetskontrollen fastsatt i tillegg 9 til denne delen for den relevante 

helikoptertypen. I så fall kan en FNPT 2/3 eller en FFS som representerer den relevant helikoptertypen, 

brukes, men minst annenhver ferdighetskontroll for forlengelse av en IR(H) skal under disse 

omstendighetene gjennomføres i et helikopter.» 

23)  I FLC.710 skal bokstav b) skal lyde: 

«b)  Dersom varianten ikke er blitt fløyet i et tidsrom på to år etter differanseopplæringen, kreves det ytterligere 

differanseopplæring eller en ferdighetskontroll i denne varianten for å opprettholde de særskilte rettighetene, 

bortsett fra typer eller varianter innenfor klasserettighetene til enmotorsfly med stempelmotor og TMG.» 

24)  I FCL.725 bokstav b) skal nr. 4 lyde: 

«4)  For fly med én flyger som er klassifisert som fly med høy ytelse, skal prøven være skriftlig og omfatte minst 

100 flervalgsspørsmål som på passende måte er fordelt på emnene i studieplanen.» 

25)  I FCL.720.A skal bokstav e) lyde: 

«e)  Uten hensyn til bokstav d) kan en medlemsstat utstede en typerettighet med begrensede særskilte rettigheter 

for fly med flere flygere, som tillater at innehaveren av en slik rettighet fungerer som avløsningsstyrmann 

over flygenivå (FL) 200, forutsatt at to andre besetningsmedlemmer har en typerettighet i samsvar med 

bokstav d).» 

26)  I FCL.740.A bokstav a) skal nr. 4 lyde: 

«4)  Forlengelsen av en underveisinstrumentrettiget (EIR) eller en IR(A), dersom en slik innehas, kan kombineres 

med en ferdighetskontroll for forlengelse av en klasse- eller typerettighet.» 

27)  I FLC.735.As skal bokstav a) lyde: 

«a) MCC-opplæringskurset skal minst inneholde 

1)  12 timers teoriundervisning og øvelser, samt 

2)  fem timers praktisk MCC-opplæring; 

Det skal brukes en FNPT II, eller III kvalifisert for en MCC, en FTD 2/3 eller en FFS.» 

28)  I FLC.810 bokstav a) nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 første ledd skal lyde: 

«1)  Dersom de særskilte rettighetene som er knyttet til et LAPL, SPL eller PPL for fly, TMG eller luftskip, 

skal utøves under VFR-forhold om natten, skal søkerne ha fullført et opplæringskurs hos en ATO. 

Kurset skal omfatte» 

b)  punkt ii) skal lyde: 

«ii)  minst fem timers flygetid i den relevante luftfartøykategorien om natten, herunder minst tre timers 

elevtid, herunder minst én times navigasjonsflyging med instruktør på minst 50 km (27 NM) og fem 

solostarter og fem sololandinger med full stopp.»  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/633 

 

29)  Nye FCL.825 og FLC.830 skal lyde: 

 «FCL.825 Underveisinstrumentrettighet (EIR) 

a)  Særskilte rettigheter og vilkår 

1)  Innehaveren av en underveisinstrumentrettighet (EIR) har særskilte rettigheter til å gjennomføre flyginger 

om dagen i henhold til IFR i flygingens underveisfase, med et fly som vedkommende har en klasse- eller 

typerettighet for. Den særskilte rettigheten kan utvides til å gjennomføre flyginger om natten i henhold til 

IFR i flygingens underveisfase, dersom flygeren innehar en rettighet til nattflyging i samsvar med 

FCL.810. 

2)  Innehaveren av en EIR skal bare starte eller fortsette en flyging der vedkommende har til hensikt å utøve 

de særskilte rettughetene knyttet til rettigheten, dersom de nyeste tilgjengelige meteorologiske opplys-

ningene viser at 

i)  værforholdene ved avgang er slike at det er mulig å gjennomføre dette flygesegmentet i samsvar med 

VFR fra start til en planlagt overgang fra VFR til IFR, og 

ii)  værforholdene på det beregnede ankomsttidspunktet på den planlagte bestemmelsesflyplassen vil 

være slike at det er mulig å gjennomføre dette flygesegmentet i samsvar med VFR fra en overgang 

fra IFR til VFR til landing. 

b)  Forutsetninger. Søkere til en EIR skal inneha minst et PPL(A) og skal ha gjennomført minst 20 timers 

navigasjonsflyging som fartøysjef i fly. 

c)  Opplæringskurs. Søkere til en EIR skal innenfor et tidsrom på 36 måneder ha fullført følgende hos en ATO: 

1)  minst 80 timers teoriundervisning i samsvar med FCL.615 og 

2)  instrumentflygeundervisning, der 

i)  flygeopplæringen for en EIR for enmotorsfly skal omfatte minst 15 timers instrumentflygetid under 

opplæring, og 

ii)  flygeopplæringen for en EIR for flermotorsfly skal omfatte minst 16 timers instrumentflygetid under 

opplæring, hvorav minst fire timer i flermotorsfly. 

d)  Teoretiske kunnskaper. Før ferdighetsprøven tas, skal søkeren framvise et teoretisk kunnskapsnivå som 

svarer til de særskilte rettighetene som gis, i emnene nevnt i FCL.615 bokstav b). 

e)  Ferdighetsprøve. Etter at opplæringen er fullført, skal søkeren bestå en ferdighetsprøve i et fly med en IRE. 

For en EIR for flermotorsfly skal ferdighetsprøven gjennomføres i et flermotorsfly. For en EIR for 

enmotorsfly skal ferdighetsprøven gjennomføres i et enmotorsfly. 

f)  Som unntak fra bokstav c) og d) skal innehaveren av en EIR for enmotorsfly som også innehar en klasse- 

eller typerettighet for flermotorsfly, og som ønsker å få en første EIR for flermotorsfly, gjennomføre et kurs 

hos en ATO som omfatter minst to timers instrumentflygetid under opplæring i flygingens underveisfase i 

flermotorsfly, og skal bestå ferdighetsprøven nevnt i bokstav e). 

g)  Gyldighet, forlengelse og fornyelse. 

1)  En EIR skal være gyldig i ett år. 

2)  Søkere til forlengelse av en EIR skal 

i)  bestå en ferdighetskontroll i et fly i de tre månedene umiddelbart før utløpsdatoen for rettigheten, 

eller 

ii)  i de 12 månedene umiddelbart før utløpsdatoen for rettigheten gjennomføre seks timer som fartøysjef 

i henhold til IFR og en opplæringsflyging på minst én time med en instruktør som innehar særskilte 

rettigheter til å gi opplæring for en IR(A) eller EIR. 

3)  For annenhver etterfølgende forlengelse skal innehaveren av en EIR bestå en ferdighetskontroll i samsvar 

med bokstav g) nr. 2 punkt  i). 

4)  Dersom en EIR er utløpt, skal søkerne for å fornye sine særskilte rettigheter 

i)  gjennomføre oppfriskingsopplæring gitt av en instruktør som har særskilte rettigheter til å gi 

opplæring for en IR(A) eller EIR, for å oppnå det ferdighetsnivået som kreves, og 

ii)  gjennomføre en ferdighetskontroll.  
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5)  Dersom EIR-en ikke er blitt forlenget eller fornyet innen sju år fra den siste gyldighetsdatoen, må 

innehaveren på nytt bestå teoriprøven i samsvar med FLC.615 bokstav b). 

6)  For en EIR for flermotorsfly må ferdighetskontrollen for forlengelse eller fornyelse og den 

opplæringsflygingen som kreves i bokstav g) nr. 2) ii), gjennomføres i et flermotorsfly. Dersom flygeren 

også innehar en EIR for enmotorsfly, skal denne ferdighetskontrollen også føre til forlengelse eller 

fornyelse av EIR-en for enmotorsfly. 

h)  Når søkeren til en EIR har gjennomført instrumentflygetid under opplæring med en IRI(A) eller en FI(A) 

som innehar den særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR eller EIR, kan disse timene godskrives mot 

timene som kreves i bokstav c) nr. 2) punkt i) og ii) med høyst hhv. fem eller seks timer. De fire timene med 

undervisning i instrumentflyging i flermotorsfly som kreves i bokstav c) nr. 2) punkt ii), kan ikke godskrives 

her. 

1)  For å fastslå antallet timer som skal godskrives, og for å fastsette opplæringsbehovene, skal søkeren 

gjennomføre en vurdering før opptak hos en ATO. 

2)  Gjennomført undervisning i instrumentflyging gitt av en IRI(A) eller FI(A) skal dokumenteres i en særlig 

opplæringsjournal og underskrives av instruktøren. 

i)  Søkere til en EIR som innehar en del-FCL PPL eller CPL og en gyldig IR(A) utstedt av en tredjestat i 

samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan få godskrevet dette fullt ut mot kravene til 

opplæringskurs nevnt i bokstav c). For å få utstedt en EIR skal søkeren 

1)  bestå ferdighetsprøven for EIR, 

2)  som unntak fra bokstav d) vise overfor kontrolløren i ferdighetsprøven at han eller hun har oppnådd 

tilstrekkelige teoretiske kunnskaper innenfor luftfartslovgivning, meteorologi og planlegging og 

gjennomføring av flyginger (IR), 

3)  ha minst 25 timer flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly.» 

 «FCL.830 Rettighet til skyflyging med seilfly 

a)  Innehavere av et flygersertifikat med særskilte rettigheter til å fly seilfly skal bare gjennomføre skyflyging 

med et seilfly eller et motorisert seilfly, unntatt TMG, når de innehar en rettighet til skyflyging med seilfly. 

b)  Søkere til en rettighet til å gjennomføre skyflyging med seilfly skal ha gjennomført minst 

1)  30 timer som fartøysjef i seilfly eller motorisert seilfly etter utstedelse av sertifikatet, 

2)  et opplæringskurs hos en ATO, herunder 

i)  teoriundervisning og 

ii)  minst to timers elevtid i seilfly eller motoriserte seilfly, der seilflyet utelukkende styres ved hjelp av 

instrumenter, hvorav høyst én time kan gjennomføres i TMG-er, og 

3)  en ferdighetsprøve med en FE som er kvalifisert til dette. 

c)  Innehavere av en EIR eller en IR(A) skal godskrives mot kravene i bokstav b) nr. 2 punkt i). Som unntak fra 

bokstav b) nr. 2 punkt ii) skal minst en times elevtid i et seilfly eller motorisert seilfly, unntatt TMG, der 

seilflyet utelukkende styres ved hjelp av instrumenter, gjennomføres. 

d)  Innehavere av en rettighet til skyflyging skal bare utøve sine særskilte rettigheter dersom de har gjennomført 

minst én times flygetid de siste 24 månedene, eller fem flyginger som fartøysjef under utøvelse av de 

særskilte rettighetene knyttet til rettigheten til skyflyging, i seilfly eller motoriserte seilfly, unntatt TMG-er. 

e)  Innehavere av en rettighet til skyflyging som ikke oppfyller kravene i bokstav d), skal før de igjen utøver sine 

særskilte rettigheter   
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1)  gjennomføre en ferdighetskontroll med en FE som er kvalifisert til dette, eller 

2)  gjennomføre ytterligere flygetid eller flyginger i henhold til kravene i bokstav d) med en kvalifisert 

instruktør. 

f)  Innehavere av en gyldig EIR eller en IR(A) skal godskrives fullt ut mot kravene i bokstav d).» 

30)  I FCL.915 bokstav b) nr. 2) skal punkt i) lyde: 

«i)  fullført minst 15 timers flygetid som flyger i den luftfartøyklassen eller -typen som flygeundervisningen skal 

gis for, hvorav høyst sju timer kan være i en FSTD som representerer denne luftfartøyklassen eller -typen, 

dersom relevant, eller» 

31)  I FCL.905.FI gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  en rettighet til sleping eller akroflyging, eller for en FI(S), til skyflyging, forutsatt at slike særskilte 

rettigheter innehas og at FI har framvist evne til å gi undervisning for denne rettigheten overfor en FI 

som er kvalifisert i samsvar med punkt i),» 

b)  Første punktum i bokstav g) skal lyde: 

«g)  en EIR eller IR i den relevante luftfartøykategorien, forutsatt at FI har» 

c)  I bokstav g) nr. 3 skal punkt i) lyde: 

«i)  for flermotorsfly oppfylt kravene til et CRI-bevis for flermotorsfly,» 

d)  I bokstav h) skal nr. 2 lyde: 

«2)  for helikoptre, kravene fastsatt i FCL.910.TRI bokstav c) nr. 1 og forutsetningene for TRI(H)-

opplæringskurset fastsatt i FCL.915.TRI bokstav d) nr. 2,» 

32) I FCL.910.FI bokstav a) skal nr. 3) lyde: 

«3)  for klasse- og typerettigheter for enmotorsluftfartøyer med én flyger, unntatt teknisk kompliserte fly med høy 

ytelse med én flyger, klasse- og gruppeutvidelser for ballonger og klasseutvidelser for seilfly,» 

33)  I FCL.915.FI skal bokstav e) lyde: 

«e)  når det gjelder en FI(S), ha fullført 100 timers flygetid og 200 starter som fartøysjef på seilfly. Når søkeren 

ønsker å gi flygeundervisning på TMG, skal vedkommende dessuten ha gjennomført 30 timers flygetid som 

fartøysjef på TMG og en ytterligere kompetansevurdering på en TMG i samsvar med FCL.935, med en FI 

som er kvalifisert i samsvar med FCL.905.FI bokstav i),» 

34)  I FCL.930.FI bokstav b) nr. 3) gjøres følgende endringer: 

a)  punkt v) skal lyde: 

«v)  når det gjelder en FI(B), minst tre timers flygeundervisning, herunder tre starter.» 

b)  Nr. 3 annet ledd skal lyde: 

«4)  Ved søknad om et FI-bevis i en annen luftfartøykategori skal flygere som innehar eller har innehatt et 

FI(A), (H) eller (As), godskrives med 55 timer mot kravet i bokstav b) nr. 2 i) eller med 18 timer mot 

kravene i bokstav b) nr. 2 ii).» 

35)  I FCL.905.TRI, etter de innledende ordene, skal bokstav a) lyde: 

«a)  forlengelse og fornyelse av en EIR eller IR, dersom TRI har en gyldig IR,»  
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36)  I FCL.905.CRI gjøres følgende endringer: 

a)  I FCL.905.CRI bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1)  utstedelse, forlengelse og fornyelse av en klasse- eller typerettighet for fly med én flyger, unntatt teknisk 

kompliserte fly med høy ytelse med én flyger, når søkeren søker om særskilte rettigheter til å foreta 

flyginger med én flyger.» 

b)  Ny bokstav c) skal lyde: 

«c)  Søkere til et CRI-bevis for flermotorsfly som innehar et CRI-bevis for enmotorsfly, skal ha oppfylt 

kravene til et CRI-bevis fastsatt i FCL.915.CRI bokstav a) og kravene i FCL.930.CRI bokstav a) nr. 3 

og FCL.935.» 

37)  I FLC.905.IRI skal bokstav a) lyde: 

«a)  En IRI har særskilte rettigheter til å gi undervisning i forbindelse med utstedelse, forlengelse og fornyelse av 

en EIR eller en IR i den relevante luftfartøykategorien.» 

38)  I FCL.915.IRI bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  for søkere til en IRI(A) for flermotorsfly, oppfylle kravene i FCL.915.CRI bokstav a), FCL.930.CRI og 

FCL.935,» 

39)  I FCL.905.SFI bokstav d) skal nr. 2 lyde: 

«2)  MCC-opplæring, når SFI har særskilte rettigheter til å gi undervisning for helikoptre med flere flygere.» 

40)  I FCL.915.MCCI bokstav b) skal nr. 1 lyde: 

«1)  når det gjelder fly, luftskip og VTOL-fly, 1500 timers flygeerfaring som flyger på flyginger med flere 

flygere,» 

41)  FCL.940.MI skal lyde: 

 «FCL.940.MI MI-BEVISETS GYLDIGHET 

 MI-beviset er gyldig så lenge FI-, TRI- eller CRI-beviset er gyldig.» 

42)  I FCL.1015 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nye nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4)  en gjennomgåelse av behovet for å gjennomgå og anvende postene i nr. 3 ved utførelse av ferdighets-

prøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger for søkere som har en annen vedkommende 

myndighet enn den som utstedte kontrollantbeviset, og 

5)  anvisning om hvordan man ved behov kan få tilgang til disse nasjonale framgangsmåtene og kravene fra 

andre vedkommende myndigheter.» 

b)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  Innehavere av et kontrollantbevis skal ikke utføre ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller 

kompetansevurderinger for søkere som har en annen vedkommende myndighet enn den som utstedte 

kontrollantbeviset, med mindre de har gjennomgått de nyeste tilgjengelige opplysningene om de 

relevante nasjonale framgangsmåtene til søkerens vedkommende myndighet.» 

43)  I FCL.1030 bokstav b) nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt punkt iv) skal lyde: 

«iv)  en erklæring om at kontrollanten har gjennomgått og anvendt de nasjonale framgangsmåtene og 

kravene til søkerens vedkommende myndighet, dersom vedkommende myndighet som har ansvaret for 

søkerens sertifikat ikke er den samme som utstedte kontrollantbeviset.» 

b)  Nytt punkt v) skal lyde: 

«v)  en kopi av kontrollantbeviset som viser omfanget av vedkommendes særskilte rettigheter som 

kontrollant ved ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger, for søkere som har 

en annen vedkommende myndighet enn den som utstedte kontrollantbeviset.»  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/637 

 

44)  I FCL.1005.FE gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nytt nr. 5 lyde: 

«5)  ferdighetskontroller for forelengelse og fornyelse av EIR-er, forutsatt at FE har gjennomført minst 1500 

timer som flyger i fly og oppfyller kravene i FCL.1010.IRE bokstav a) nr. 2.» 

b)  I bokstav d) skal nr. 3 lyde: 

«3)  ferdighetsprøver for utvidelse av de særskilte SPL- og LAPL(S)-rettighetene til TMG, forutsatt at 

kontrollanten har fullført 300 timers flygetid som flyger på seilfly eller motordrevne seilfly, herunder 50 

timers flygeundervisning på TMG. 

4)  ferdighetsprøver og -kontroller for rettigheter til skyflyging, forutsatt at kontrollanten har gjennomført 

minst 200 timers flygetid som flyger på seilfly eller motrodrevne seilfly, herunder minst fem timers 

flygeundervisning eller 25 undervisningsflyginger for rettigheten til skyflyging eller minst ti timers 

flygeundervisning for EIR eller IR(A).» 

45)  I FCL.1005.TRE bokstav a) skal nr. 2 lyde: 

«2)  ferdighetskontroller for forlengelse eller fornyelse av typerettigheter, EIR og IR,» 

46)  I FCL.1010TRE bokstav b) nr. 5 skal punkt ii) lyde: 

«ii)  inneha et CPL(H) eller ATPL(H).» 

47)  I FCL.1005.CRE bokstav b) skal nytt nr. 3 lyde: 

«3)  forlengelse og fornyelse av EIR-er, forutsatt at CRE har gjennomført minst 1500 timer som flyger i fly og 

som oppfyller kravene i FCL.1010.IRE bokstav a) nr. 2).» 

48)  FCL.1005.IRE skal lyde: 

 «FCL.1005.IRE IRE — Særskilte rettigheter 

 Innehavere av et IRE-bevis har særskilte rettigheter til å utføre ferdighetsprøver for utstedelse av samt 

ferdighetskontroller for forlengelse og fornyelse av EIR eller IR.» 

49)  I tillegg I til vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2.  Søkeren skal bestå teoriprøvene som definert i denne delen for følgende emner i den relevante 

luftfartøykategorien: 

021 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: Skrog og systemer, elektrisk utstyr, motoranlegg, 

nødutstyr, 

022 — Generelle kunnskaper om luftfartøyer: Instrumenter, 

032/034 — Ytelse for fly og helikoptre, etter hva som er relevant 

070 — Driftsprosedyrer 

080 — Flygeprinsipper 

b)  Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1.  En søker til en IR eller en EIR som har bestått de relevante teoriprøvene for et CPL i samme 

luftfartøykategori, får det godskrevet mot kravene til teorikunnskaper i følgende emner: 

– Menneskelig yteevne. 

– Meteorologi.» 

50)  I tillegg 3 til vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt E, under overskriften GENERELT, nr. 12, skal bokstav d) lyde: 

«d)  seks timers flygetid skal være gjennomført i et flermotorsfly, dersom et flermotorsfly benyttes i 

ferdighetsprøven.»  
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b)  I avsnitt K, under overskriften GENERELT, nr. 3 skal bokstav a) lyde: 

«a)  ha fullført 155 timers flygetid, herunder 50 timer som fartøysjef på helikoptre, hvorav 10 timer skal 

være navigasjonsflyging, Timer som fartøysjef i andre luftfartøykategorier kan regnes mot de 155 

timene med flygetid som fastsatt i i avsnitt K nr. 11,» 

51)  I tillegg 5 til vedlegg I (del-FCL), under overskriften GENERELT, skal nr. 2 lyde: 

«2.  Godkjenning for et MPL-opplæringskurs skal bare gis til en ATO som er del av en kommersiell luft-

transportør som er sertifisert i samsvar med del-ORO, eller som har en særlig avtale med en slik transportør. 

Sertifikatet skal være begrenset til den bestemte transportøren inntil luftfartsselskapet har fullført 

omstillingskurset.» 

52)  I tillegg 6 til del-FCL gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  En søker til et modulbasert IR(A)-kurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A). En søker til en 

prosedyrebasert instrumentflygingsmodul, som ikke har et CPL(A), skal ha et bevis som bekrefter at 

den grunnleggende instrumentflygingsmodulen er gjennomført. 

 ATO skal sørge for at søkeren til et IR(A)-kurs for flermotorsfly som ikke har hatt noen klasse- eller 

typerettighet for et flermotorsfly, har fått den opplæringen for flermotorsfly som er angitt i 

kapittel H før vedkommende begynner flygeopplæringen for IR(A)-kurset.» 

ii)  Nr. 10.2 skal lyde: 

«10.2.  Innehaveren av en IR(H) kan få det samlede antallet opplæringstimer som kreves i nr. 7 eller 8 

over, redusert til ti timer.» 

b)  Nytt avsnitt Aa skal lyde: 

«Aa.IR(A) — Kompetansebasert, moduloppbygd flygeopplæringskurs 

GENERELT 

1.  Målet med det kompetansebaserte modulkurset for flygeopplæring er å gi PPL- eller CPL-innehavere 

opplæring for å oppnå instrumentrettigheten, idet det tas hensyn til tidligere undervisning i 

instrumentflyging samt erfaring. Kurset er utformet for å gi det kompetansenivået som er nødvendig for 

å kunne føre fly i henhold til IFR og under IMC. Kurset skal bestå av en kombinasjon av 

instrumentflygeundervisning gitt av en IRI(A) eller en FI(A) som innehar den særskilte rettigheten til å 

gi opplæring for IR og flygeundervisning innenfor en ATO. 

2.  En søker til et kompetansebasert IR(A)-modulkurs skal ha et PPL(A) eller CPL(A). 

3.  Teorikurset skal være gjennomført innen 18 måneder. Instrumentflygeundervisningen og 

ferdighetsprøven skal avsluttes innenfor gyldighetstiden for de beståtte teoriprøvene. 

4.  Kurset skal omfatte 

a)  teoriundervisning som tilsvarer kunnskapsnivået for IR(A), 

b)  instrumentflygeundervisning. 

TEORIKUNNSKAPER 

5.  Et godkjent kompetansebasert IR(A)-modulkurs skal omfatte minst 80 timers teoriundervisning. 

Teoriukurset kan inneholde datamaskinbasert opplæring og e-læringselementer. De minstekrav til 

klasseromsundervisning som kreves i henhold til ORA.ATO.305, må oppfylles.  
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FLYGEOPPLÆRING 

6.  Metoden for å oppnå en IR(A) etter dette modulbaserte kurset er kompetansebasert. Søkeren må 

imidlertid oppfylle minstekravene under. Tilleggsopplæring kan være nødvendig for å oppnå den 

kompetansen som kreves. 

a)  Et kompetansebasert IR(A)-modulkurs for enmotorfly skal omfatte minst 40 timers instrumenttid 

under opplæring, hvorav opptil ti timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 

25 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst fem timers instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS 

kan i stedet utføres i en FNPT I. 

i)  Når søkeren har 

A)  gjennomført instrumentflygeundervisning gitt av en IRI(A) eller en FI(A) som innehar den 

særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR, eller 

B)  gjennomført flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly, i henhold til en rettighet som gir 

de særskilte rettighetene til å fly i henhold til IFR og under IMC, 

kan høyst 30 av disse timene godskrives mot de ovennevnte 40 timene. 

ii)  Når søkeren har gjennomført annen instrumentflygetid under opplæring enn den som er angitt i 

bokstav a) punkt i), kan høyst 15 av disse timene godskrives mot kravet om 40 timer. 

iii)  Flygeopplæringen skal uansett omfatte minst ti timer instrumentflygetid under opplæring i et fly 

hos en ATO. 

iv)  Den samlede elevtiden med instrumentundervisning skal ikke være under 25 timer. 

b)  Et kompetansebasert IR(A)-modulkurs for flermotorsfly skal omfatte minst 45 timers instrumenttid 

under opplæring, hvorav opptil ti timer kan være instrumenttid på bakken i en FNPT I, eller opptil 

30 timer i en FFS eller FNPT II. Høyst fem timers instrumenttid på bakken i en FNPT II eller FFS 

kan i stedet utføres i en FNPT I. 

i)  Når søkeren har 

A)  gjennomført instrumentflygeundervisning gitt av en IRI(A) eller en FI(A) som innehar den 

særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR, eller 

B)  gjennomført flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly, i henhold til en rettighet som gir 

særskilte rettigheter til å fly i henhold til IFR og under IMC, 

kan høyst 35 av disse timene godskrives mot de ovennevnte 45 timene. 

ii)  Når søkeren har gjennomført annen instrumentflygetid under opplæring enn den som er angitt i 

bokstav b) punkt i), kan høyst 15 av disse timene godskrives mot kravet om 45 timer. 

iii)  Flygeopplæringen skal uansett omfatte minst ti timer instrumentflygetid under opplæring i et 

flermotorsfly hos en ATO. 

iv)  Den samlede elevtiden med instrumentundervisning skal ikke være under 25 timer, der minst 15 

av timene skal gjennomføres i et flermotorsfly. 

c)  For å fastslå antallet timer som skal godskrives, og for å fastsette opplæringsbehovene, skal søkeren 

gjennomføre en vurdering før opptak hos en ATO. 

d)  Gjennomført undervisning i instrumentflyging gitt av en IRI(A) eller FI(A) i samsvar med bokstav a) 

punkt i) eller bokstav b) punkt i) skal dokumenteres i en særlig opplæringsjournal og underskrives av 

instruktøren.  
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7.  Flygeundervisningen for det kompetansebaserte IR(A)-modulkurset skal omfatte 

a)  prosedyrer og manøvrer for grunnleggende instrumentflyging som minst omfatter 

i)  grunnleggende instrumentflyging uten ytre visuelle referanser, 

ii)  flyging rett fram, 

iii)  stigning, 

iv)  nedstigning, 

v)  svinger under flyging rett fram, stigning og nedstigning, 

vi)  instrumentmønster, 

vii)  krappe svinger, 

viii)  radionavigasjon, 

ix)  gjenoppretting fra unormale flygestillinger, 

x)  begrenset panel og 

xi)  gjenkjenning av og gjenoppretting fra begynnende og full steiling. 

b)  Prosedyrer før IFR-flyging, herunder bruk av flygehåndboken og relevant dokumentasjon fra 

lufttrafikktjenesten (ATS) for utarbeiding av en IFR-reiseplan. 

c)  Prosedyrer og manøvrer for IFR-operasjoner under normale og unormale forhold samt i nøds-

situasjoner som minst skal omfatte 

i)  overgang fra visuell flyging til instrumentflyging ved start, 

ii)  standardiserte instrumentavganger og -ankomster, 

iii)  underveisprosedyrer i henhold til IFR, 

iv)  venteprosedyrer, 

v)  instrumentinnflyginger i henhold til angitte minstekriterier, 

vi)  prosedyrer for avbrutt innflyging og 

vii)  landing fra instrumentinnflyginger, herunder sirkling. 

d)  Manøvrer under flyging og særlige flygeegenskaper. 

e)  Dersom det er påkrevd, bruk av et flermotorsfly i de ovennevnte øvelsene, herunder 

i)  flyging utelukkende med bruk av instrumenter med en simulert svikt i én motor, 

ii)  stans av motoren og omstart (ved sikker høyde med mindre det utføres i FFS eller FNPT II). 

8.  Søkere til et kompetansebasert IR(A)-modulkurs som innehar en del-FCL PPL eller CPL og en gyldig 

IR(A) utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan få 

godskrevet dette fullt ut mot kravene til opplæringskurs nevnt i nr. 4. For å få utstedt IR(A) skal søkeren 

a)  ha bestått ferdighetsprøven for IR(A) i samsvar med tillegg 7, 

b)  vise overfor kontrollanten under ferdighetsprøven at vedkommende har oppnådd tilstrekkelige 

teoretiske kunnskaper innenfor luftfartslovgivning, meteorologi og planlegging og gjennomføring av 

flyginger (IR) og 

c)  ha minst 50 timers flygetid i henhold til IFR som fartøysjef i fly. 

VURDERING FØR OPPTAK 

9.  Omfanget og varigheten av vurderingen før opptak skal fastsettes av ATO på grunnlag av søkerens 

tidligere instrumenterfaring. 
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FLERMOTORSFLY 

10.  Innehaveren av en IR(A) for enmotorsfly som også har en klasse- eller typerettighet for flermotorsfly, og 

som ønsker å oppnå en IR(A) for flermotorsfly for første gang, skal gjennomføre et kurs hos en ATO 

som omfatter minst fem timers instrumentstid under opplæring i flermotorsfly, hvorav tre timer kan 

være i en FFS eller FNPT II, og skal bestå en ferdighetsprøve.» 

c)  I avsnitt B gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  En søker til et modulbasert IR(H)-kurs skal ha et PPL(H) eller et CPL(H) eller ATPL(H). Før 

instruksjonsfasen for luftfartøyet for IR(H)-kurset påbegynnes, skal søkeren ha en typerettighet for 

det helikopteret som brukes til IR(H)-ferdighetsprøven, eller ha fullført godkjent typerettighets-

opplæring for denne typen. Søkeren skal ha et bevis som bekrefter at et MCC-kurs er gjennomført 

med tilfredsstillende resultat dersom ferdighetsprøven skal utføres under forhold med flere flygere.» 

ii)  Nr. 9.2 skal lyde: 

«9.2.  Innehaveren av en IR(A) kan få antallet opplæringstimer som kreves, redusert til ti timer.» 

iii)  Nytt nr. 9.3 skal lyde: 

«9.3.  En PPL(H)-innehaver med rettighet til nattflyging med helikoper eller et CPL(H) kan få det 

samlede antallet instrumenttid under opplæring redusert med fem timer.» 

53)  I tillegg 9 til vedlegg I (del-FCL) gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt B nr. 5 bokstav f) skal punkt i) lyde: 

«i)  kvalifikasjon for FFS eller FNPT II i samsvar med de relevante kravene i del-ARA og del-ORA.» 

b)  I avsnitt C gjøres følgende endringer: 

i)  I nr. 4 skal første punktum lyde: 

«4.  Følgende grenser gjelder, korrigert for å ta hensyn til turbulente forhold og manøvreringsevnen og 

ytelsen til det helikopteret som brukes.» 

ii)  I nr. 10 skal punkt i) lyde: 

«i)  kvalifikasjon for FSTD i samsvar med de relevante kravene i del-ARA og del-ORA.» 

iii)  I avsnitt D nr. 8 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Kvalifikasjoner for opplæringsinnretninger for flysimulering i samsvar med de relevante kravene i 

del-ARA og del-ORA.» 

iv)  I avsnitt E nr. 8 skal første punktum og bokstav a) lyde: 

«8.  Opplæringsinnretninger for flysimulering skal benyttes til praktisk opplæring og prøving dersom de 

utgjør en del av et typerettighetskurs. Følgende hensyn vil gjelde for kurset: 

a)  Kvalifikasjoner for opplæringsinnretninger for flysimulering i samsvar med de relevante 

kravene i del-ARA og del-ORA.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A «Fly» nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b) framvise kunnskaper om de relevante delene av driftskravene og del-FCL,» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  oppfylle kravene angitt i følgende tabell: 

Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

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

ATPL(A) > 1500 som PIC på 

fly med flere 

flygere 

Ingen ATPL(A) Ikke relevant (a) 

ATPL(A) > 1500 på fly med 

flere flygere 

Ingen Som i 

kolonne 4 rad 

c) 

Som i kolonne 

5 rad c) 

(b) 

ATPL(A) > 500 på fly med 

flere flygere 

Framvise kunnskaper 

om planlegging av 

flyging og ytelse som 

påkrevd i FCL.515 

ATPL(A), 

med typeret-

tighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne 

til å fungere 

som PIC som 

påkrevd i 

tillegg 9 til 

del-FCL 

(c) 

CPL/IR(A) 

og bestått 

en ICAO 

ATPL-

teoriprøve i 

medlems-

staten der 

sertifikatet 

er utstedt 

 i) Framvise 

kunnskaper om 

planlegging og 

gjennomføring av 

flyging som 

påkrevd i FCL.310 

og FCL.615 

bokstav b) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A 

bokstav c) 

CPL/IR(A) 

med ATPL-

teori 

godskrevet 

Ikke relevant (d) 

CPL/IR(A) > 500 på fly med 

flere flygere, eller i 

flyginger med flere 

flygere på fly med 

én flyger i 

kortdistansekategori 

CS-23 eller 

tilsvarende i 

samsvar med 

relevante krav i del-

CAT og del-ORO 

for kommersiell 

lufttransport 

i)  Bestå en eksamen 

for ATPL(A)-

kunnskap i 

medlemsstaten der 

sertifikatet er 

utstedt (*) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A 

bokstav c) 

CPL/IR(A) 

med ATPL-

teori 

godskrevet 

Ikke relevant (e) 

CPL/IR(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Framvise kunnskaper 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

for CPL/IR-nivå 

Som kolonne 

4 rad f) 

Innhente 

typerettighet 

til flyging 

med flere 

flygere i 

samsvar med 

del-FCL 

(g) 
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Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

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

CPL(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Rettighet til 

nattflyging, dersom 

relevant 

CPL(A), med 

type-/klasse-

rettighet 

begrenset til 

fly med én 

flyger 

 (h) 

CPL(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

i)  Rettighet til 

nattflyging, 

dersom relevant 

ii)  Framvise 

kunnskaper om 

gjennomføring og 

planlegging av 

flyging som 

påkrevd i FCL.310 

Som kolonne 

4 rad h) 

 (i) 

PPL/IR(A) ≥ 75 i samsvar med 

IFR 

 PPL/IR(A) 

(IR begrenset 

til PPL) 

Framvise 

kunnskaper 

om gjennom-

føring og 

planlegging 

av flyging 

som påkrevd i 

FCL.615 

bokstav b) 

(j) 

PPL(A) ≥ 70 på fly Demonstrere bruk av 

radionavigasjonsutstyr 

PPL(A)  k) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for et fly med flere flygere, må ikke ha bestått en ATPL(A)-

teorieksamen mens de fortsetter å fly den samme flytypen, men vil ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del-

FCL-sertifikat. Dersom de krever en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de overholde 

kolonne 3 rad e) punkt i) i tabellen ovenfor.» 

2)  I avsnitt B «Helikoptre» nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  framvise kunnskaper om de relevante delene av driftskravene og del-FCL,» 

b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  oppfylle kravene angitt i følgende tabell: 

Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

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

ATPL(H) 

gyldig 

IR(H) 

> 1000 som PIC på 

helikoptre med flere 

flygere 

Ingen ATPL(H) og 

IR 

Ikke relevant (a) 

ATPL(H) 

uten sær-

skilte 

IR(H)- 

rettigheter 

> 1000 som PIC på 

helikoptre med flere 

flygere 

Ingen ATPL(H)  (b) 
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Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

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

ATPL(H) 

gyldig 

IR(H) 

> 1000 på helikoptre 

med flere flygere 

Ingen ATPL(H), og 

IR med 

typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne 

til å fungere 

som PIC som 

påkrevd i 

tillegg 9 til 

del-FCL 

(c) 

ATPL(H) 

uten 

særskilte 

IR(H)-

rettigheter 

> 1000 på helikoptre 

med flere flygere 

Ingen ATPL(H), 

typerettighet 

begrenset til 

styrmann 

Framvise evne 

til å fungere 

som PIC som 

påkrevd i 

tillegg 9 til 

del-FCL 

(d) 

ATPL(H) 

gyldig 

IR(H) 

> 500 på helikoptre 

med flere flygere 

Framvise kunnskap 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.515 og FCL.615 

b) 

Som kolonne 

4 rad c) 

Som kolonne 

5 rad c) 

(e) 

ATPL(H) 

uten 

særskilte 

IR(H)-

rettigheter 

> 500 på helikoptre 

med flere flygere 

Som kolonne 3 rad e) Som kolonne 

4 rad d) 

Som kolonne 

5 rad d) 

(f) 

CPL/IR(H) 

og bestått 

en ICAO 

ATPL(H)-

teoriprøve i 

medlems-

staten der 

sertifikatet 

er utstedt 

 i)  Framvise 

kunnskap om 

planlegging av og 

ytelse under 

flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 og 

FCL.615 b) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.H 

bokstav b) 

CPL/IR(H) 

med 

ATPL(H)-

teori 

godskrevet, 

forutsatt at 

ICAO 

ATPL(H)-

teoriprøven 

vurderes å 

være på del-

FCL ATPL-

nivå 

Ikke relevant (g) 

CPL/IR(H) > 500 timer på 

helikoptre med flere 

flygere 

i)  Bestå en eksamen 

i del-FCL 

ATPL(H)-teori i 

medlemsstaten der 

sertifikatet er 

utstedt(*) 

ii)  Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.H 

bokstav b) 

CPL/IR(H) 

med del-FCL 

ATPL(H)-

teori 

godskrevet 

Ikke relevant (h) 
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Nasjonalt 

sertifikat 
Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med 

følgende del-

FCL-sertifikat 

og vilkår 

(eventuelt) 

Oppheving av 

vilkår 
 

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

CPL/IR(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Ingen CPL/IR(H) 

med typeret-

tigheter 

begrenset til 

helikoptre 

med én flyger 

Oppnå 

typerettighet 

til flyging 

med flere 

flygere i 

samsvar med 

del-FCL 

(i) 

CPL/IR(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 og FCL.615 

b) 

Som kolonne 

4 rad i) 

(j) 

CPL(H) > 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Rettighet til 

nattflyging 

CPL(H) med 

typerettig-

heter 

begrenset til 

helikoptre 

med én flyger 

(k) 

CPL(H) < 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Rettighet til natt-

flyging, framvise 

kunnskaper om 

gjennomføring og 

planlegging av flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 

Som kolonne 

4 rad k) 

(l) 

CPL(H) 

uten 

rettighet til 

nattflyging 

> 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

 Som i 

kolonne 4 rad 

k) og 

begrenset til 

VFR-

dagflyging 

Oppnå 

typerettighet 

til flyging 

med flere 

flygere i 

samsvar med 

del-FCL og en 

nattflygings-

rettighet 

(m) 

CPL(H) 

uten 

rettighet til 

nattflyging 

< 500 som PIC på 

helikoptre med én 

flyger 

Framvise kunnskap 

om planlegging av og 

ytelse under flyging 

som påkrevd i 

FCL.310 

Som i 

kolonne 4 rad 

k) og 

begrenset til 

VFR-

dagflyging 

(n) 

PPL/IR(H) ≥ 75 i samsvar med 

IFR 

 PPL/IR(H) 

(IR begrenset 

til PPL) 

Framvise 

kunnskaper 

om gjennom-

føring og 

planlegging 

av flyging 

som påkrevd i 

FCL.615 

bokstav b) 

(o) 

PPL(H) ≥ 75 på helikoptre Demonstrere bruk av 

radionavigasjonsutstyr 

PPL(H)  (p) 

(*) CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for et helikopter med flere flygere, må ikke ha bestått en 

ATPL(H)-teorieksamen mens de fortsetter å fly den samme helikoptertypen, men vil ikke få godskrevet ATPL(H)-

teori for et del-FCL-sertifikat. Dersom de krever en annen typerettighet for et annet helikopter med flere flygere, 

skal de overholde kolonne 3 rad (h) punkt i) i tabellen ovenfor.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A «VALIDERING AV SERTIFIKATER» gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Et flygersertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-

konvensjonen, kan erklæres gyldig av vedkommende myndighet i en medlemsstat. 

 Flygerne skal sende søknad til vedkommende myndighet i den medlemsstaten der de har bosted eller er 

etablert. Dersom flygerne ikke er bosatt innenfor en medlemsstats territorium, skal de inngi søknad til 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten der operatøren de flyr for eller har til hensikt å fly for, har 

sitt hovedkontor, eller der luftfartøyet de flyr eller har til hensikt å fly, er registrert.» 

b)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) og c) skal lyde: 

«b)  vise at vedkommende har kjenneskap til de relevante delene av driftskravene og del-FCL, 

c)  framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055,» 

ii)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  når det gjelder fly, oppfylle kravene til erfaring angitt i tabellen nedenfor: 

Sertifikat Samlet antall flytimer Særskilte rettigheter  

(1) (2) (3)  

ATPL(A) > 1500 timer som PIC på 

fly med flere flygere 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

PIC 

(a) 

ATPL(A) eller 

CPL(A)/IR(*) 

> 1500 timer som 

fartøysjef eller styrmann 

på fly med flere flygere i 

samsvar med driftskrav 

Kommersiell lufttransport 

på fly med flere flygere 

som PIC 

(b) 

CPL(A)/IR > 1000 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport 

etter at IR er oppnådd 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

PIC 

(c) 

CPL(A)/IR > 1000 timer som PIC 

eller styrmann på fly med 

én flyger i samsvar med 

driftskrav 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

styrmann i samsvar med 

driftskravene 

(d) 

ATPL(A), CPL (A)/IR, 

CPL(A) 

> 700 timer i andre fly enn 

TMG, herunder 200 timer 

i den rollen som søknaden 

om godkjenning gjelder, 

hvorav 50 timer i den 

rollen i de siste tolv 

månedene 

Utøvelse av særskilte 

rettigheter i fly i annen 

flyging enn kommersiell 

lufttransport 

(e) 

CPL(A) > 1500 timer som PIC i 

kommersiell lufttransport, 

herunder 500 timer i 

flyging med sjøfly 

Kommersiell lufttransport 

på fly med én flyger som 

PIC 

(f) 

(*) CPL(A)/IR-innehavere på fly med flere flygere skal ha vist sine kunnskaper på ICAO ATPL(A)-nivå før 

godkjenning.» 
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c)  I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055,» 

ii)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  ha minst 100 timers erfaring fra instrumentflyging som PIC i den relevante luftfartøykategorien.» 

d)  I nr. 6 skal bokstav b) skal lyde: 

«b) er direkte eller indirekte ansatt av en flyprodusent.» 

2)  I del B «KONVERTERING AV SERTIFIKATER» skal nr. 1 lyde: 

«1.  Et PPL/BPL/SPL-sertifikat, et CPL- eller ATPL-sertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med 

kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan konverteres av vedkommende myndighet i en medlemsstat 

til del-FCL PPL/BPL/SPL med klasse- eller typerettighet for fly med én flyger.» 

 ______  
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«VEDLEGG IV 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel FLC avsnitt II, under overskriften ARA.FCL.205, skal bokstav b) lyde: 

«b)  Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle kontrollanter den har sertifisert. Listen skal inneholde 

kontrollantenes særskilte rettigheter, og skal offentliggjøres og ajourføres av vedkommende myndighet.» 

2)  I kapittel FLC avsnitt II skal overskriften ARA.FCL.210 lyde: 

 «ARA.FCL.210 Opplysninger til kontrollanter 

a)  Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om de nasjonale administrative framgangsmåtene, krav til 

vern av personopplysninger, erstatningsansvar, ulykkesforsikring og avgifter som gjelder innenfor den 

territorium, og som kontrollantene skal bruke når de utfører ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller 

vurderinger av kompetansen til en søker som har en annen vedkommende myndighet enn den som utstedte 

kontrollantens bevis. 

b)  For å gjøre det enklere å videreformidle og få innsyn i opplysningene som er mottatt fra vedkommende 

myndighet i henhold til bokstav a), skal Byrået offentliggjøre disse opplysningen i et format som Byrået 

fastsetter. 

c)  Vedkommende myndighet kan forsyne kontrollanter den har sertifisert og kontrollanter sertifisert av andre 

vedkommende myndigheter som utøver sine særskilte rettigheter på dens territorium, med sikkerhetskriterier 

som skal overholdes når det foretas ferdighetsprøver og ferdighetskontroller i et luftfartøy.» 

3)  I kapittel MED gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt I skal ARA.MED.130 lyde: 

«ARA.MED.130 Legeattestens format 

Legeattesten skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a)  Innhold 

1)  Stat der det er utstedt eller søkt om flygersertifikat (I) 

2)  Klasse legeattest (II) 

3)  Sertifikatnummer, som begynner med FNs landkode for staten der det er utstedt eller søkt om 

flygersertifikat, og etterfølges av en kode bestående av tall og/eller bokstaver med arabiske talltegn og 

latinske bokstaver (III) 

4)  Innehavers navn (IV) 

5)  Innehavers nasjonalitet (VI) 

6)  Innehavers fødselsdato (dd/mm/åååå) (XIV) 

7)  Innehavers underskrift (VII) 

8)  Begrensning(er) (XIII) 

9)  Legeattestens utløpsdato (IX) for: 

i)  Klasse 1 kommersielle flyginger med én flyger med passasjerer 

ii)  Klasse 1 andre kommersielle flyginger 

iii)  Klasse 2 

iv)  LAPL 

10)  Dato for legeundersøkelse 

11)  Dato for siste elektrokardiogram 

12)  Dato for siste audiogram 

13)  Utstedelsesdato og underskriften til flylegen eller den medisinsk sakkyndige som har utstedt 

sertifikatet. Allmennpraktiserende leger kan også føres i dette feltet dersom de etter nasjonal rett i 

medlemsstaten der sertifikatet er utstedt har kompetanse til å utstede legeattester. 

14)  Segl eller stempel (XI) 
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b)  Materiale: Med unntak av LAPL utstedt av en allmennpraktiserende lege skal papiret eller annet materiale 

som brukes, være av en slik art at eventuell endring eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. Enhver 

tilføyelse eller sletting i skjemaet skal være klart og tydelig godkjent av sertifikatutstedende myndighet. 

c)  Språk: Sertifikater skal utferdiges på nasjonalt/nasjonale språk og engelsk, og på andre språk som 

sertifikatutstedende myndighet anser som hensiktsmessig. 

d)  Alle datoer i legeattesten skal angis i formatet dd/mm/ååå.» 

b)  I avsnitt II, under overskriften ARA.MED.200 Flyleger, skal bokstav b) lyde: 

«b)  Når vedkommende myndighet har forvisset seg om at flylegen oppfyller gjeldende krav, skal den utstede, 

forlenge, fornye eller endre flylegesertifikatet for et tidsrom som ikke overstiger tre år, på skjemaet oppført 

i tillegg VII til denne delen.» 

4)  I tillegg II, «EASAs standardformat for kabinbesetningsattester», gjøres følgende endringer i avsnittet 

«Veiledning»: 

a)  Bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) Kabinbesetningsattesten skal inneholde alle felter som er angitt i EASA-skjema 142, i samsvar med felt  

1–12 som angitt og beskrevet nedenfor. 

b)  Størrelsen skal være enten 105 mm × 74 mm (en åttedels A4) eller 85 mm × 54 mm, og materialet som 

benyttes, skal være av en slik art at en eventuell endring eller sletting ikke er mulig, eller er lett å se. 

b)  Felt 8 skal lyde: 

«Felt 8: Opplysninger som identifiserer vedkommende myndighet i medlemsstaten der attesten utstedes, skal 

påføres med vedkommende myndighets fulle navn, postadresse og eventuelt offisielt segl, stempel eller logo.» 

c)  Første punktum i felt 9 skal lyde: 

 «Dersom det er vedkommende myndighet som utsteder attesten, skal ordene «vedkommende myndighet» og 

offisielt segl, stempel eller logo påføres.» 

5)  Tillegg V, SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC), skal lyde:   
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«Tillegg V til VEDLEGG VI DEL-ARA 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSKE SENTRE (AeMC) 

Den europeiske union(1) 

Vedkommende myndighet 

SERTIFIKAT FOR FLYMEDISINSK SENTER 

REFERANSE: 

I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og på de vilkår som er angitt nedenfor, bekrefter 

[vedkommende myndighet] herved at 

[ORGANISASJONENS NAVN] 

[ORGANISASJONENS ADRESSE] 

er et flymedisinsk senter i henhold til del-ORA, med de særskilte rettighetene og innenfor de rammene som 

angis i vedlagte godkjenningsvilkår.  

VILKÅR: 

1 Dette sertifikatet er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i den godkjente 

organisasjonens håndbok. 

2 Dette sertifikatet forutsetter at framgangsmåtene angitt i organisasjonens dokumentasjon i henhold til 

del-ORA, er overholdt. 

3 Dette sertifikatet skal være gyldig dersom kravene i del-ORA er oppfylt, med mindre det er blitt 

tilbakelevert, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt.  

Utstedelsesdato:  ..............................................................Underskrift:  

 ________________  

(1)  «Den europeiske union» utgår for stater som ikke er medlem av EU EASA-skjema 146 utgave 1» 

6)  Innholdet i tillegg VI utgår og erstattes med følgende: 

 «(BLANK SIDE)» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 441/2014 

av 30. april 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det 

felles europeiske luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009(3) fastsettes krav til samordnet innføring av datalinjetjenester basert på luft-

til-bakke-datakommunikasjon fra punkt til punkt. 

2) I del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 29/2009 defineres luftrommet over FL 285 som nevnte forordning får 

anvendelse på fra 5. februar 2015. 

3) Kroatia tiltrådte Den europeiske union 1. juli 2013. Det kroatiske luftrom bør derfor tilføyes til det luftrom som omfattes 

av forordning (EF) nr. 29/2009. 

4) Kroatia bør imidlertid få en overgangsperiode på ett år, sammenlignet med anvendelsesdatoen 5. februar 2015 som 

gjelder for de andre medlemsstatene som omfattes av del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 29/2009, gjennom en 

utsatt anvendelse av denne forordning slik at regulerte parter, som for eksempel operatører og ytere av 

lufttrafikktjenester (ATS), kan forberede anvendelsen av de nye reglene. 

5) Forordning (EF) nr. 29/2009 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 29/2009 tilføyes en ny linje «— Zagreb FIR,» etter linjen «— Warszawa FIR,». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 1.5.2014, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 41. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009 av 16. januar 2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske luftrom 

(EUT L 13 av 17.1.2009, s. 3.) 

2019/EØS/13/57 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 5. februar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. mars 2014 

om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det gjelder nettet for lufttrafikkstyring og 

av varslingsterskler for annen referanseperiode 2015–2019 

(2014/132/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av 

rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom 

(rammeforordningen)(1), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav 

a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 549/2004 skal det 

opprettes en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettjenester. I henhold til nevnte forordning skal 

Kommisjonen særlig vedta felles ytelsesmål for 

Unionen for de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, 

miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet. I Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 390/2013(2) er det fastsatt ytterligere regler med 

hensyn til disse målene. 

2)  Det bør nå fastsettes felles ytelsesmål for Unionen 

for annen referanseperiode, som omfatter kalender-

årene 2015 til og med 2019. 

3)  Kommisjonen utpekte 29. juli 2010 et organ for 

ytelsesvurdering i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 3 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010(3) som 

skal bistå Kommisjonen med gjennomføringen av 

ytelsesordningen, og særlig med å fastsette felles 

ytelsesmål for Unionen. 

4)  For å gjøre det lettere å vedta felles ytelsesmål for 

Unionen for annen referanseperiode har organet for 

ytelsesvurdering, støttet av Kommisjonen, holdt 

samråd med alle berørte parter angitt i artikkel 10 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004 om metoden 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 12.3.2014, 

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2014 

av 24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens  

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 42. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 

av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for fly-

sikringstjenester og nettfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, 

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 av 29. juli 2010 

om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettfunksjoner (EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1). 

som skal brukes til å fastsette slike felles ytel-

sesmål, framgangsmåtene for å fastsette slike mål 

og de veiledende marginer som målene skal ligge 

innenfor. Samrådet med berørte parter pågikk fra 

25. januar 2013 til 3. juli 2013. Komiteen for sek-

tordialog nedsatt ved kommisjonsvedtak 98/500/ 

EF(4) deltok, og alle europeiske yrkesorganisa-

sjoner som representerer ansatte innen sivil luftfart, 

hadde anledning til å framlegge sine synspunkter. 

5)  Etter å ha tatt hensyn til samrådene med de berørte 

parter, foreslo organet for ytelsesvurdering felles 

ytelsesmål for Unionen i en rapport som ble 

framlagt for Kommisjonen 27. september 2013. I 

rapporten redegjøres det for den antatte trafikkut-

viklingen og bakgrunnen for de foreslåtte målene 

samt sammensetningen av grupper av ytere av 

flysikringstjenester eller funksjonelle luftromsblok-

ker med lignende driftsvilkår og økonomiske 

vilkår. 

6)  De felles ytelsesmålene for Unionen som fastsettes 

ved denne beslutning, er i samsvar med forordning 

(EF) nr. 549/2004 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 390/2013. De er utarbeidet med bistand 

fra organet for ytelsesvurdering. Det er tatt hensyn 

til samrådene med de berørte parter og synspunk-

tene til nettforvalteren opprettet ved artikkel 6 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 551/2004(5) og artikkel 3 i kommisjonsforord-

ning (EU) nr. 677/2011(6), Det europeiske fly-

sikkerhetsbyrå (EASA) og nasjonale til-

synsmyndigheter. Målene er utarbeidet på grunnlag 

av opplysninger som var tilgjengelig for Kommi-

sjonen og organet for ytelsesvurdering før  

17. desember 2013. 

7)  De felles ytelsesmålene for Unionen er utarbeidet 

på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene, 

Norge og Sveits.  

  

(4) Kommisjonsavgjerd av 20. mai 1998 om oppnemning av 

sektordialogutval for å fremje dialogen mellom partane i 

arbeidslivet på europeisk plan (EFT L 225 av 12.8.1998,  

s. 27). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 

10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europe-

iske luftrom (luftromsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, 

s. 20). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettfunk-

sjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (EUT L 185 av 

15.7.2011, s. 1). 

2019/EØS/13/58 
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8)  De felles ytelsesmålene for Unionen for det 

sentrale ytelsesområdet sikkerhet fastsatt i denne 

beslutning er utarbeidet i samarbeid med EASA. 

Ved vedtaking av akseptable samsvarskriterier og 

veiledende materiale i samsvar med gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 390/2013 skal EASA 

utdype definisjonen av kategoriene i risiko-

analyseverktøyet (RAT) ytterligere for å sikre en 

harmonisert anvendelse av de felles ytelsesmålene 

for Unionen på det sentrale ytelsesområdet 

sikkerhet, særlig med hensyn til definisjonen av 

kategori C (evnen til å yte sikre, men reduserte 

ATM-tjenester). EASA ble også rådspurt om de 

felles ytelsesmålene for Unionen for de andre 

sentrale ytelsesområdene, for å sikre samsvar med 

de overordnede sikkerhetsmålene. 

9)  De felles ytelsesmålene for Unionen for det 

sentrale ytelsesområdet miljø skal fastsettes med 

utgangspunkt i ytelsesnivåene som ble oppnådd i 

2012, som beregnet av organet for ytelsesvur-

dering, nærmere bestemt 3,17 % for gjennom-

snittlig horisontal flygeeffektivitet i underveisfasen 

av den faktiske ruten, og 5,15 % for den gjennom-

snittlige horisontale flygeeffektiviteten i under-

veisfasen av ruten i henhold til den sist innleverte 

reiseplanen. 

10)  For hvert år i referanseperioden bør det felles 

ytelsesmål for Unionen for det sentrale ytelses-

området kapasitet, målt som gjennomsnittlig 

ATFM-forsinkelse i underveisfasen, være i sam-

svar med det felles ytelsesmål for Unionen for 

2014, idet det tas hensyn til trafikkprognosen for 

annen referanseperiode. 

11)  De felles ytelsesmålene for Unionen for det 

sentrale ytelsesområdet kostnadseffektivitet for 

hvert år i referanseperioden bør uttrykkes i faktiske 

priser ved bruk av verdier for året 2009 (EUR2009), 

blant annet for å kunne sammenligne med ytelses-

nivået oppnådd i forrige referanseperiode. 

12)  Den forventede bedringen i kostnadseffektiviteten 

for annen referanseperiode bør måles mot faste 

kostnader for 2014, det vil si 6 242 millioner 

euro(1) i EUR2009. På grunnlag av de siste opplys-

ningene om den antatte trafikkutviklingen for 

2014(2) bør referanseverdien for den faste 

enhetskostnaden være 58,09 euro i EUR2009. Målet 

for kostnadseffektivitet bør derfor innebære en 

reduksjon i faste enhetskostnader på 3,3 % per år i 

annen referanseperiode. Referanseverdien 58,09 

  

(1) Herunder kostnaden for Kroatia som ikke deltok i ytelsesord-

ningen i første referanseperiode, og justeringer for alle 

medlemsstater for å ta hensyn til det forventede fradraget for 

VFR-flyginger som er fritatt. 

(2) 107 439 000 tjenesteenheter i underveisfasen (kilde: STAT-

FOR, lav prognose, september 2013). 

euro i EUR2009 er høyere enn det felles ytelsesmål 

for Unionen på 53,92 euro i EUR2009 som er 

fastsatt for 2014, ettersom forventet trafikkvolum 

for 2014 er lavere enn det som opprinnelig ble 

antatt i kommisjonsbeslutning 2011/121/EU(3). 

13)  Den antatte trafikkutviklingen for annen referanse-

periode er hentet fra scenarioet med lav prognose i 

STATFORs siste prognose som ble offentliggjort 

30. september 2013, der det angis en gjennom-

snittlig årlig trafikkvekst på 1,2 %. Den lange 

prognoseperioden, det vil si fram til utgangen av 

2019, innebærer imidlertid en viss grad av 

usikkerhet. Kommisjonen bør derfor, i forbindelse 

med sin rapport til Komiteen for det felles luftrom 

omhandlet i artikkel 18 nr. 4 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 390/2013, innen 2016 vurdere 

den antatte trafikkutviklingen på nytt i lys av de 

siste tilgjengelige prognosene fra STATFOR. På 

grunnlag av nevnte nye vurdering kan Kommi-

sjonen eventuelt beslutte å revidere de felles 

ytelsesmålene for Unionen for kalenderårene 

2017–2019 i samsvar med artikkel 17 nr. 1 bokstav 

a) i nevnte forordning. 

14)  De faste referansekostnadene for annen referanse-

periode forventes å synke med i gjennomsnitt 

2,1 % per år. 

15)  I tillegg til de felles ytelsesmålene for Unionen bør 

det fastsettes varslingsterskler, som dersom de 

overskrides, kan aktivere varslingsordningene 

omhandlet i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 390/2013. 

16)  I samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 390/2013 må lokale mål ikke nødvendigvis 

være de samme som de felles ytelsesmålene for 

Unionen. De bør være forenlige med og i 

tilstrekkelig grad bidra til at de felles ytelsesmålene 

for Unionen nås. Ytelsesplanen, som i samsvar 

med gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 

skal utarbeides for funksjonelle luftromsblokker, 

bør gjenspeile dette samsvaret og det tilstrekkelige 

bidraget. 

17)  Denne beslutning bør tre i kraft den dag den 

kunngjøres, for å lette utarbeidingen av ytelses-

planene i samsvar med kapittel II i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 390/2013.  

  

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/121 av 21. februar 2011 om 

fastsettelse av felles ytelsesmål og varslingsterskler for Den 

europeiske union når det gjelder yting av flysikringstjenester 

for årene 2012-2014 (EUT L 48 av 23.2.2011, s. 16). 
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18)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar 

med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale 

ytelsesområdet sikkerhet 

1.  For annen referanseperiode skal de felles ytelses-

målene for Unionen for det sentrale ytelsesområdet 

sikkerhet være som fastsatt i nr. 2 og 3. 

2.  De felles ytelsesmålene for Unionen for sikkerhets-

styringens effektivitet omhandlet i avsnitt 1 nr. 1.1 bokstav 

a) i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 390/2013 skal være som følger: 

a)  nasjonale tilsynsmyndigheter skal innen 31. desember 

2019 minst oppnå nivå C(1) for alle driftsmålsettinger 

(«retningslinjer og mål for sikkerhet», «håndtering av 

sikkerhetsrisiko», «sikkerhetsbekreftelse», «sik-

kerhetsfremmende tiltak» og «sikkerhetskultur», 

b)  ytere av flysikringstjenester skal innen 31. desember 

2019 minst oppnå nivå D for driftsmålsettingene 

«retningslinjer og mål for sikkerhet», «håndtering av 

sikkerhetsrisiko», «sikkerhetsbekreftelse» og «sik-

kerhetsfremmende tiltak» og minst nivå C for 

driftsmålsettingen «sikkerhetskultur». 

3.  De felles ytelsesmålene for Unionen for anvendelse 

av alvorlighetsklassifiseringen omhandlet i avsnitt 1 nr. 1.1 

bokstav b) i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2013 skal være som følger: 

a)  medlemsstatene skal innen 31. desember 2017 og 

deretter hvert år fram til utgangen av annen referanse-

periode gjennom sine nasjonale tilsynsmyndigheter 

sikre innsamling og rapportering til EASA av 

alvorlighetsgraden «ATM generelt» fastslått ved hjelp 

av risikoanalyseverktøyets metode for klassifisering av 

minst 80 % av årlig rapporterte manglende over-

holdelser av minsteavstand og inntrenginger på 

rullebanen i kategori A (alvorlige hendelser), B (større 

hendelser) og C (betydelige hendelser)(2), 

b)  medlemsstatene skal innen 31. desember 2017 og 

senest i 2019 gjennom sine nasjonale til-

synsmyndigheter sikre innsamling og rapportering til 

EASA av alvorlighetsgraden «ATM generelt» fastslått 

ved hjelp av risikoanalyseverktøyets metode for 

  

(1) Nivå C og D er definert i EASAs akseptable sam-

svarskriterier og veiledende materiale med henblikk på 

gjennomføring og måling av sentrale ytelsesindikatorer for 

sikkerhet som nevnt i artikkel 7 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 390/2013. 

(2) Kategori AA, A, B, C, D og E er definert i EASAs akseptable 

samsvarskriterier og veiledende materiale med henblikk på 

gjennomføring og måling av sentrale ytelsesindikatorer for 

sikkerhet som nevnt i artikkel 7 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 390/2013. 

klassifisering av henholdsvis minst 80 % og 100 % av 

årlig rapporterte ATM-spesifikke tilfeller i kategori 

AA (fullstendig manglende evne til å yte sikre ATM-

tjenester), A (betydelig manglende evne til å yte sikre 

ATM-tjenester), B (delvis manglende evne til å yte 

sikre ATM-tjenester) og C (evne til å yte sikre, men 

reduserte ATM-tjenester), 

c)  innen 31. desember 2017 og senest i 2019 skal ytere av 

flysikringstjenester rapportere til nasjonale til-

synsmyndigheter alvorlighetsgraden «ATM bakke» 

ved hjelp av risikoanalyseverktøyets metode for 

klassifisering av henholdsvis minst 80 % og 100 % av 

årlig rapporterte manglende overholdelser av 

minsteavstand og inntrenginger på rullebanen i 

kategori A (alvorlige hendelser), B (større hendelser) 

og C (betydelige hendelser), 

d)  ytere av flysikringstjenester skal innen  

31. desember 2017 og senest i 2019 rapportere til 

nasjonale tilsynsmyndigheter alvorlighetsgraden 

«ATM bakke» ved hjelp av risikoanalyseverktøyets 

metode for klassifisering av henholdsvis minst 80 % 

og 100 % av årlig rapporterte ATM-spesifikke tilfeller 

i kategori AA (fullstendig manglende evne til å yte 

sikre ATM-tjenester), A (betydelig manglende evne til 

å yte sikre ATM-tjenester), B (delvis manglende evne 

til å yte sikre ATM-tjenester) og C (evne til å yte sikre, 

men reduserte ATM-tjenester). 

Artikkel 2 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale 

ytelsesområdet miljø 

For annen referanseperiode skal de felles ytelsesmålene for 

Unionen for det sentrale ytelsesområdet miljø være som 

følger: 

1.  en gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet i 

underveisfasen på minst 2,6 % i 2019 for den faktiske 

ruten, som definert i avsnitt 1 nr. 2.1 bokstav a) i 

vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 390/2013, 

2.  en gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet i 

underveisfasen på minst 4,1 % i 2019 for ruten i 

henhold til den sist innleverte reiseplanen, som 

definert i avsnitt 1 nr. 2.1 bokstav b) i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013. 

Artikkel 3 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale 

ytelsesområdet kapasitet 

For annen referanseperiode skal de felles ytelsesmålene for 

Unionen for det sentrale ytelsesområdet kapasitet være en 

gjennomsnittlig ATFM-forsinkelse i underveisfasen per 

flyging, som definert i avsnitt 1 nr. 3.1 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, på høyst  

0,5 minutter per flyging, som skal oppnås for hvert 

kalenderår.  
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Artikkel 4 

Felles ytelsesmål for Unionen for det sentrale 

ytelsesområdet kostnadseffektivitet 

For annen referanseperiode skal de felles ytelsesmålene for 

Unionen for det sentrale ytelsesområdet kostnadseffek-

tivitet være en gjennomsnittlig fast enhetskostnad for 

Unionen for flysikringstjenester i underveisfasen som 

definert i avsnitt 1 nr. 4.1 bokstav a) i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, uttrykt i 

faste 2009-priser (EUR2009), på 56,64 euro for 2015, 54,95 

euro for 2016, 52,98 euro for 2017, 51,00 euro for 2018 og 

49,10 euro for 2019. 

Artikkel 5 

Antakelser 

Denne beslutning er basert på antakelsene omhandlet i 

vedlegget. 

Artikkel 6 

Varslingsterskler 

1.  Dersom den faktiske trafikken som registreres av 

organet for ytelsesvurdering avviker fra den antatte 

trafikkutviklingen omhandlet i vedlegget med minst 10 % i 

et gitt kalenderår, kan varslingsordningen på unionsplan 

nevnt i artikkel 19 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2013 aktiveres. 

2.  Dersom den faktiske trafikken som registreres av 

organet for ytelsesvurdering avviker fra trafikkprognosene 

fastsatt i ytelsesplanen omhandlet i kapittel III i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 med minst 

10 % i et gitt kalenderår, kan den lokale varslingsord-

ningen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 390/2013 aktiveres. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

1.  Antatt trafikkutvikling i Unionen, uttrykt i enheter for tjenester i underveisfasen: 

Enheter for tjenester i underveisfasen 

2015 2016 2017 2018 2019 

108 541 000 110 196 000 111 436 000 112 884 000 114 305 000 

2.  Fast referansekostnad for flysikringstjenester i underveisfasen ifølge prognoser på unionsplan 

Fast kostnad (EUR2009) 

2015 2016 2017 2018 2019 

6 147 905 000 6 055 686 000 5 904 294 000 5 756 687 000 5 612 769 000 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 368/2014 

av 10. april 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en fel-

lesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(3) ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt drifts-

forbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet. 

2)  I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater og Det europeiske flysikkerhets-

byrå (EASA) underrettet Kommisjonen om opplysninger som er relevante for ajourføringen av fellesskapslisten. 

Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater. På grunnlag av disse opplysningene bør fellesskapslisten 

ajourføres. 

3)  Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta og årsaker som vil bli lagt til grunn for en beslutning om å gi 

dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på fellesskaps-

listen. 

4)  Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumenter framlagt av medlemsstatene, inngi 

skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 («Fly-

sikkerhetskomiteen»)(4) en muntlig redegjørelse. 

5)  Flysikkerhetskomiteen har mottatt ajourførte opplysninger fra Kommisjonen om de felles samrådene, innenfor rammen 

av forordning (EF) nr. 2111/2005 og dens gjennomføringsforordning (EF) nr. 473/2006(5), som pågår med ved-

kommende myndigheter og luftfartsselskaper i statene Georgia, Republikken Guinea, India, Indonesia, Kasakhstan, 

Libanon, Madagaskar, Den islamske republikk Mauritania, Mosambik, Nepal, Filippinene, Sudan, Kongeriket Swazi-

land og Zambia. Flysikkerhetskomiteen mottok også opplysninger fra Kommisjonen om Afghanistan, Iran og Kirgisi-

stan. Flysikkerhetskomiteen mottok også ajourførte opplysninger fra Kommisjonen om faglige samråd med Den 

russiske føderasjon og om overvåkingen av Libya. 

6)  Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA om resultatene av tilsynsrapportanalysen utført av Den interna-

sjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn (USOAP). 

Medlemsstatene ble oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som har lisens i stater der 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 11.4.2014, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 43. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.) 

(4) Forordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.) 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8.) 

2019/EØS/13/59 
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ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert med betydelige svakheter i sikkerhetstil-

synsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har gjennomført i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, 

vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å framskaffe ytterligere opplysninger om sikkerhetsnivået hos 

luftfartsselskaper med lisens i nevnte stater. 

7)  Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA om resultatene av analysen av inspeksjoner på bakken utført 

innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer (SAFA) i samsvar med kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1).  

8)  Flysikkerhetskomiteen har også hørt redegjørelser fra EASA om faglige bistandsprosjekter gjennomført i stater som 

berøres av tiltak eller overvåking i henhold til i forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen er blitt underrettet om EASAs 

planer, og om anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å bedre sivile luftfartsmyndigheters 

administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse saker der gjeldende internasjonale standarder ikke er 

oppfylt. Medlemsstatene ble også oppfordret til å svare bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med 

Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av å gi opplysninger til den internasjonale 

luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database, om faglig bistand som Unionen og dens medlemsstater yter for 

å bedre flysikkerheten verden over. 

9)  Flysikkerhetskomiteen har også hørt en redegjørelse fra ICAO om dens pågående arbeid med kontrollen med 

sikkerhetsnivået i medlemsstatene, blant annet gjennom ICAOs USOAP-program, og det ble også redegjort for det IT-

verktøy som er utviklet innenfor denne rammen. ICAO viste til forsamlingsresolusjon A38-5 («Regionalt samarbeid om 

og bistand til å rette opp sikkerhetsmangler, gjøre prioriteringer og sette opp målbare mål») og oppfordret 

Flysikkerhetskomiteen til om mulig å unngå dobbeltarbeid i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 og ICAOs 

USOAP, og oppmuntret til fortsatt samarbeid, noe som vil kunne føre til en gjennomgåelse av Flysikkerhetskomiteens 

mandat. 

10)  Flysikkerhetskomiteen har også hørt en redegjørelse fra Eurocontrol, der det ble gitt ajourførte opplysninger om status 

for SAFAs alarmfunksjon. Foruten statistikken over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud, 

understreket Eurocontrol viktigheten av en korrekt innlevert reiseplan i forbindelse med SAFA-varslingen. De første 

tiltakene er truffet for å bedre kvaliteten på innleveringen av reiseplaner. Med sikte på å oppnå en kontinuerlig 

forbedring av meldings- og alarmfunksjonen er ytterligere tiltak under forberedelse i nært samarbeid med Kommi-

sjonen. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

11)  Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra SAFA-inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfarts-

selskaper i Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av 

nasjonale luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. Med hensyn til luftfartsselskapet Bingo Airways opplyste Polen at luftfartsselskapets 

faktiske gjennomføring av sin plan for korrigerende tiltak blir kontrollert, og at antall inspeksjoner er økt. Med hensyn 

til luftfartsselskapet Sonnig opplyste Sveits at tilbakekalling er igangsatt overfor Sonnig, noe som førte til at 

luftfartsselskapet ga avkall på sitt godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC – Air Operator's Certificate) og sin 

lisens. 

12)  Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke oppfyller gjeldende 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Georgia 

13)  Som et resultat av manglene som ble påvist under ICAOs omfattende systemtilsyn i Georgia i oktober 2013, underrettet 

ICAO alle stater som er part i Chicago-konvensjonen om et alvorlig sikkerhetsproblem knyttet til luftfartøyoperasjoner.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s 1.) 
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14)  Under henvisning til denne meldingen innledet Kommisjonen formelt samråd med vedkommende myndigheter i 

Georgia (GCAA) for å få nærmere opplysninger om hvilke tiltak GCAA hadde truffet for å utbedre sikkerhetsmanglene 

som ble påvist i forbindelse med ICAOs tilsyn. 

15)  Det ble derfor avholdt et møte 17. mars 2014 mellom GCAA, Kommisjonen og EASA. GCAA redegjorde for den 

egentlige årsaken til det alvorlige sikkerhetsproblemet, og ga nærmere opplysninger om planen for korrigerende tiltak 

framlagt for ICAO. Opplysningene som ble framlagt på møtet, viste at GCAA er fast bestemt på å gjennomføre og 

håndheve de gjeldende sikkerhetsstandardene i samsvar med kravene i Chicago-konvensjonen. GCAA erklærte på møtet 

at alle tiltak som inngår i planen for korrigerende tiltak framlagt for ICAO, er gjennomført, og at de nå ventet på et 

kontrollbesøk som ICAO vil foreta senere i år. 

16)  På bakgrunn av opplysningene framlagt av GCAA mente Kommisjonen at det ikke var nødvendig å be GCAA møte for 

Flysikkerhetskomiteen. Kommisjonen ga Flysikkerhetskomiteen en rapport om gjennomføringen av den planen for 

korrigerende tiltak som GCAA har utarbeidet. 

17)  I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 og på bakgrunn av de tiltak som 

GCAA har truffet, er vurderingen at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfarts-

selskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Georgia. Dersom resultatene av 

den tette overvåkingen av GCAAs gjennomføring av planen for korrigerende tiltak, som Kommisjonen vil rapportere 

om på det neste møtet i Flysikkerhetskomiteen, skulle vise seg å være utilfredsstillende, vil imidlertid Kommisjonen 

måtte treffe ytterligere tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Republikken Guinea 

18)  Som avtalt på møtet i Brussel i januar 2013 har vedkommende myndigheter i Republikken Guinea (DNAC) jevnlig 

framlagt opplysninger om den pågående gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak godkjent av ICAO i 

desember 2012, og om all virksomhet knyttet til denne planen. 

19)  I den seneste framdriftsrapporten, som ble mottatt 27. februar 2014, er det redegjort for den seneste virksomheten og 

utviklingen i forbindelse med gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak. Den reviderte loven om sivil luftfart 

ble vedtatt av parlamentet 5. november 2013, og trådte i kraft 28. november 2013. En rekke utkast til gjennomførings-

rettsakter er oversendt regjeringen med sikte på vedtakelse. ICAO og Verdensbanken gjennomførte et felles besøk  

(2.–6. desember 2013) for å vurdere gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak og for å identifisere de 

resterende sikkerhetsbehovene. Håndbøker om prosedyrer for OPS, AIR og AGA blir nå oversatt til fransk, og også 

dette bør bidra til å heve sikkerhetsnivåene. En rekke særlige opplæringstiltak for inspektører er gjennomført på 

områdene løsning av sikkerhetsproblemer, godkjenning av driftsspesifikasjoner i AOC-er samt flysikringstjenester. 

20)  Planen for korrigerende tiltak er blitt ajourført slik at den er i tråd med den siste utviklingen, og er oversendt ICAO ved 

bruk av det nettbaserte CMA-verktøyet. ICAOs validering av disse tiltakene er ennå ikke klar. 

21)  Alle tidligere godkjenningssertifikater for luftfartsselskap ble midlertidig opphevet i slutten av mars 2013, og det pågår 

en fullstendig sertifisering i samsvar med ICAO (fem faser) av et nasjonalt luftfartsselskap (PROBIZ Guinée, med ett 

luftfartøy av typen BE90) med hjelp og støtte fra et spesifikt CAFAC/BAGASOO-besøk, samtidig med at DNACs 

inspektører får opplæring på arbeidsplassen om hele prosessen. Sertifiseringsprosessen venter nå på godkjenning av 

vedlikeholdsprogrammet fra FAA, som er myndigheten i luftfartøyets registreringsstat. PROBIZ Guinée utfører ikke 

flyginger til Unionen. 

22)  DNAC har anmodet om et samordnet valideringsbesøk for å validere framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak, og ICAO planlegger å gjennomføre besøket i mai 2014. Nylig gjennomførte endringer i den øverste 

ledelsen i transportdepartementets medførte en forsinkelse, og det samordnede valideringsbesøket er nå foreløpig satt til 

andre halvdel av september 2014. 

23)  I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Republikken Guinea. Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av manglende overholdelse av internasjonale sik-

kerhetsstandarder, vil Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra India 

24)  Kommisjonen ga Flysikkerhetskomiteen nærmere opplysninger om den nyligste utviklingen tilsynet med luftfarts-

selskaper som er sertifisert av vedkommende myndigheter i India. Det har direkte betydning at De forente staters 

føderale luftfartsmyndighet (FAA) etter sitt besøk i september 2013 for vurdering av den internasjonale flysikkerheten 

(IASA) 31. januar 2014 kunngjorde en nedgradering av Indias status for samsvar fra kategori 1 til kategori 2, som en 

følge av mangler som ble påvist under IASA-tilsynet. 

25)  Kommisjonen hadde tidligere, i november 2013, gitt Flysikkerhetskomiteen nærmere opplysninger om de indiske 

myndighetenes evne til å ivareta sine tilsynsforpliktelser i samsvar med internasjonale standarder, herunder Chicago-

konvensjonen. Det ble særlig vist til ICAOs samordnede valideringsbesøk (ICVM) i desember 2012 og oppfølgings-

besøket i august 2013. I tillegg ble det vist til Kommisjonens tidligere korrespondanse med indiske myndigheter, der det 

ble vist til sikkerhetsproblemer. Etter det samordnede valideringsbesøket i august 2013 avsluttet ICAO formelt de to 

sakene om alvorlige sikkerhetsproblemer som ble rapportert til Flysikkerhetskomiteen i november 2013. Den 

offentliggjorte sluttrapporten fra det samordnede valideringsbesøket inneholder nærmere opplysninger om de kor-

rigerende tiltakene som det indiske generaldirektoratet for sivil luftfart (DGCA) har truffet for å løse problemene som 

gjenstår. 

26)  Etter FAAs kunngjøring om å nedgradere Indias status for samsvar møtte Kommisjonen generaldirektøren for sivil 

luftfart 12. februar 2014 og uttrykte sine bekymringer over nedgraderingen. Kommisjonen anmodet indiske myndigheter 

om å gi en klar redegjørelse om de korrigerende tiltakene de var i ferd med å gjennomføre i forbindelse med FAAs 

IASA-nedgradering. På møtet ble det dessuten gjentatt hvilke tiltak det kan bli nødvendig å treffe i henhold til 

forordning (EF) nr. 2111/2005. 

27)  Som en oppfølging av møtet 12. februar 2014 skrev generaldirektøren for sivil luftfart et brev til Kommisjonen  

17. februar 2014. Brevet inneholdt nærmere opplysninger om de tiltak DGCA hadde truffet i forbindelse med nedgrade-

ringen. Det framgikk av disse opplysningene at det var truffet tiltak for å utbedre de fleste manglene, og at det forelå en 

plan for korrigerende tiltak for de uløste problemene. 

28)  Kommisjonen skrev til det indiske DGCA 6. mars 2014 og opplyste om at den vil innlede offisielt samråd med 

myndighetene som har ansvaret for regelverksbasert tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i India, i henhold til 

bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006. I brevet ble behovet for fortsatt 

engasjement igjen påpekt, og det ble anmodet om et fagmøte slik at Kommisjonen og medlemsstatene kan vurdere saken 

ytterligere. DGCA svarte 18. mars 2014 og samtykket i et slikt møte. 

29)  Ettersom DGCA er rede til å samarbeide med Kommisjonen, og ut fra de opplysninger som hittil er mottatt, var 

vurderingen, i samsvar med de felles kriteriene, at fellesskapslisten over luftfartsselskaper på dette tidspunktet ikke bør 

endres ved å føre opp luftfartsselskaper fra India. Situasjonen vil bli fulgt nøye, og dersom relevante sikkerhets-

opplysninger skulle tyde på at internasjonale sikkerhetsstandarder ikke blir fulgt, vil Kommisjonen måtte treffe tiltak i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2111/2005. 

30)  Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av indiske luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

31)  Samråd med Indonesias vedkommende myndigheter (DGCA) fortsetter med sikte på å overvåke DGCAs framdrift i 

arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, er i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

32)  Kommisjonen skrev til DGCA 14. januar 2014 for å få ajourførte opplysninger om luftfartsselskaper under 

myndighetens tilsyn. I et brev av 10. februar 2014 underrettet DGCA Kommisjonen om at tre nye luftfartsselskaper var 

blitt sertifisert siden den seneste ajourføringen: AOC nr. 121-028 var blitt utstedt til Sky Aviation 25. oktober 2013, 

AOC nr. 121-043 var blitt utstedt til Aviastar Mandiri 1. november 2013 og AOC nr. 121-058 var blitt utstedt til NAM 

Air 29. november 2013. Ettersom DGCA ikke framla bevis på at sikkerhetstilsynet med disse luftfartsselskapene er 

gjennomført i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, er imidlertid vurderingen, i samsvar med de felles 

kriteriene, at disse luftfartsselskapene bør oppføres i vedlegg A.  
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33)  I 2012 innledet DGCA en korrespondanse med Kommisjonen med sikte på å få PT. Citilink Indonesia fjernet fra 

vedlegg A, i likhet med dets morselskap Garuda Indonesia. Som oppfølging av svaret fra Kommisjonen fortsatte 

korrespondansen, først fra Garuda Indonesia og i 2013 fra PT. Citilink Indonesia. Etter at PT. Citilink Indonesia framla 

utførlig dokumentasjon på sertifiseringen av luftfartsselskapet, ble det avholdt et fagmøte i Brussel 5. november 2013. 

På møtet deltok Kommisjonen, EASA og medlemsstatene. På slutten av møtet ble PT. Citilink Indonesia bedt om å 

framlegge ytterligere dokumentasjon på DGCAs tilsyn med PT. Citilink Indonesia. Disse opplysningene ble oversendt 

av PT. Citilink Indonesia 20. februar 2014. 

34)  I brevet av 10. februar 2014 ga DGCA Kommisjonen opplysninger knyttet til sin anmodning om å få hevet 

driftsforbudet for PT. Citilink Indonesia. I dette brevet framla DGCA data om PT. Citilink Indonesias ressurser og 

kapasitet, sikkerhetsdokumentasjon samt dokumentasjon på DGCAs sikkerhetstilsyn med luftfartsselskapet. På grunnlag 

av denne dokumentasjonen erklærte DGCA at PT. Citilink Indonesia etter myndighetens oppfatning utøver sikker 

virksomhet i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

35)  Den 25. mars 2014 hørte Flysikkerhetskomiteen en redegjørelse fra DGCA som inneholdt en ajourføring med hensyn til 

lovgivning og tilsyn, samt opplysninger om tilsynet med PT. Citilink Indonesia. DGCAs redegjørelse ble etterfulgt av 

en redegjørelse fra PT. Citilink Indonesia om planer om utvidelse av flåten og spørsmål knyttet til ansettelse av piloter 

og spørsmål om sikkerhetsstyring. 

36)  Flysikkerhetskomiteen stilte spørsmål til både DGCA og PT. Citilink Indonesia om sikkerhetsstyringen, herunder om de 

risikoer og farer som luftfartsselskapet har avdekket. På bakgrunn av svarene som ble gitt, uttrykte Flysikkerhetskomi-

teen bekymring over hvordan myndighetene, PT. Citilink Indonesia og de øvrige luftfartsselskapene som er sertifisert i 

Indonesia, håndterer risikoene knyttet til den kraftige veksten i disse selskapene. Flysikkerhetskomiteen uttrykte også 

bekymring over PT. Citilink Indonesias evne til å trekke konklusjoner av opplysninger som innhentes via dets 

sikkerhetsstyringssystem, og til å handle deretter. 

37)  På bakgrunn av de opplysningene som er gitt og bekymringene som er kommet til uttrykk med hensyn til DGCAs og 

PT. Citilink Indonesias evne til kontrollere risikoene knyttet til luftfartsselskapets vekst, samt bekymringene for 

luftfartsselskapets evne til å ivareta sikkerheten, fant Flysikkerhetskomiteen, i samsvar med de felles kriteriene, ikke 

tilstrekkelig belegg for at PT. Citilink Indonesia oppfyller internasjonale sikkerhetsstandarder fullt ut, og konkluderte 

derfor med at dette luftfartsselskapet ikke kan fjernes fra vedlegg A på dette tidspunktet. 

38)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen anerkjenner DGCAs innsats for å opprette et luftfartssystem som fullt ut er i 

samsvar med ICAO-standardene. Den nødvendige åpenheten og viljen til å dele opplysninger som DGCA har vist, ble 

også godt mottatt. 

39)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen oppfordrer DGCA til å rette særlig oppmerksomhet mot de utfordringene som 

gjenstår i forbindelse med videreutviklingen av sikkerhetsstyringssystemene og en hensiktsmessig strategi for å 

begrense risikoen knyttet til den raske veksten i luftfartssektoren i Indonesia. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

40)  På møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2013 var det enighet om at Kommisjonen skulle forberede en gjennom-

gåelse av de nåværende begrensningene på Air Astanas virksomhet til komiteens neste møte. 

41)  Kommisjonen, bistått av EASA og medlemsstatene, møtte representanter for Kasakhstans regjering og for luftfarts-

selskapet Air Astana 20. januar 2014. 

42)  Dette møtet resulterte i at en sikkerhetsinspektør fra Kasakhstans luftfartsmyndighet – kommisjonen for sivil luftfart 

(CAC) – fikk et særlig ansvar for Air Astana. Vedkommendes navn og CV ble meldt til Kommisjonen. Inspektøren skal 

ivareta myndighetens tilsyn med operatøren og ha hyppig kontakt med operatørens ledelse og dens operasjonelle og 

tekniske personell for å kunne vurdere hvordan organisasjonen og personellet fungerer i tilknytning til drift, vedlikehold 

og opplæring. Operatøren skal umiddelbart gjøres oppmerksom på mangler som avdekkes av inspektøren. Inspektøren 

skal (enten direkte eller via et kontaktorgan) sende Kommisjonen rapporter om sine observasjoner minst to ganger i året, 

to måneder før hvert møte i Flysikkerhetskomiteen, eller oftere dersom Kommisjonen ber om det. Som en følge av dette 

møtet ble det også utpekt et kontaktorgan i CAC for å lette kommunikasjonen om sikkerhetsspørsmål mellom denne 
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myndigheten og Kommisjonen. På det samme møtet samtykket dessuten ledelsen i Air Astana i at den fortsatt skal 

underrette Kommisjonen, i samsvar med nåværende praksis, om all sikkerhetsrelatert utvikling i selskapet, herunder 

(men ikke begrenset til) fornyelse av flåten og nye ruter til EU. 

43)  Den 7. februar 2014 hadde Kommisjonen og EASA et nytt møte med representanter for CAC (blant annet 

sikkerhetsinspektøren og kontaktorganet) og for Air Astana med sikte på en ytterligere drøfting av faglige spørsmål på 

grunnlag av Kasakhstans foreløpige svar i Kommisjonens spørreskjemaer. Denne gangen var det enighet om at CAC vil 

framlegge sin inspeksjonsplan for 2014, den interne inspektørens rutiner og en ajourført liste over godkjennings-

sertifikater for luftfartsselskap utstedt i staten. CAC forpliktet seg også til å tilpasse Air Astanas driftsspesifikasjoner til 

ICAOs standarder, særlig minsteverdiene ved dårlig sikt. Air Astana ble bedt om å levere en omfattende analyse av 

operatørens SAFA-resultater. All ønsket dokumentasjon ble levert til Kommisjonen kort tid etter møtet. 

44)  Flysikkerhetskomiteen hørte 25. mars 2014 CAC og Air Astana. Under høringen framla CAC nærmere opplysninger om 

framdriften innenfor luftfartslovgivning, infrastruktur, CACs organisering og opplæring av sikkerhetsinspektører. Air 

Astanaoppdaterte Flysikkerhetskomiteen om sin foretaksstruktur, flåtesammensetning, kortsiktige planer for 

markedsutvikling og sikkerhetsstyringssystemet. 

45)  Flysikkerhetskomiteen merket seg at Air Astanas nåværende sikkerhetsnivå ikke gir grunn til bekymring med hensyn til 

de luftfartøytypene som det har tillatelse til å foreta flyginger med til Unionen. Luftfartsselskapet er i stand til å tilpasse 

seg til endringer, og det finnes et system som garanterer sikre flyginger. Flysikkerhetskomiteen merket seg imidlertid at 

Kasakhstans luftfartsmyndigheter fremdeles har alvorlige utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av statens 

sikkerhetstilsynsordning, blant annet mangel på kvalifiserte inspektører, og kan på dette tidspunktet ikke sikre et 

kontinuerlig tilsyn på området luftfartsoperasjoner og luftdyktighet. Det rettes en kraftig oppfordring til Kasakhstans 

myndigheter om å fortsette med å reformere sin luftfartssektor, og om å etterstrebe samsvar med internasjonale 

sikkerhetsstandarder. 

46)  I samsvar med de felles kriteriene er vurderingen derfor at begrensningen av virksomhetsnivået som ble pålagt Air 

Astana i 2009, kan fjernes, mens de øvrige begrensningene i vedlegg B forblir uendret. På grunnlag av de felles kriterier 

er vurderingen at alle andre luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, fortsatt skal stå oppført i vedlegg A. 

47)  Kommisjonen og EASA skal fortsette å følge nøye med på sikkerhetssituasjonen hos alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Kasakhstan, herunder Air Astana. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal kontrollere den 

faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere inspeksjoner på bakken av Air Astanas 

luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Libanon 

48)  Samrådet med vedkommende myndigheter i Libanon (LCAA) fortsatte med sikte på å få bekreftet at Libanon er i ferd 

med å utbedre manglene som ble påvist av ICAO under det samordnede valideringsbesøket i Libanon  

5.–11. desember 2012. LCAA har satt opp en plan for korrigerende tiltak, og er i ferd med å gjennomføre disse 

tiltakene, særlig i tilknytning til det alvorlige sikkerhetsproblemet. 

49)  I november 2013 mottok Kommisjonen og EASA en første sending med dokumentasjon fra LCAA, som inneholdt 

korrespondansen mellom LCAA og ICAO om det aktuelle alvorlige sikkerhetsproblemet, listen over tilsyn og 

inspeksjoner utført i 2013 i forbindelse med dette problemet, LCAAs plan for tilsyn med luftfartsselskaper i 2014 og 

LCAAs veikart for Libanons statlige sikkerhetsprogram. Kommisjonen og EASA analyserte den mottatte dokumenta-

sjonen og ba om ytterligere opplysninger fra LCAA med sikte på en grundigere gjennomgang av korrespondansen 

mellom LCAA og ICAO om det alvorlige sikkerhetsproblemet, LCAAs tilsynskapasitet samt ytterligere opplysninger 

om LCAAs veikart for det statlige sikkerhetsprogrammet. 

50)  Med hensyn til korrespondansen mellom LCAA og ICAO om løsningen på det alvorlige sikkerhetsproblemet merket 

Kommisjonen og EASA seg at ICAO oppfordret LCAA til å treffe umiddelbare tiltak i forbindelse med sikkerhetspro-

blemet, og at ICAOs validering av LCAAs plan for korrigerende tiltak ikke gikk så raskt. 

51)  Når det gjelder den ytterligere dokumentasjonen som ønskes for å kunne vurdere LCAAs tilsynskapasitet, ble det 

mottatt og gjennomgått dokumentasjon om TMA, Open Sky, Wings of Lebanon, Executive Aircraft Services, MED 

Airways, Corporate Jet og IBEX Air Charter. De mangler LCAA har påpekt overfor disse luftfartsselskapene, handler 

hovedsakelig om problemer med dokumentasjon og arkivering. LCAA ser imidlertid ikke ut til å ha foretatt en full 

evaluering av andre spesifikke fagområder, som for eksempel flygerutdanning.  



14.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/663 

 

52)  Med hensyn til LCAAs veikart for det statlige sikkerhetsprogrammet har LCAA innenfor rammen av MASC-prosjektet 

(Mediterranean Aviation Safety Cell) framlagt en plan om å vedta et regelverksbasert veikart i løpet av de neste seks 

månedene, noe som omfatter innføring av et statlig sikkerhetsprogram. Kommisjonen og EASA uttrykte vilje til å følge 

nøye med på vedtakelsen og gjennomføringen av veikartet og underrette Flysikkerhetskomiteen om dette. 

53)  Ytterligere samråd ble holdt mellom Kommisjonen, medlemsstatene, EASA og LCAA, herunder på et fagmøte i Brussel 

27. februar 2014, der LCAA framla ytterligere opplysninger. LCAA viste at det hadde bedret sitt tilsyn sine luftfarts-

selskaper, og er gradvis i ferd med å bli en mer uavhengig og bærekraftig organisasjon. De første skrittene er tatt for å 

gjennomføre det statlige sikkerhetsprogrammet. LCAA så ut til å ha brukt den faglige bistanden fra Unionen og 

medlemsstatene på en god måte, og søker nå å finne ut hvordan de korrigerende tiltakene som så langt er truffet, kan 

kontrolleres. 

54)  På grunnlag av situasjonen slik den er beskrevet i betraktning 48)–53), skal samråd med libanesiske myndigheter 

fortsette i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr.473/2006. 

55)  Vurderingen er derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud i Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Libanon. Dersom relevante sikkerhetsopplys-

ninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av manglende overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, vil Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i samsvar med forordning (EF) 

nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Libya 

56)  Samrådet med vedkommende myndigheter i Libya (LYCAA) fortsetter for å få bekreftet at Libya har framdrift i 

arbeidet med å reformere sikkerhetssystemet for sivil luftfart, og særlig for å sikre at sikkerhetstilsynet med alle 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Libya, er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

57)  Innenfor rammen av EUROMED-programmet besøkte en gruppe konsulenter Libya 2.–7. februar 2014 med det formål å 

rapportere tilbake til Kommisjonen om den faktiske situasjonen hos LYCAA og luftfartsselskapene Afriqiyah Airways 

og Libyan Airlines. De viktigste merknadene var følgende: LYCAA så ut til å ha gode personalressurser og 

tilstrekkelige kontorlokaler, men arbeidsrutinene var ineffektive. Både primær- og sekundærlovgivningen om luftfarts-

sikkerhet var svært svak, og sikkerhetsregler var ikke utstedt. Sikkerhetsstyring var ikke innført på vedkommende 

myndighets nivå. LYCAA så ut til å være avhengig av støtte fra eksterne konsulenter for å kunne forbedre sin evne til å 

levere akseptable resultater på kort sikt, men det var ikke noe som tydet på at forbedringene var varige, ettersom dette 

hadde begrenset innvirkning på kapasitetsoppbyggingen. Det var uklart om alle luftfartsselskaper var omfattet av 

sertifisering og tilsyn. Libyan Airlines var blitt sertifisert på nytt i desember 2013, og endelig var det etter konsulentenes 

mening belegg for at organisasjonens sikkerhetsstyring er hensiktsmessig. 

58)  Den 4. mars 2014 var det et møte mellom Kommisjonen, EASA, medlemsstatene, en representant for LYCAA og en 

gruppe fra luftfartsselskapet Afriqiyah Airways. På dette møtet redegjorde Afriqiyah Airways for videre framdrift i 

forbindelse med sikkerhetstilrådingene fra ulykkesrapporten etter dødsulykken 12. mai 2010. Det er tatt flere initiativer, 

men noen er fortsatt på et svært tidlig stadium. Luftfartsselskapet forklarte at det har inngått en avtale med en irsk AOC-

innehaver om å flytte to av sine Airbus A320-luftfartøyer til et irsk register med en avtale om leie uten besetning, for 

deretter å leie luftfartøyet tilbake med en besetning som til dels kommer fra Afriqiyah Airways, noe som gjør at en får 

lisens til flyging i henhold til unionsretten. 

59)  Den 13. mars 2014 var det et møte mellom Kommisjonen, EASA, medlemsstatene, representanter for LYCAA og 

Libyan Airlines. På dette møtet framla LYCAA ajourførte opplysninger om sin tilsynskapasitet, sin tilsynsvirksomhet 

og sin virksomhet i forbindelse med fornyet sertifisering av luftfartsselskaper. I tillegg redegjorde LYCAA for sin 

framdrift i forbindelse med sikkerhetsstyring. På dette grunnlaget argumenterte LYCAA på slutten av møtet igjen for å 

oppheve begrensingene, ettersom alle omforente vilkår etter myndighetens syn nå var oppfylt. Libyan Airlines ga ingen 

redegjørelse, men fikk spørsmål om sikkerhetsstyring. Svarene kan etter Kommisjonens mening tyde på at det gjenstår 

en del på dette området. 

60)  I et brev til Kommisjonen datert 20. mars 2014 oppsummerte LYCAA igjen sine tiltak for å bygge opp en myndighet i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, og tiltak som er truffet for å få opphevet de begrensningene den i 

øyeblikket har pålagt libyske luftfartsselskaper etter avtale med Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen.  
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61)  I det samme brevet datert 20. mars 2014 bekrefter imidlertid LYCAA at den ikke vil handle på egen hånd med hensyn 

til de nåværende driftsbegrensningene, og at «ethvert tiltak vil bli samordnet med Flysikkerhetskomiteen». 

62)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen er tilfredse med LYCAAs framdrift, og uttalte at den videre utviklingen må 

bygge på det grunnlaget som er lagt av den nåværende ledelsen. 

63)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg at LYCAA fortsatt opprettholder de nåværende begrensningene 

som den på anmodning fra Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen pålegger alle libyske luftfartsselskaper med hensyn 

til flyginger i Unionen. 

64)  Vurderingen er derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder til luftfartsselskaper fra Libya. Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 

opplyste imidlertid at det bør godtgjøres overfor Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen at prosessen med fornyet 

sertifisering faktisk er fullført, og at et varig løpende tilsyn er på plass i samsvar med ICAO-standarder, før LYCAA 

vurderer å gi sine luftfartsselskaper tillatelse til å fly til Unionen. For å få dette bekreftet, og forutsatt at det foreligger 

tilfredsstillende sikkerhetstiltak, ba Flysikkerhetskomiteen Kommisjonen om å iverksette et vurderingsbesøk på stedet i 

Libya med en gruppe eksperter fra EASA og EUs medlemsstater, snarest mulig og fortrinnsvis før det neste møtet i 

komiteen. 

65)  Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, vil Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

66)  Luftfartsselskapet Air Madagascar er underlagt driftsbegrensninger, og er oppført i vedlegg B i henhold til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011(1). Samråd med vedkommende myndigheter på Madagaskar 

(ACM) og Air Madagascar har siden vært videreført med sikte på å få ajourførte opplysninger om framdriften i 

gjennomføringen av korrigerende tiltak. 

67)  Etter gjentatte anmodninger fra ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar om en ny vurdering av driftsbegrensningene 

som er pålagt ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011, gjennomførte Kommisjonen, med bistand fra EASA og 

eksperter fra medlemsstatene, en sikkerhetsvurdering på Madagaskar 10.–13. februar 2014. Hensikten med besøket var å 

kontrollere at ACMs og Air Madagascars tiltak for å utbedre de sikkerhetsproblemene som er beskrevet i nevnte 

forordning, er blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. 

68)  Under besøket kunne ikke ACM gi vurderingsgruppen dokumentasjon på at planen for korrigerende og forebyggende 

tiltak slik den var utarbeidet og gjennomført, hadde kunnet utbedre mangelen på tilfredsstillende sikkerhetstilsyn med 

driften i Air Madagascar. Gruppen merket seg at av de planlagte inspeksjonene i tilsynsprogrammet for Air 

Madagascars virksomhet som var vedtatt for 2013, var bare 60 % utført på områdene drift og lisensiering, og under  

25 % på området luftdyktighet. Analysen av ACMs inspeksjoner avdekket også at manglene ble ansett som utbedret på 

grunnlag av planer for korrigerende tiltak, og ikke på grunnlag av en kontroll av det gjennomførte tiltaket. 

69)  ACM påpekte mangelen på tilfredsstillende kvalifiserte ressurser som den viktigste årsaken til at et hensiktsmessig 

tilsynsprogram ikke var gjennomført slik det skulle. Dette punktet var allerede blitt drøftet på Flysikkerhetskomiteens 

møte i november 2012. Den gangen underrettet ACM Flysikkerhetskomiteen, slik det er angitt i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1146/2012(2), om at de hadde inngått en toårig avtale om ekstern faglig bistand for å 

ivareta sine sikkerhetstilsynsforpliktelser. Under sitt besøk merket gruppen seg at denne avtalen ble hevet seks måneder 

etter at den trådte i kraft.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011 av 19. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse 

av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 104 av 20.4.2011, s. 10). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1146/2012 av 3. desember 2012 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 333 av 5.12.2012, s. 7). 
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70)  Gjennomføringen av planen for korrigerende og forebyggende tiltak som Air Madagascar hadde utarbeidet som svar på 

driftsbegrensningene pålagt ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011, ble vurdert av gruppen da den besøkte 

luftfartsselskapet. Gruppen fikk dokumentert at luftfartsselskapet hadde forbedret sine styringssystemer for luftfartøy-

enes luftdyktighet, dokumentasjon og kvalitetskontroll. Luftfartsselskapet pekte på disse styringssystemene som de mest 

problematiske, noe som analysen av resultatene fra SAFA-programmet også hadde avdekket. 

71)  Gruppens evaluering avdekket ingen større mangler i forbindelse med drift og lisensiering, men det ble uttrykt en viss 

bekymring knyttet til luftdyktighet, noe som viser at det fortsatt er rom for forbedringer i luftfartsselskapets prosedyrer. 

Dessuten viste antallet og arten av de anbefalingene gruppen måtte gi Air Madagascar, at luftfartsselskapet er avhengig 

av resultatene av tilsyn som utøves av tredjemann for å oppnå en kontinuerlig forbedring av sine sikkerhetssystemer. 

72)  For å løse problemene som ble avdekket under EUs sikkerhetsvurdering på stedet, har ACM og Air Madagascar 

utarbeidet to forskjellige planer for korrigerende og forebyggende tiltak. 

73)  Etter anmodningen fra ACM og Air Madagascar om en ny vurdering av driftsbegrensningene som ble pålagt ved 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2011, ble ACM og Air Madagascar hørt av Flysikkerhetskomiteen  

26. mars 2014. Ved den anledning framla ACM og Air Madagascar nærmere opplysninger om planen for korrigerende 

tiltak som ble utarbeidet som et svar på merknadene fra besøket på stedet. ACM erklærte også at alle luftfartsselskaper 

som er sertifisert på Madagaskar – med unntak av Air Madagascar – bare flyr innenriks. Det eneste unntaket fra denne 

regelen er ambulanseflyginger. Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen understreket at Kommisjonen bør holdes 

underrettet dersom denne politikken endres. 

74)  Selv om Flysikkerhetskomiteen merket seg forbedringene ACM og Air Madagascar hadde oppnådd i forbindelse med 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder, måtte den, på grunnlag av rapporten fra EU-sikkerhets-

vurdering på stedet og opplysningene som ble framlagt av ACM og Air Madagascar under høringen i Fly-

sikkerhetskomiteen, konkludere med at det fremdeles var rom for forbedringer, særlig med hensyn til ACMs tilsyns-

virksomhet. I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen 

derfor at Air Madagascar fortsatt bør stå oppført i vedlegg B. 

75)  Medlemsstatene vil kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av Air Madagascars luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania 

76)  I henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 har medlemsstatene kontrollert den faktiske overholdelsen av gjeldende 

sikkerhetsstandarder gjennom inspeksjoner på bakken av luftfartøyene luftfartsselskaper som har lisens i Mauritania. 

EASAs nyligste SAFA-analyse viser at det ble gjennomført elleve inspeksjoner av tre luftfartøyer som tilhører 

Mauritania Airlines International (MAI). Selv om analysen av avvikene som ble påvist under disse SAFA-inspeksjonene 

viser en liten forbedring, anbefalte EASA deltakerstatene å fortsette å konsentrere inspeksjonene om denne operatøren. 

De nyligste inspeksjonene viser tydelig en ujevn utvikling med en rekke mangler, herunder i kategori 3 (mangler som i 

henhold til SAFA kan få store følger for sikkerheten). 

77)  Kommisjonen og EASA hadde bedt om ytterligere opplysninger, framfor alt jevnlige sikkerhetsrapporter, fra de 

nasjonale myndighetene i Mauritania (ANAC) og fra MAI om oppfølging av sikkerhetsspørsmål. MAI har omsider sendt 

foreløpige opplysninger om gjennomføringen og driften av sitt sikkerhetsstyringssystem. 

78)  Flysikkerhetskomiteen bemerket at ANAC og MAI bør fortsette sitt arbeid med å forbedre situasjonen, blant annet med 

hensyn til oversending av sikkerhetsopplysninger til Kommisjonen. Kommisjonen uttalte at den vil minne Mauritania 

om betydningen av de forpliktelsene staten påtok seg i forbindelse med sin plan for korrigerende tiltak, nødvendigheten 

av å analysere de grunnleggende årsakene og behovet for å oversende de regelmessige rapportene som ANAC og MAI 

må framlegge. 

79)   I samsvar med de felles kriteriene er vurderingen derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra 

Den islamske republikk Mauritania. Dersom resultatene av framtidige SAFA-inspeksjoner på bakken eller andre 

relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at sikkerhetsstandardene forringes til et uakseptabelt nivå, vil 

Kommisjonen måtte vurdere å treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra Mosambik 

80)  Vedkommende myndigheter i Mosambik (IACM) har rapportert om den pågående gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak som er framlagt for og godkjent av ICAO. Den siste framdriftsrapporten, som ble mottatt av 

Kommisjonen og EASA under en telekonferanse 26. februar 2014 og underbygd med en rekke underlagsdokumenter  

13. mars 2014, viser at IACM har fortsatt sitt arbeid med å ajourføre den rettslige rammen som skjerper kravene til 

obligatorisk og frivillig hendelsesrapportering, undersøkelse av ulykker og hendelser, avskjæring av luftfartøyer og 

innføring av et statlig sikkerhetsprogram. Tilsynsmyndigheten er i ferd med å bli atskilt fra tjenesteyterne ved at 

virksomhet knyttet til luftfartsinformasjon overføres fra IACM til den eksisterende yteren av flysikringstjenester  

(ANSP – Air Navigation Service Provider), som er Aeroportos de Moçambique. Rekruttering og opplæring av personell 

fortsetter for ytterligere å styrke tilsynskapasiteten, hovedsakelig på områdene drift og lisensiering, navigasjon og 

flyplasser, luftdyktighet, regulering og håndheving, lufttransportavtaler, lufttrafikkstyring og kommunikasjon samt 

navigerings- og overvåkingstjenester. Lisensene for alt personell som arbeider med lufttrafikktjenester er i ferd med å 

bli fornyet, og dette vil bli avsluttet innen juni 2014. Sertifiseringsprosessen for Maputo lufthavn vil begynne i 2014, og 

vil bli etterfulgt av en tilsvarende prosess for ytterligere tre lufthavner med internasjonal trafikk. Sertifiseringen av 

ANSP vil starte i september 2014 og bygge på ajourførte bestemmelser som skal være vedtatt i slutten av mars 2014. 

81)  IACM har fortsatt sitt arbeid med de uløste USOAP-merknadene ved å svare på tilknyttede protokollspørsmål, og de 

fleste forskrifter og prosedyrer til støtte for svarene er utarbeidet og lastet opp ved hjelp av ICAOs nettbaserte CMA-

verktøy. ICAOs validering av disse tiltakene er ennå ikke klar. 

82)  IACMs budsjett for 2014 er økt med nesten 20 %, noe som gjenspeiler en fortsatt politisk støtte og forpliktelse til å 

styrke myndighetens kapasitet og effektivitet. 

83)  Luftfartsselskapet Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) opplevde en flystyrt 29. november 2013. Et av operatørens 

luftfartøyer av typen Embraer ERJ-190, som hadde en flyging fra Maputo til Luanda, styrtet i Namibia, og alle om bord 

ble drept (28 passasjerer – blant annet seks EU-borgere – og seks besetningsmedlemmer). Namibias havarikommisjon 

offentliggjorde den foreløpige ulykkesrapporten 9. januar 2014, og dens foreløpige konklusjon peker mot en villet 

handling fra kapteinens side. Den endelige ulykkesrapporten er ventet i slutten av 2014. 

84)  IACM rapporterte også at luftfartsselskapet LAM har fortsatt sitt arbeid med å gjennomføre de fremskredne fasene, 

hovedsakelig fase III, i sitt sikkerhetsstyringssystem. Som en første reaksjon på flystyrten har LAM styrket 

driftsprosedyrene for å sikre at det til enhver tid og i alle faser av flygingen er to besetningsmedlemmer i førerkabinen. 

85)  IACM har bedt ICAO om et samordnet valideringsbesøk for å validere framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak, og besøket er nå satt til høsten 2014. 

86)  IACM opplyste også om at den har fortsatt prosessen med fornyet sertifisering av luftfartsselskaper i fullt samsvar med 

ICAO SARPS, og hittil er 13 luftfartsselskaper (LAM-Linhas Aéreas de Moçambique S.A., MEX-Moçambique 

Expresso SARL, ETA-Empresa de Transportes Aéreos Lda, CPY-Cropsprayers, CFM-Trabalhos e Transportes Aéreos 

Lda, KAY-Kaya Airlines Lda, SAM-Solenta Aviation Mozambique SA, HCP-Helicópteros Capital Lda, SAF-Safari Air 

Lda, CRA-CR Aviation Lda, COA-Coastal Aviation, TTA-Trabalhos e Transportes Aéreos Lda og OHI-Omni 

Helicópteros International Lda) blitt sertifisert på nytt i samsvar med listen fra IACM. Ettersom IACM ikke kunne 

dokumentere at sikkerhetstilsynet med disse 13 luftfartsselskapene er sikret i samsvar med internasjonale sikkerhets-

standarder, er vurderingen, i samsvar med de felles kriteriene, at samtlige bør føres opp i vedlegg A. 

87)  Grunnet utilfredsstillende framdrift i prosessen med fornyet sertifisering har IACM midlertidig opphevet luftfarts-

selskapers AOC (Emilio Air Charter Lda, Aero-Serviços SARL og Unique Air Charter Lda) og satt deres flåter på 

bakken. Ettersom opphevingen er midlertidig og IACM ikke kunne dokumentere at sikkerhetstilsynet med disse tre 

luftfartsselskapene er sikret i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, er vurderingen, i samsvar med de felles 

kriteriene, at samtlige bør føres opp i vedlegg A. 

88)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen var tilfredse med den betydelige framdriften som IACM rapporterte om i 

forbindelse med utbedringen av manglene ICAO hadde avdekket, og oppmuntret til videre innsats for å fullføre arbeidet 

med å etablere et luftfartssystem som fullt ut er i samsvar med internasjonale standarder. Kommisjonen og 
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Flysikkerhetskomiteen bemerket og var tilfreds med de varige forbedringene som LAM rapporterte om i forbindelse 

med det fortsatte arbeidet med å vedta og slutte seg til internasjonale sikkerhetsstandarder. På bakgrunn av den 

betydelige framdriften som allerede er oppnådd, og den ytterligere framdriften som er forventet, vil en sikkerhets-

vurdering på stedet fra EUs side kunne finne sted i siste kvartal av 2014.  

Luftfartsselskaper fra Nepal 

89)  Etter at Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1264/2013(1) ble vedtatt, ble alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Nepal, ført opp i vedlegg A til kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006. 

90)  Med bistand av eksperter fra EASA og medlemsstatene gjennomførte Kommisjonen et vurderingsbesøk i Nepal  

3.–8. februar 2014 for å kunne gjøre en ytterligere vurdering av kapasiteten hos vedkommende myndighet i Nepal 

(CAAN) og hos en rekke luftfartsselskaper, med sikte på å fastslå om det ville være mulig å lempe på driftsforbudet. 

Luftfartsselskapene Nepal Airlines Corporation, Buddha Air, Shree Airlines, Tara Air, Yeti Airlines og Sita Air ble 

vurdert. 

91)  Kommisjonen framla rapporten fra vurderingsbesøket for Flysikkerhetskomiteen. Hovedkonklusjonene etter 

vurderingen av luftfartsselskapene var at Buddha Air, Shree Airlines, Tara Air og Yeti Airlines hadde en god forståelse 

av spørsmål knyttet til sikkerhetsstyring, og framla dokumentasjon som tydet på at nasjonale sikkerhetsregler var fulgt, 

mens Sita Air ikke kunne dokumentere sin evne til å utføre sikre operasjoner eller fullstendig kontinuerlig luftdyktighet 

hos sine luftfartøyer. Dessuten hadde operatøren unnlatt å gjennomføre alle sikkerhetstilrådinger etter en dødsulykke i 

2012, ettersom den ikke brukte simulator i noen del av sin utdanning. 

92)  Med hensyn til Nepal Airlines Corporation merket Flysikkerhetskomiteen seg at selv om det fantes en grunnleggende 

ramme for sikkerhetsstyring, måtte operatøren innføre mer effektive metoder for å fremme sikkerheten, forbedre 

rapporter og analyser samt sette seg egne sikkerhetsmål for å oppnå og kvantifisere et «akseptabelt sikkerhetsnivå» som 

operatøren hadde bebudet i sin sikkerhetspolitikk. Flysikkerhetskomiteen merket seg også Nepal Airlines Corporations 

ambisiøse utvidelsesplaner, blant annet tilføyelse av tre nye typer luftfartøyer i flåten i løpet av ett år, og uttalte at slike 

planer må styres på en slik måte at sikkerhetsrisikoen begrenses. 

93)  Dessuten inntraff det en dødsulykke med Nepal Airlines Corporation 16. februar 2014, der alle 18 om bord omkom, 

blant annet en EU-borger. Kommisjonen skrev til CAAN 3. mars 2014 og ba om opplysninger om ulykken, og om 

hvilke tiltak CAAN hadde truffet for å unngå tilsvarende ulykker i framtiden. CAAN ga sitt svar i et brev datert  

18. mars 2014, der den redegjorde for hvilke tiltak som var truffet. Opplysningene ble imidlertid ikke ansett som 

tilfredsstillende, ettersom de ikke gjorde det mulig for Kommisjonen å fastslå om CAAN hadde truffet egnede tiltak ut 

fra ulykkens alvor. 

94)  Med hensyn til CAAN avdekket vurderingen alvorlige mangler, framfor alt i forbindelse med personellets sertifikater og 

utdanning, sertifisering av luftfartsselskaper og tilsyn med luftfartsoperasjoner. 

95)  På området sertifisering og utdanning av flygere ble det fastslått at vedkommende myndighet ikke oppfylte kravene i 

ICAOs vedlegg 1, særlig med hensyn til godkjenning av utdanningsorganisasjoner, teoretiske kunnskaper, validering av 

utenlandske sertifikater og opplæringsinnretninger for flysimulering. Det kunne derfor ikke garanteres at flygerne var 

tilstrekkelig kvalifiserte for sine oppgaver i samsvar med gjeldende ICAO-standarder. 

96)  På grunn av disse manglene kunne det ikke garanteres at de vurderte luftfartsselskapene, som var underlagt CAANs 

sertifisering og lisensiering, oppfylte de relevante ICAO-standardene. 

97)  ICAO gjennomførte et samordnet valideringsbesøk i juli 2013, der det ble påvist et alvorlig sikkerhetsproblem knyttet til 

luftfartøyoperasjoner. Tiltakene i den første handlingsplanen for korrigerende tiltak som CAAN framla for ICAO, og 

som skulle utbedre manglene knyttet til sikkerhetsproblemet, ble ikke gjennomført innen den angitte fristen, og det 

alvorlige sikkerhetsproblemet var fortsatt til stede. Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg også at det 

ifølge ICAO fremdeles var mye som ikke var gjennomført, som berører statens kapasitet på områdene primær 

luftfartslovgivning og regler for sivil luftfart, organiseringen av sivil luftfart samt sertifisering og utdanning av 

personell.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1264/2013 av 3. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 326 av 6.12.2013, s. 7). 
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98)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen erkjente at CAAN hadde gjort visse framskritt siden ICAOs tilsyn i 2009 og 

ICAOs samordnede valideringsbesøk i 2013, ved endringene av luftfartsloven og innføringen av nye og reviderte krav, 

håndbøker og prosedyrer. Mange av disse endringene var likevel ufullstendige, og var ennå ikke gjennomført på en 

varig måte. 

99)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen erkjente at CAAN hadde hatt vanskeligheter å overvinne for å oppnå en varig 

framgang, og oppmuntret til faglig støtte fra Unionen og medlemsstatene. Kommisjonen gjentok sin vilje til å vurdere 

mulighetene for å utvide det allerede eksisterende programmet for faglig samarbeid mellom CAAN og EASA. 

100)  På bakgrunn av rapporten fra EUs vurdering på stedet, det uløste alvorlige sikkerhetsproblemet som ICAO har påpekt 

og det faktum at nok en dødsulykke har funnet sted siden den siste ajourføringen, konkluderte Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen med at vedkommende myndigheter i Nepal ikke er stand til å gjennomføre og håndheve 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder i tilstrekkelig grad, på et nivå som kunne tilsi at driftsforbudet ble lempet 

for ett eller flere luftfartsselskaper. 

101)  På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, nå det gjelder luftfartsselskaper fra 

Nepal. 

Luftfartsselskaper fra Filippinene 

102)  Kommisjonen inviterte representanter for Filippinenes sivile luftfartsmyndighet (CAAP) og luftfartsselskapet Cebu 

Pacific Air til et fagmøte 28. januar 2014, med sikte på en mer detaljert drøfting av sikkerhetstiltak og andre relevante 

faktorer i forbindelse med ulykken i Davao internasjonale lufthavn 2. juni 2013, da et luftfartøy kjørte av rullebanen. 

103)  Kommisjonen, eksperter fra EASA og fra medlemsstatene samt representanter på ledelsesnivå fra CAAP og Cebu 

Pacific Air, deltok på møtet. 

104)  CAAP framla nærmere opplysninger om det regelverksbaserte tilsynet med Cebu Pacific Air. Det framgikk blant annet 

at CAAPs «Oversight and Regulatory Board» 20. juni 2013 skrev til administrerende direktør for Cebu Pacific Air med 

mer detaljerte opplysninger om de korrigerende tiltakene CAAP har vedtatt på bakgrunn av ulykken. Tiltakene innebar 

blant annet at ansvarlige ledere og stasjonsansvarlige i Cebu Pacific Air var pålagt å foreta en ny vurdering med vekt på 

drift, sikkerhetsstyringssystem og selskapskultur. CAAP opplyste også at den skulle foreta stikkprøver i flysimulator av 

flygebesetningenes evne til å håndtere uvanlige situasjoner. På det organisatoriske planet ble luftfartsselskapet 

oppmuntret til å endre sin politikk for flyets klargjøringstid fra 30 til 45 minutter. 

105) Cebu Pacific Air svarte på brevet av 20. juni 2013 den 4. oktober 2013 ved å presentere et sammendrag av de tiltakene 

det allerede hadde truffet. Tiltakene omfattet en ny organisasjonsstruktur i selskapet, opplæring i sikkerhetsstyring for 

alt personell, opprettelse av sikkerhetsgrupper (SAG) i alle avdelinger med hensyn til driftsledelse, samt flysimula-

torvurderinger i form av stikkprøver ved luftfartsselskapets utdanningssenter 3.–19. juli 2013. Selskapet framla nærmere 

opplysninger om endringer i utdanningen, herunder i programmet for linjeflygingstrening (LOFT), og om det faktum at 

besetningene vil få økt simulatortrening som veksler mellom LOFT og ferdighetskontroller. Selskapet svarte også på 

anbefalingen om flyets klargjøringstid og opplyste at den ville bli endret til 45 minutter i vinterrutene for 2013. 

106)  Dessuten skrev CAAP til alle filippinske luftfartsselskaper 2. august 2013 om sikkerhetsundersøkelsen som gjennom-

føres på Airbus 319/320, og nevnte behovet for proaktive tiltak, herunder nærmere opplysninger om utdanning i ikke-

presisjonsinnflyging og avbrutt innflyging som luftfartsselskapene skal gjennomføre. Cebu Pacific Air svarte  

4. oktober 2013 og redegjorde for endringene det hadde gjennomført i den forbindelse. 

107)  Dessuten iverksatte Filippinenes «Office of the Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board» (AAIIB) en 

undersøkelse av ulykken i Davao 2. juni 2013, da Cebu Pacific Air kjørte av rullebanen. Den 13. desember 2013 

informerte undersøkelseslederen den sikkerhetsansvarlige direktøren i Cebu Pacific Air om at undersøkelse pågikk, og 

vedla også deler av utkastet til sluttrapport (DFR) samt foreliggende opplysninger om konklusjoner og anbefalinger 

rettet til både CAAP og Cebu Pacific Air.  
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108)  CAAP har gjennomført et program med forsterket tilsyn med Cebu Pacific Air. I programmet for minste antall årlige 

inspeksjoner (MRAI) var antallet planlagte tilsynsinspeksjoner økt fra 34 til i alt 62 i 2013. 

109)  Cebu Pacific Air framla et sammendrag av tiltakene som er truffet etter ulykken 2. juni 2013. Tiltakene omfattet svarene 

som ble gitt til CAAP i forbindelse med undersøkelsen og nærmere opplysninger om kontroll og overvåking av driften. 

Blant flere tiltak som ble nevnt, var nærmere opplysninger om analyse av flygedata (FDA) og luftfartsselskapets 

program for å redusere risikoen for å kjøre av rullebanen. Programmet er inndelt i tiltak som skal treffes umiddelbart og 

på mellomlang og lang sikt, og et sentralt element er nærmere opplysninger om et Airbus-støtteprogram. I forbindelse 

med dette støtteprogrammet er det foretatt et utvidet driftsbesøk som omfattet FDA, samt observasjoner av flyginger og 

trening i simulator. 

110) Cebu Pacific Air og CAAP la også fram opplysninger om et igangsatt program for oppgradering av områdenavigering 

(RNAV), og om de endringer av infrastrukturen og tekniske endringer som allerede er foretatt. Planen på mellomlang 

sikt er å erstatte mye av eksisterende bakkebaserte hjelpemidler for ikke-presisjonsinnflyging, som et element i de 

samlede risikobegrensende tiltakene. 

111)  CAAP framla også en del opplysninger om innføringen av Airbus A330 i Cebu Pacific Airs flåte, der det framgikk at 

luftfartsselskapet som en del av den tilknyttede AOC-endringen ble pålagt å gjennomføre 100 timers ikke-kommersiell 

lufttransport («route proving») i Asia før det fikk tillatelse til å drive kommersiell lufttransport. Cebu Pacific har ikke 

fått utstedt godkjenning for langdistanseflyging med tomotorsfly (ETOPS) av CAAP, i påvente av en ytterligere 

vurdering og mer driftserfaring. 

112)  På fagmøtet 28. januar 2014 ble det som svar på en detaljert utspørring framlagt opplysninger om Cebu Pacific Airs 

seneste hendelseshistorikk. To av hendelsene som ble drøftet, var avkjøring fra rullebanen med et ATR-fly i Davao  

2. juni 2013 og med en Airbus 319 i Manila 13. juni 2013. I begge tilfeller kunne luftfartøyet manøvreres tilbake til 

rullebanen etter avkjøringen. I sin redegjørelse foretok CAAP også en oppsummering av ulykker og hendelser i 

tidsrommet 2010–2013 knyttet til luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene. 

113) Cebu Pacific Air framla også opplysninger om sin nåværende flåte og om selskapets planer for utvidelse av flåte og 

ruter. 

114)  På møtet 28. januar 2014 ga både CAAP og Cebu Pacific Air også ajourførte svar på merknadene fra EUs validerings-

besøk på stedet 3.–7. juni 2013. 

115)  Den 26. mars 2014 ble CAAP og Cebu Pacific Air hørt av Flysikkerhetskomiteen. CAAP framla nærmere opplysninger 

om bevisstgjøring av inspektørene med hensyn til tilsyn med sikkerhetsstyringssystemet. Videre opplyste CAAP 

komiteen om at det var kjøpt inn informasjonsteknologi til dens tilsyns- og overvåkingssystemer. CAAP framla en 

oversikt over status for Filippinenes statlige sikkerhetsprogram. Når det gjelder tilsynet med Cebu Pacific Air, 

understreket CAAP som en oppfølging av fagmøtet 28. januar 2014 at det er innført et program med forsterket tilsyn. 

116)  Under Flysikkerhetskomiteens høring 26. mars 2014 framla Cebu Pacific Air nærmere opplysninger om sin nåværende 

organisasjonsstruktur, og opplyste at det fra januar 2014 har 50 luftfartøyer i sin flåte, herunder tre av typen Airbus 

A330. Luftfartsselskapet framla et utdrag av sin logg for fareidentifisering og risikovurdering, herunder nærmere 

opplysninger om hvilke risikoreduserende tiltak det hadde truffet, samt dets sikkerhetsmål for 2014. Cebu Pacific Air 

opplyste Flysikkerhetskomiteen om at luftfartsselskapets gjenfinning av FDA var på 94 %. Luftfartsselskapet framla en 

oversikt over sitt sikkerhetsvurderings- og sikkerhetsstyringssystem, samt en detaljert analyse det hadde foretatt av sine 

data om avbrutt innflyging og ikke-presisjonsinnflyging. Luftfartsselskapet framla også detaljerte opplysninger om 

rapporteringskulturen i Cebu Pacific Air, herunder at det foreligger et system for rapportering av fortrolige opp-

lysninger. Cebu Pacific Air framla også nærmere opplysninger om sitt nåværende program for administrasjon av 

besetningsressurser (CRM). Cebu Pacific Air ga Flysikkerhetskomiteen nærmere opplysninger om luftfartsselskapets 

krav til fartøysjefens erfaring, for både korte og lange flyginger med Airbus. 

117)  Flysikkerhetskomiteen merket seg at Philippine Airlines hadde gjenopptatt flyginger til Unionen 4. november 2013, 

etter at det var blitt fjernet fra vedlegg A til kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 i juli 2013. Etter at flygingene til 

Unionen ble gjenopptatt, har rapporter fra inspeksjoner på bakken i henhold til programmet for sikkerhetsvurdering av 

utenlandske luftfartøyer (SAFA) ikke inneholdt noe som gir grunn til bekymring.  
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118)  På bakgrunn av dokumentasjonen om CAAPs tilsyn med Cebu Pacific Air og Cebu Pacific Airs evne til å oppfylle 

relevante flysikkerhetsregler, samt erklæringene som ble gitt av myndigheten og luftfartsselskapet under Fly-

sikkerhetskomiteens høring, er vurderingen, i samsvar med de felles kriteriene, at Cebu Pacific Air bør unntas fra det 

driftsforbudet som er pålagt alle luftfartsselskaper registrert i Filippinene, og bør fjernes fra vedlegg A til kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 474/2006. 

119)  Medlemsstatene er blitt enige om å kontrollere at Philippine Airlines og Cebu Pacific Air faktisk overholder gjeldende 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. Dersom slike 

kontroller eller andre relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at internasjonale sikkerhetsstandarder ikke blir 

overholdt, vil Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

120)  Kommisjonen, EASA og medlemsstatene har fortsatt fulgt nøye med på sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den russiske føderasjon og har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner på bakken av 

russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

121)  For å få bekreftet at mangler påvist i SAFA-inspeksjoner utbedres på en tilfredsstillende måte, møtte Kommisjonen, 

med bistand fra EASA og medlemsstatene, den russiske føderale lufttransportmyndighet (FATA) 10. mars 2014. 

Representanter for luftfartsselskapet Kogalymavia var også invitert til møtet for å rapportere om hvilke korrigerende 

tiltak luftfartsselskapet hadde truffet for å bedre flysikkerheten siden det forrige samrådet i november 2013. 

122)  På møtet påpekte FATA at de seneste resultatene fra SAFA-inspeksjoner på bakken av russiske luftfartsselskaper som 

har flyginger til Unionen, ikke ga grunn til bekymring, men viste at myndigheten ved alvorlige eller gjentatte mangler 

griper inn med uanmeldte inspeksjoner og nøye kontrollerer at manglene utbedres. FATA opplyste videre at etter et 

omfattende tilsyn med Tatarstans regionalkontor og av alle luftfartsselskaper underlagt dette kontorets tilsyn, var 

godkjenningssertifikatene for Tulpar Airlines og Tatarstan Airlines blitt tilbakekalt på grunn av alvorlige mangler i 

deres sikkerhetsstyring. Når det gjelder Kogalymavia, opplyste FATA at det var gjennomført flere uanmeldte 

inspeksjoner av luftfartsselskapet i løpet av de siste fire månedene, som følge av selskapets mange SAFA-merknader i 

2013. Ifølge FATA har luftfartsselskapet nå utbedret alle tidligere mangler og har tillatelse til å utføre innenlandske og 

internasjonale flyginger i henhold til vilkårene i sitt AOC. 

123)  På møtet redegjorde Kogalymavia for igangsatte korrigerende tiltak. Luftfartsselskapet opplyste at dets SAFA-resultater 

var forbedret, ettersom feilkvoten hadde sunket til 3,49, og at det var innført viktige strukturelle og tekniske endringer, 

som for eksempel en omfattende plan for renovering av kabininteriøret, all virksomhet knyttet til sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet var satt ut til en organisasjon som er godkjent av EASA, selskapets forsyningskjede for reservedeler var 

omorganisert, det var opprettet et vedlikeholdskontrollsenter, de fleste ansatte i vedlikeholdsavdelingen var skiftet ut og 

en ny sjefingeniør med nødvendig erfaring var tilsatt. 

124)  På bakgrunn av opplysningene som framkom under samrådet, var konklusjonen at det ikke var nødvendig med en 

høring i Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 

russiske føderasjon. FATA ble bedt om å øke overvåkingen av flere luftfartsselskaper med mange SAFA-merknader og 

å holde Kommisjonen underrettet om dette. Når det gjelder Kogalymavia, uttalte Kommisjonen at det til tross for de 

anførte forbedringene fortsatt er behov for å validere at operatørens tiltak gir varige resultater, og at den har en effektiv 

sikkerhetsstyring. 

125)  I samsvar med de felles kriteriene var vurderingen derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra 

Den russiske føderasjon. Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende 

sikkerhetsrisikoer som følge av manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, vil imidlertid Kommi-

sjonen måtte treffe tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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126)  Sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske føderasjon og har flyginger til Unionen, skal 

fortsatt være underlagt tett overvåking. Dersom inspeksjoner på bakken eller andre relevante sikkerhetsopplysninger 

skulle tyde på at internasjonale sikkerhetsstandarder ikke blir overholdt, vil Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar 

med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

127)  Kommisjonen underrettet Flysikkerhetskomiteen om sin deltaking på en luftfartskonferanse som ble organisert av 

Sudans sivile luftfartsmyndighet (SCAA) 5. og 6. desember 2013 i Khartoum. Deltakingen gjorde det mulig for Kommi-

sjonen å se at SCAA er blitt omorganisert, og at den har politisk støtte til ytterligere sikkerhetsinvesteringer. Denne 

støtten ble erklært offentlig av den sudanske ministeren med ansvar for sivil luftfart, overfor den lokale luftfartssektoren 

og representanter for ICAO. 

128)  De sudanske myndighetene har gjort tydelige framskritt for å bli en troverdig myndighet, særlig takket være et økt 

budsjett som har satt SCAA i stand til å ansette spesialisert personell og gi personellet tilfredsstillende utdanning. 

129)  Disse forbedringene må slå rot hos luftfartsselskaper med et sudansk AOC. To av disse, Sudan Airways og Nova 

Airways, har forbedret sine standarder og hatt tilsyn med sine prosedyrer. 

130)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen sa seg tilfredse med det pågående arbeidet. Et kontrollbesøk på stedet fra 

Unionens side kunne komme på tale når SCAA mener at dens luftfartsselskaper har utarbeidet sikre og pålitelige 

prosedyrer i tråd med internasjonale standarder. 

131)  Vurderingen er derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Sudan. 

Luftfartsselskaper fra Kongeriket Swaziland 

132)  Etter USOAP-tilsynet i 2007 har Swazilands sivile luftfartsmyndigheter (SWACAA) anmodet om en ny landkode fra 

ICAO og slettet alle tidligere registreringer i sitt register. SWACAA tilbakekalte også alle utstedte godkjennings-

sertifikater for luftfartsselskap, og følgelig er det nå ingen gyldige AOC-er i landet. 

133)  Etter at den nye generaldirektøren tiltrådte i desember 2009 har SWACAA vist tydelig vilje til å rette opp manglene som 

ble påvist i 2007 i forbindelse med ICAOs USOAP. SWACAA har fått en ny ICAO-landkode (3DC) til registrering av 

luftfartøyer. 

134)  Det er iverksatt en bred reform av hele tilsynsfunksjonen, og betydelige framskritt er allerede oppnådd, for eksempel er 

den rettslige rammen omformulert, arbeidet med å opprette et skille mellom tilsynsmyndighet og tjenesteyter er i gang 

og forskjellige partnerskap med nabolandene er undertegnet og i kraft. 

135)  Den 21. januar 2014 inviterte Kommisjonen SWACAA til et faglig samråd i Brussel 27. januar 2014. SWACAA takket 

først ja til invitasjonen, men meldte senere avbud og ba om mer tid til forberedelser. 

136)  EASA gjennomførte et besøk for å yte faglig bistand 10.–14. mars 2014. Besøket hadde fokus på å gi støtte til 

SWACAAs igangsatte arbeid med kapasitetsoppbygging, og å gi ytterligere veiledning om hvordan de gjenstående 

manglene fra ICAOs USOAP-tilsyn best kan utbedres. Selv om EASAs besøk for å yte faglig bistand ikke var et tilsyn, 

ble mange viktige forbedringer påpekt. 

137)  SWACAA møtte for Flysikkerhetskomiteen 26. mars 2014. SWACAA gjorde det klart at de nå er i ferd med å 

gjennomføre den reviderte planen for korrigerende tiltak som ble avtalt med ICAO i mai 2013. I henhold til denne 

planen for korrigerende tiltak og takket være sterk politisk støtte og vilje samt styrket finansiering er det gjort en stor 

innsats for å ansette og utdanne personell. SWACAA har også hatt hjelp fra et prosjekt i regi av ICAOs kontor for faglig 
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samarbeid som skal gi støtte i forbindelse med utdanning, juridiske og organisatoriske spørsmål og kapasitets-

oppbygging knyttet til tilsynsfunksjonen. ICAO-eksperter som deltar i dette prosjektet, anslår nå mangelen på effektiv 

gjennomføring (LEI) til 40 %, og målet er 35 % ved prosjektets avslutning (i slutten av juni 2014). I en ytterligere 

innsats for å sikre varige resultater etter at prosjektet er avsluttet, vil Swaziland fra og med juli 2014 være vertsstat for 

organisasjonen for luftfartssikkerhet (SASO) i det sørlige Afrikas utviklingsfellesskap (SADC). De opplyste også at 

SWACAA ikke anser noe luftfartøy med den gamle ICAO-landkoden (3D) som et registrert luftfartøy under deres 

tilsyn. 

138)  SWACAA har arbeidet med og svart på de fleste uløste protokollspørsmål, og har framlagt dokumentasjon ved hjelp av 

ICAOs nettbaserte CMA-verktøy. ICAOs validering av disse tiltakene er ikke sluttført, og derfor er det offisielle 

resultatet det samme som i 2007, til tross for de store forbedringene som har skjedd siden den gang. 

139)  SWACAA har bedt om et samordnet valideringsbesøk fra ICAO i november 2014 for å få en ICAO-validering av de 

mange korrigerende tiltakene som allerede er gjennomført. 

140)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen sa seg tilfredse med SWACAAs vilje til å gjennomføre den reviderte planen 

for korrigerende tiltak, med den betydelige framgangen som allerede er oppnådd, og oppmuntret SWACAA til å 

fortsette sin innsats for å etablere et luftfartssystem som er i fullt samsvar med ICAOs standarder. 

141)  Ettersom tilsynsfunksjonen allerede er betydelig styrket og det ikke finnes noen AOC-er og etterspørselen etter nye 

AOC-er er bare langsomt økende, er vurderingen, i samsvar med de felles kriteriene, at Kongeriket Swaziland bør 

fjernes fra fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen. 

142)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen vil fortsatt følge nøye med på SWACAAs evne til å ivareta sitt tilsynsansvar 

fullt ut. Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ber SWACAA gi Kommisjonen melding om alle nyutstedte eller 

endrede AOC-er. Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhets-

risikoer som følge av manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, vil Kommisjonen måtte treffe 

tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Jemen 

143)  Den offisielle undersøkelsesrapporten etter ulykken som rammet luftfartsselskapet Yemen Airways (Yemenia)  

29. juni 2009 i Moroni på Komorene, ble offentliggjort 25. juni 2013. Rapporten inneholdt tre hovedanbefalinger: for 

det første at myndighetene på Komorene innfører permanente og hensiktsmessige nødtiltak for søk og påfølgende 

berging ved luftfartøyulykker i havet i nærheten av deres flyplasser, for det andre at myndighetene i Jemen sikrer at all 

besetning som flyr til Moroni har fått nødvendig opplæring til å kunne utføre visuelle manøvrer i fastsatte baner (MVI), 

og for det tredje at myndighetene i Jemen gjennomgår opplæringen av Yemenias flygere, særlig når det gjelder deres 

evne til å reagere i nødsituasjoner. 

144)  Den 7. november 2013 skrev Jemens myndighet for sivil luftfart og meteorologi (CAMA) til Kommisjonen. Brevet inn-

eholdt enkelte opplysninger om sikkerhetstiltak som var truffet i forbindelse med ulykken. Flysikkerhetskomiteen ble på 

sitt møte i november 2013 informert om disse tiltakene og om utviklingen i den forbindelse. 

145)  Kommisjonen arrangerte et fagmøte som fant sted 9. januar 2014 i Brussel. Kommisjonen, eksperter fra EASA og fra 

medlemsstatene samt representanter for CAMA og Yemenia deltok på møtet. 

146)  Den 17. desember 2013, før fagmøtet, sendte Kommisjonen konkrete spørsmål til CAMA, ikke bare om ulykkes-

rapporten, men også om CAMAs generelle ansvar for sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Jemen. 

Kommisjonen sendte også CAMA en rekke spørsmål som skulle videreformidles til Yemenia. Begge sett med spørsmål 

var utformet som en hjelp for Kommisjonen til å vurdere kvaliteten på CAMAs og Yemenias oppfølging av 

anbefalingene i ulykkesrapporten. 

147)  Som svar på de konkrete anbefalingene som var rettet til Jemens myndigheter, forklarte CAMA at sikkerhetstilsynet 

med Yemenia var skjerpet, herunder flere inspeksjoner av kabiner og cockpit, og at Yemenia var pålagt å kontrollere 

rute- og lufthavnkvalifikasjoner for alle besetninger som flyr til lufthavner kategorisert som nivå «C». Videre hadde 

CAMA pålagt Yemenia å trene oftere på gjenoppretting etter steiling og tap av kontroll («Stall and Upset recover»).  
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148)  Som svar på de konkrete anbefalingene som var rettet til Yemenia, forklarte luftfartsselskapet at det hadde gjennomført 

endringer i ledelsen og i stillingsbeskrivelsen for den ansvarlige for godkjenningssertifikater for luftfartøy, og at det 

hadde foretatt en gjennomgåelse og påfølgende endringer av sin politikk og sine prosedyrer. Det ble også nevnt 

forbedringer av tilsyn, utdanning og gjennomføring. Videre framhevet Yemenia igjen sin opplæring i nødprosedyrer for 

besetningen ved jevnlig bruk av simulator, gjennomført i samsvar med studieplanen for Airbus-opplæring. 

149)  Flysikkerhetskomiteen fikk ytterligere opplysninger om de påfølgende faglige drøftingene på møtet, og også et 

sammendrag av den dokumentasjonen CAMA og Yemenia hadde framlagt. 

150)   I samsvar med de felles kriteriene er vurderingen at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Jemen. 

Sikkerhetsnivået hos alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Jemen, herunder Yemenia, vil imidlertid fortsatt bli nøye 

overvåket. Skulle noe tyde på at internasjonale sikkerhetsstandarder ikke blir overholdt, vil Kommisjonen måtte treffe 

tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

151)  Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Jemen, faktisk overholder gjeldende 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Zambia 

152)  Kommisjonen underrettet Flysikkerhetskomiteen om korrespondanse den nylig hadde mottatt fra Zambias myndigheter, 

herunder et brev av 10. desember 2013 fra transportdepartementet. I brevet ble det bekreftet mottak av tidligere brev fra 

Kommisjonen av 1. oktober 2013 med veiledning om hvilke områder myndighetene bør fokusere på for å oppnå 

ytterligere framdrift og forbedringer. 

153)  I brevet av 10. desember 2013 fra Zambias myndigheter ble det opplyst at det var oppnevnt et styre for landets sivile 

luftfartsmyndighet, og at de ville ansette en generaldirektør for sivil luftfart innen 31. januar 2014. 

154)  Kommisjonen svarte 21. januar 2014 og bekreftet at den ønsket å opprettholde en konstruktiv dialog med Zambias 

myndigheter. I svaret foreslo Kommisjonen også at det burde holdes et fagmøte når den nye generaldirektøren for sivil 

luftfart er utnevnt, med sikte på å samle opplysninger om framdriften slik at Flysikkerhetskomiteen kan bli holdt fullt 

informert. 

155)  Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg at Zambias departement for sivil luftfart har hatt en jevn framdrift, 

og oppmuntret de zambiske myndighetene til å fortsette sitt arbeid slik at de nåværende begrensningene på et passende 

tidspunkt og etter nødvendig kontroll kan vurderes på nytt. 

156)  I samsvar med de felles kriteriene er vurderingen derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

157)  I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2111/2005 skal beslutninger kunne treffes raskt og om nødvendig etter 

en framgangsmåte for hastesaker, med tanke på de sikkerhetsmessige følgene. Det er derfor av avgjørende betydning for 

å kunne verne om følsomme opplysninger og redusere de kommersielle virkningene til et minimum, at beslutninger i 

forbindelse med ajourføring av listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller begrensninger i 

Unionen, offentliggjøres og trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. 

158) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

159)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen — 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1)   Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne forordning. 

2)   Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B 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 10. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 På vegne av presidenten 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  

[Vedleggene er kunngjort i EUT L 108 av 11.4.2014, s. 16–51.] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 697/2014 

av 24. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 246/2009 av 26. februar 2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 

visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier)(1), særlig 

artikkel 1, 

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009(2) gis det på visse vilkår gruppeunntak fra forbudet i traktatens  

artikkel 101 nr. 1 for konsortier av rederier som driver linjefart. Nevnte forordning opphører å gjelde 25. april 2015 i 

samsvar med perioden fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 246/2009 på høyst fem år. Kommisjonens erfaring 

med anvendelsen av gruppeunntaket viser at et gruppeunntak for konsortier fortsatt er berettiget, og at de 

forutsetningene som lå til grunn for fastsettelsen av virkeområdet for og innholdet i forordning (EF) nr. 906/2009, ikke 

har endret seg vesentlig. 

2) Ved forordning (EF) nr. 906/2009 ble gjeldende regler for konsortier forenklet, og vesentlige endringer ble innført. 

Ettersom den nye rettslige rammen er blitt anvendt i bare en kort periode, bør ytterligere endringer unngås på det 

nåværende tidspunkt. Slik unngås økte kostnader for foretak i sektoren i forbindelse med overholdelse av reglene. 

3) Anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 906/2009 bør derfor forlenges med fem år. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 906/2009 endres «25. april 2015» til «25. april 2020». 

Artikkel 2 

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

25. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XIV (Konkurranseregler), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 44. 

(1) EUT L 79 av 25.3.2009, s. 1. Med virkning fra 1. desember 2009 er EF-traktatens artikkel 81 og 82 blitt henholdsvis artikkel 101 og 102 i 

TEUV. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009 av 28. september 2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, 

beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 31). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/27/EU 

av 26. februar 2014 

om endring av rådsdirektiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/37/EF for å tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 153 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 153 i traktaten kan Europaparlamen-

tet og Rådet i direktivs form vedta minstekrav med sikte 

på forbedringer, særlig av arbeidsmiljøet, for å sikre et 

høyere nivå for vern av arbeidstakernes helse og 

sikkerhet. Slike direktiver bør ikke hemme etablering og 

utvikling av små og mellomstore bedrifter og deres 

muligheter til å skape arbeidsplasser. Gode standarder for 

helse og sikkerhet bør ikke anses som begrensninger, 

ettersom de er grunnleggende rettigheter og skal anvendes 

uten unntak i alle sektorene av arbeidsmarkedet og av alle 

foretak uavhengig av størrelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 5.3.2014, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling 

av menn og kvinner), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 52 av 3.9.2015, s. 45. 

(1) EUT C 204 av 9.8.2008, s. 47. 

(2) Europaparlamentets holdning av 4. februar 2014 (ennå ikke 

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

2)  I henhold til artikkel 31 nr. 1 i Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter har enhver arbeidsta-

ker rett til arbeidsvilkår som tar hensyn til hans eller 

hennes helse, sikkerhet og verdighet. 

3)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(3) ble det fastsatt et nytt system for 

klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger i 

Unionen, basert på det globalt harmoniserte systemet for 

klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) på 

internasjonalt nivå, innenfor rammen av De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa. 

4)  Rådsdirektiv 92/58/EØF(4), 92/85/EØF(5), 94/33/EF(6) 

og 98/24/EF(7) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/37/EF(8) inneholder henvisninger til det tidligere 

systemet for klassifisering og merking. Disse direk-

tivene bør derfor endres slik at de tilpasses det nye sys-

temet fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av  

16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av 

stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 

67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF)  

nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 92/58/EØF av 24. juni 1992 om minimumskrav til 

sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen (niende 

særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

(EFT L 245 av 26.8.1992, s. 23). 

(5) Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av 

tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for 

gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som 

ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

89/391/EØF) (EFT L 348 av 28.11.1992, s. 1). 

(6) Rådsdirektiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om vern av unge personer 

på arbeidsplassen (EFT L 216 av 20.8.1994, s. 12). 

(7) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og 

tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske 

agensar på arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av 

artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 av 5.5.1998,  

s. 11). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 

om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet (sjette 

særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

(EFT L 158 av 30.4.2004, s. 50). 
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5)  Endringene er nødvendige for å sikre nevnte direktivers 

fortsatte virkning. Målet for dette direktiv er ikke å 

endre nevnte direktivers virkeområde. Hensikten med 

direktivet er å opprettholde og ikke redusere det nivå for 

vern av arbeidstakere som fastsatt i nevnte direktiver. På 

bakgrunn av den stadige teknologiske utvikling bør 

imidlertid nevnte direktiver jevnlig gjennomgås på nytt i 

samsvar med artikkel 17a i rådsdirektiv 89/391/EØF(1) 

for å sikre sammenheng mellom regelverk og et nød-

vendig vernenivå for helse og sikkerhet når det finnes 

farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger i arbeidsmil-

jøet. Særlig oppmerksomhet bør vies arbeidstakere som 

i sine yrker ofte er i kontakt med farlige stoffer og 

stoffblandinger. 

6)  Endringene i direktiv 92/85/EØF omhandler ikke 

spørsmålet om farlige stoffer og stoffblandinger som 

kan skade fruktbarheten hos gravide arbeidstakere eller 

arbeidstakere som nylig har født eller som ammer, 

ettersom hensikten med dette direktiv bare er å ajourføre 

referanser og terminologi fastsatt i nevnte direktiv. 

Kommisjonen bør imidlertid vurdere hva som er de 

beste virkemidlene for å håndtere slike virkninger, idet 

det tas hensyn til nye vitenskapelige beviser på området 

og den stadig mer avanserte klassifiseringen av 

virkningene. 

7)  Endringene i direktiv 92/85/EØF og 94/33/EF bør 

gjenspeile ordlyden som er vedtatt i direktiv 98/24/EF, 

slik at «stoffer merket» i avsnitt A nr. 3 bokstav a) i 

vedlegg I til direktiv 92/85/EØF og «stoffer og prepara-

ter som er klassifisert» i avsnitt I nr. 3 bokstav a) i 

vedlegget til direktiv 94/33/EF, blir erstattet med 

ordlyden «stoffer og stoffblandinger som oppfyller 

kriteriene for klassifisering». Dette direktiv pålegger 

ikke arbeidsgiverne noen forpliktelser når det gjelder 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger omfattet av forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Uansett om stoffer eller stoffblandinger 

er brakt i omsetning eller ikke, må arbeidsgiverne 

vurdere risikoen ved alle farlige kjemiske agenser i 

samsvar med direktiv 98/24/EF. 

8)  Avsnitt I nr. 2 og avsnitt II nr. 1 i vedlegget til direktiv 

94/33/EF inneholder henvisninger til rådsdirektiv 

90/679/EØF(2) og 90/394/EØF(3), som begge er opphe-

vet. Disse henvisningene bør derfor erstattes med 

  

(1) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av 

tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 

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

(2) Rådsdirektiv 90/679/EØF av 26. november 1990 om vern av 

arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på 

arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i 

direktiv 89/391/EØF) (EFT L 374 av 31.12.1990, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av arbeidsta-

kerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i 

arbeidet (sjette særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

89/391/EØF) (EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1). 

henvisninger til de relevante bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF(4) og 

direktiv 2004/37/EF. 

9)  I samsvar med traktatens artikkel 154 har Kommisjonen 

konsultert partene i arbeidslivet om den mulige retning 

et unionstiltak på dette området bør ha, og partene gav 

uttrykk for at en forklarende veiledning, særlig for små 

og mellomstore bedrifter, ville være nyttig. 

10)  Etter konsultasjonen mente Kommisjonen at et unions-

tiltak var ønskelig og konsulterte partene i arbeidslivet i 

samsvar med traktatens artikkel 154 om innholdet i det 

planlagte forslaget. 

11)  Etter andre konsultasjonsfase har partene i arbeidslivet 

ikke ønsket å sette i gang prosessen som kan føre til 

inngåelse av en avtale, som fastsatt i traktatens  

artikkel 155. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 92/58/EØF 

I direktiv 92/58/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på skilting som 

gjelder omsetning av farlige stoffer og stoffblandinger, 

produkter og/eller utstyr, med mindre dette er uttrykkelig 

nevnt i unionsbestemmelsene.» 

2)  I vedlegg I skal nr. 12 lyde: 

«12.  Arealer, rom eller avlukker for lagring av store 

mengder farlige stoffer eller stoffblandinger skal 

angis med et passende varselskilt valgt blant dem 

som er oppført i nr. 3.2. i vedlegg II, eller merkes 

som fastsatt i nr. 1 i vedlegg III, med mindre merkin-

gen av de enkelte pakninger eller beholdere er til-

strekkelig for formålet.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av  

18. september 2000 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være 

utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv 

i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 262 

av 17.10.2000, s. 21). 
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Dersom det i nr. 3.2 i vedlegg II ikke finnes et egnet 

varselskilt for å varsle om farlige kjemiske stoffer eller 

stoffblandinger, skal det relevante farepiktogrammet, 

som fastsatt i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr.1272/2008(*), brukes. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/ 

2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om 

endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). » 

3)  I vedlegg II nr. 3.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Varselskiltet «Skadelig eller irriterende stoff» utgår. 

b)  Til varselskiltet «Generell fare» tilføyes følgende 

fotnote: 

«***  Dette varselskiltet skal ikke brukes for å varsle 

om farlige kjemiske stoffer eller stoffblandinger 

med unntak av de tilfellene der varselskiltet 

brukes i samsvar med nr. 5 annet ledd i vedlegg 

III for å markere lagringssteder for farlige 

stoffer eller stoffblandinger.» 

4)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Beholdere som brukes på arbeidsplassen til 

kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert 

som farlige i henhold til kriteriene for enhver 

fareklasse for fysisk fare eller helsefare i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008, og beholdere 

som brukes til lagring av slike farlige stoffer eller 

stoffblandinger, samt synlige rørledninger som 

inneholder eller transporterer slike farlige stoffer 

eller stoffblandinger, skal være merket med 

relevant farepiktogram i samsvar med nevnte 

forordning. 

 Første ledd får ikke anvendelse på beholdere som 

brukes på arbeidsplassen i kortere perioder, eller 

beholdere med innhold som ofte skiftes ut, 

forutsatt at det treffes tilfredsstillende, alternative 

tiltak, f.eks. i form av informasjon og/eller 

opplæring, som sikrer samme vernenivå. 

 Merkingen nevnt i første ledd kan 

— erstattes av varselskilter fastsatt i vedlegg II, 

med bruk av samme piktogrammer eller 

symboler. Dersom det ikke finnes et egnet 

varselskilt i nr. 3.2 i vedlegg II, skal det 

relevante farepiktogrammet, som fastsatt i 

vedlegg V til forordning (EF) nr.1272/2008, 

brukes, 

— utfylles med tilleggsopplysninger, som navn 

på og/eller formel for det farlige stoffet eller 

den farlige stoffblandingen og opplysninger 

om risikoen, 

— for transport av beholdere på arbeidsplassen, 

utfylles eller erstattes med skilting som brukes 

i hele Unionen for transport av farlige stoffer 

eller stoffblandinger.» 

b)  I nr. 5 første og annet ledd erstattes ordet «preparater» 

med «stoffblandinger». 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 92/85/EØF 

I vedlegg I til direktiv 92/85/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Biologiske agenser 

Biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4 i 

henhold til artikkel 2 annet ledd nr. 2, 3 og 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF(*) i 

den grad det er kjent at disse agenser eller de 

terapeutiske tiltak som er nødvendige på grunn av 

disse, setter helsen til gravide kvinner og det 

ufødte barnet i fare, og de ennå ikke står oppført i 

vedlegg II. 

 ________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 

18. september 2000 om vern av arbeidstakerne 

mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser 

på arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold 

til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT 

L 262 av 17.10.2000, s. 21). » 

b)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) stoffer og stoffblandinger som oppfyller 

kriteriene for klassifisering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008 i en eller flere av følgende 

fareklasser og farekategorier med en eller flere av 

følgende faresetninger, i den grad de ennå ikke 

står oppført i vedlegg II,   
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— skader arvestoffet i kjønnsceller, kategori 

1A, 1B eller 2 (H340, H341), 

— kreftframkallende, kategori 1A, 1B eller 2 

(H350, H350i, H351), 

— reproduksjonstoksisitet, kategori 1A, 1B 

eller 2 eller tilleggskategori for virkninger 

på eller via amming (H360, H360D, 

H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, 

H361fd, H362), 

— giftvirkninger på bestemte organer etter 

enkelteksponering, kategori 1 eller 2 

(H370, H371). 

__________  

(*) 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).» 

ii)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  kjemiske agenser i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/ 

EF(*), 

 _________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF 

av 29. april 2004 om vern av arbeidstakarane 

mot risiko ved å vere utsett for kreftfram-

kallande eller arvestoffskadelege stoff i arbei-

det (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 16 

nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 158 av 

30.4.2004, s. 50).» 

2)  Avsnitt B skal lyde: 

«B.  Prosesser 

 Industriprosesser oppført i vedlegg I til direktiv 

2004/37/EF.» 

Artikkel 3 

Endringer av direktiv 94/33/EF 

I vedlegget til direktiv 94/33/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I punkt I gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Biologiske agenser i risikogruppe 3 og 4 som 

omhandlet i artikkel 2 annet ledd nr. 3 og 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF(*). 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av 

18. september 2000 om vern av arbeidstakerne mot 

fare ved å være utsatt for biologiske agenser på 

arbeidsplassen (sjuende særdirektiv i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 262 

av 17.10.2000, s. 21).» 

b)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Stoffer og stoffblandinger som oppfyller 

kriteriene for klassifisering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008 i en eller flere av følgende 

fareklasser og farekategorier med en eller flere 

av følgende faresetninger: 

— akutt giftighet, kategori 1, 2 eller 3 (H300, 

H310, H330, H301, H311, H331), 

— hudetsende, kategori 1A, 1B eller 1C 

(H314), 

— brannfarlig gass, kategori 1 eller 2 (H220, 

H221), 

— brannfarlige aerosoler, kategori 1 (H222), 

— brannfarlig væske, kategori 1 eller 2 (H224, 

H225), 

— eksplosive varer, kategori «Ustabile 

eksplosive varer», eller eksplosive varer i 

gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, 

H202, H203, H204, H205), 

— selvreaktive stoffer og stoffblandinger, type 

A, B, C eller D (H240, H241, H242), 

— organiske peroksider, type A eller B (H240, 

H241), 

— giftvirkninger på bestemte organer etter 

enkelteksponering, kategori 1 eller 2 

(H370, H371), 

— giftvirkninger på bestemte organer etter 

gjentatt eksponering, kategori 1 eller 2 

(H372, H373), 

— åndedrettssensibilisering , kategori 1, under-

kategori 1A eller 1B (H334), 

— hudsensibilisering, kategori 1, under-

kategori 1A eller 1B (H317),  
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— kreftframkallende, kategori 1A, 1B eller 2 

(H350, H350i, H351), 

— skader arvestoffet i kjønnsceller, kategori 

1A, 1B eller 2 (H340, H341), 

— reproduksjonstoksisitet, kategori 1A eller 

1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, 

H360D, H360Df). 

___________  

(*) 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).» 

ii)  Bokstav b) oppheves. 

iii)  Bokstav c) oppheves. 

iv)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  Stoffer og stoffblandinger nevnt i artikkel 2 

bokstav a) ii) i europaparlaments og rådsdirek-

tiv 2004/37/EF(*), 

__________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 

29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko 

ved å vere utsett for kreftframkallande eller 

arvestoffskadelege stoff i arbeidet (sjette særdirektiv 

i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

(EFT L 158 av 30.4.2004, s. 50).» 

2)  I punkt II skal nr. 1 lyde: 

«1.  Prosesser og arbeid nevnt i vedlegg I til direktiv 

2004/37/EF.» 

Artikkel 4 

Endringer av direktiv 98/24/EF 

I direktiv 98/24/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

a)  Punkt i) skal lyde: 

«i)  alle kjemiske agensar som oppfyller kriteria for 

klassifisering som farlege i nokon av dei fareklas-

sane for fysiske farar og/eller helsefare som er 

definerte i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(*), anten den kjemiske agensen 

er klassifisert i medhald av den nemnde forord-

ninga eller ikkje, 

 _________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifise-

ring, 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).» 

b)  Punkt ii) oppheves. 

c)  Punkt iii) skal lyde: 

«iii) alle kjemiske agensar som, sjølv om dei ikkje 

oppfyller kriteria for klassifisering som farlege i 

samsvar med bokstav b) i) i denne artikkelen, kan 

innebere ein risiko for tryggleiken og helsa til 

arbeidstakarane på grunn av dei fysisk-kjemiske, 

kjemiske eller toksikologiske eigenskapane sine, 

og på grunn av bruksmåten eller førekomsten på 

arbeidsplassen, medrekna alle kjemiske agensar 

som har fått fastsett ein grenseverdi for 

eksponering i arbeidet i medhald av artikkel 3.» 

2)  I artikkel 4 nr. 1 skal annet strekpunkt lyde: 

«— opplysningar om tryggleik og helse som skal leggjast 

fram av leverandøren (t.d. det gjeldande tryggleiksdata-

bladet i samsvar med føresegnene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(*)), 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/ 

2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), 

om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 

samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/ 

EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT  

L 396 av 30.12.2006, s. 1).» 

3)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Punkt 1 fjerde strekpunkt skal lyde: 

«— tilgang til alle tryggleiksdatablad som er skaffa 

fram av leverandøren i samsvar med artikkel 31 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006,».  
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b)  Punkt 3 skal lyde: 

 «3.  Medlemsstatane kan gjere dei tiltaka som er 

naudsynte for at arbeidsgjevarane på oppmoding skal kunne 

få alle dei opplysningane om farlege kjemiske agensar som 

er naudsynte for å nytte artikkel 4 nr. 1 i dette direktivet, 

helst frå produsenten eller leverandøren, i den grad det ikkje 

er fastsett noka plikt i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller 

forordning (EF) nr. 1272/2008 til å gje opplysningar.» 

Artikkel 5 

Endringer av direktiv 2004/37/EF 

I direktiv 2004/37/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nr. 4 lyde: 

 «4.  Når det gjeld asbest, som er omfatta av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/148/EF(*), skal 

føresegnene i dette direktivet nyttast når dei gjev betre vern 

av helsa og tryggleiken i arbeidet. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/148/EF av  

30. november 2009 om vern av arbeidstakere mot farer ved å 

være utsatt for asbest i arbeidet(EUT L 330 av 16.12.2009, 

s. 28).» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) «kreftframkallande stoff» 

i)  eit stoff eller ei stoffblanding som oppfyller 

kriteria for klassifisering som kreftframkal-

lande stoff i kategori 1A eller 1B, slik det er 

fastsett i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(*), 

ii)  eit stoff, ei stoffblanding eller ein prosess som 

er nemnd i vedlegg I til dette direktivet, eller 

eit stoff eller ei stoffblanding som vert frigjort 

under ein prosess som er nemnd i vedlegg I, 

_________  

(*) 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).» 

b)  Bokstav b) skal lyde: 

«b) «arvestoffskadeleg stoff» 

 eit stoff eller ei stoffblanding som oppfyller 

kriteria for klassifisering som eit stoff som skadar 

arvestoffet i kjønnsceller, i kategori 1A eller 1B, 

slik det er fastsett i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1272/2008,». 

3)  I artikkel 4 nr. 1 skal ordet «stoffblanding» fortsatt være 

«stoffblanding». 

4)  I artikkel 5 nr. 2 skal ordet «stoffblanding» fortsatt være 

«stoffblanding». 

5)  I artikkel 6 bokstav b) skal ordet «stoffblanding» fortsatt 

være «stoffblanding». 

6)  I tittelen til vedlegg I skal ordet «stoffblanding» fortsatt 

være «stoffblanding». 

Artikkel 6 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 1. juni 2015 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 8 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet  For Rådet  

 M. SCHULZ D.KOURKOULAS  

 President  President 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 18. november 2011 

om fastsettelse av regler og beregningsmetoder for å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11  

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF oppfylles 

[meddelt under nummer K(2011) 8165] 

(2011/753/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/ 

98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av 

visse direktiver(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre en effektiv gjennomføring av målene fastsatt 

i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF bør reglene for 

anvendelse av disse målene defineres. 

2)  Det bør også fastsettes metoder for å beregne andelen 

kommunalt avfall og avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

som forberedes til ombruk, gjenvinnes eller material-

utnyttes, for å kontrollere og overvåke om målene 

fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF opp-

fylles. 

3)  Ved artikkel 11 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/98/EF 

gis medlemsstatene en viss fleksibilitet med hensyn til 

de kommunale avfallsstrømmene som omfattes av 

målene. Det er imidlertid nødvendig å definere ulike 

alternativer for medlemsstatene, for å tydeliggjøre 

hvordan kontrollen av om målene oppfylles skal 

gjennomføres i praksis. 

4)  For å unngå en ekstra administrativ byrde bør opplys-

ninger om avfallsstatistikk som rapporteres i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/ 

2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(2), 

brukes i størst mulig grad for å kontrollere om målene 

fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfyl-

les. 

5)  Dersom avfall eksporteres fra Unionen og det foreligger 

pålitelig dokumentasjon om at forberedelsen til ombruk, 

gjenvinningen eller materialutnyttingen har funnet sted 

under samme vilkår som de som er fastsatt i Unionens 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2011,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2014 av 

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 

av 3.9.2015, s. 46. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(2) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. 

regelverk, bør det tas hensyn til slikt avfall i kontrollen 

av om målene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 

2008/98/EF oppfylles. 

6)  Dersom det treffes tiltak for å styrke målene eller det 

fastsettes mål for andre avfallsstrømmer, kan det være 

nødvendig å foreta en ny gjennomgåelse av denne 

beslutning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 

2008/98/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 3 i direktiv 

2008/98/EF menes i denne beslutning med: 

1)  «husholdningsavfall» avfall som genereres av husholdnin-

ger,  

2)  «lignende avfall» avfall som i type og sammensetning kan 

sammenlignes med husholdningsavfall, unntatt produk-

sjons-, landbruks- og skogbruksavfall, 

3) «kommunalt avfall» husholdningsavfall og lignende avfall, 

4) «avfall fra bygge- og rivingsarbeid» avfall som omfattes av 

avfallskodene i kapittel 17 i vedlegget til kommisjonsved-

tak 2000/532/EF(3), unntatt farlig avfall og naturlig fore-

kommende materiale som definert i kategori 17 05 04, 

5) «materialutnytting» alle former for utnytting unntatt energi-

utnytting og bearbeiding til materialer som skal benyttes 

som drivstoff, 

6) «utfylling» en gjenvinningsform der egnet avfall brukes til 

landgjenvinning i utgravde områder eller til ingeniørarbeid 

ved landskapsplanlegging, og der avfallet erstatter materialer 

som ikke er avfall.  

  

(3) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. 

2019/EØS/13/62 
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Artikkel 2 

Generelle krav 

Med henblikk på å kontrollere om målene fastsatt i artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfylles, får følgende regler 

anvendelse: 

1)  Medlemsstatene skal kontrollere om målene fastsatt i 

artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF oppfylles, ved å 

beregne vekten av avfallsstrømmene som genereres og 

avfallsstrømmene som forberedes til ombruk, gjenvinnes 

eller har gjennomgått annen materialutnytting i ett 

kalenderår. 

2)  Vekten av avfall som forberedes til ombruk, gjenvinnes 

eller materialutnyttes, skal bestemmes ved å beregne 

mengden avfall som brukes i forberedelsen til ombruk, i 

den endelige gjenvinningen eller i en annen endelig 

materialutnyttingsprosess. En forberedende prosess før 

avfallet sendes til gjenvinning eller sluttbehandling, utgjør 

ikke en endelig gjenvinning eller en annen type endelig 

materialutnytting. Dersom avfall samles inn separat eller 

produkter fra et sorteringsanlegg sendes til gjenvinning 

eller annen type materialutnytting uten betydelige tap, kan 

avfallet anses som vekten av avfallet som forberedes til 

ombruk, gjenvinnes eller har gjennomgått annen material-

utnytting. 

3)  Mengden avfall som forberedes til ombruk, skal tas med i 

mengden gjenvunnet avfall, og skal ikke rapporteres 

separat. 

4)  Dersom avfall sendes til forberedelse til ombruk, gjen-

vinning eller annen materialutnytting i en annen medlems-

stat, regnes det bare med i målene for medlemsstaten der 

det er samlet inn. 

5)  Dersom avfall eksporteres fra Unionen med sikte på 

forberedelse til ombruk, gjenvinning eller annen material-

utnytting, regnes det bare som forberedt til ombruk, gjen-

vunnet eller for å ha gjennomgått annen materialutnytting 

dersom det foreligger pålitelig dokumentasjon som viser at 

oversendingen er i samsvar med bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/ 

2006(1), særlig artikkel 49 nr. 2. 

6)  Dersom beregningen av målet anvendes på aerob eller 

anaerob behandling av biologisk nedbrytbart avfall, kan 

mengden avfall som gjennomgår slik aerob eller anaerob 

behandling, regnes som gjenvunnet dersom behandlingen 

genererer kompost eller råtnerester som, etter en eventuell 

nødvendig ny bearbeiding, brukes som et gjenvunnet 

produkt, materiale eller stoff til spredning på jordbunnen 

med positive virkninger for landbruk eller miljø. 

  

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

Artikkel 3 

Kommunalt avfall 

1.  For å kontrollere om målene for kommunalt avfall fastsatt 

i artikkel 11 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/98/EF oppfylles, 

skal medlemsstatene anvende målet på ett av følgende: 

a)  forberedelse til ombruk og gjenvinning av papir, metall, 

plast og glass fra husholdningsavfall, 

b)  forberedelse til ombruk og gjenvinning av papir, metall, 

plast og glass fra husholdningsavfall og andre enkelttyper 

av husholdningsavfall eller lignende avfall fra andre kilder, 

c)  forberedelse til ombruk og gjenvinning av husholdnings-

avfall, 

d)  forberedelse til ombruk og gjenvinning av kommunalt 

avfall. 

2.  Målet får anvendelse på den samlede mengden avfall i 

avfallsstrømmene i det alternativet medlemsstaten har valgt i 

henhold til nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Medlemsstatene skal anvende den beregningsmetoden 

fastsatt i vedlegg I til denne beslutning som tilsvarer det 

alternativet medlemsstaten har valgt i henhold til nr. 1. 

4.  Medlemsstatenes gjennomføringsrapporter om kommunalt 

avfall skal oppfylle de særlige kravene som er fastsatt i vedlegg 

I og II. 

5.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilket 

alternativ som er valgt i henhold til nr. 1 i denne artikkel, i den 

første gjennomføringsrapporten omhandlet i artikkel 37 nr. 1 i 

direktiv 2008/98/EF. 

6.  En medlemsstat kan endre alternativet fram til fram-

legging av gjennomføringsrapporten for år 2020, forutsatt at 

den kan sikre at opplysningene som rapporteres, er konse-

kvente. 

Artikkel 4 

Avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

1.  Ved beregning av målet fastsatt i artikkel 11 nr. 2 bokstav 

b) i direktiv 2008/98/EF med hensyn til avfall fra bygge- og 

rivingsarbeid skal medlemsstatene anvende beregningsmetoden 

fastsatt i vedlegg III til denne beslutning. 

2.  Medlemsstatenes gjennomføringsrapporter om avfall fra 

bygge- og rivingsarbeid skal oppfylle de særlige kravene i 

vedlegg III. 

3.  Mengden avfall som brukes til utfylling, skal rapporteres 

separat fra mengden avfall som forberedes til ombruk eller 

gjenvinnes eller brukes til annen materialutnytting. Bearbeiding 

av avfall til materiale som skal benyttes til utfylling, skal også 

rapporteres som utfylling.  
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Artikkel 5 

Medlemsstatenes rapportering 

1.  Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen om 

utviklingen med hensyn til oppfyllelse av målene fastsatt i 

artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF gjennom gjennom-

føringsrapporten omhandlet i artikkel 37 i nevnte forordning. 

2.  Medlemsstatenes gjennomføringsrapporter skal inneholde 

opplysninger om statusen for forberedelsen til ombruk, gjen-

vinning og materialutnytting av de enkelte avfallsstrømmene 

for hvert år i den treårige rapporteringsperioden, eller for årene 

i rapporteringsperiodene som er fastsatt i avsnitt 5 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2150/2002. 

3.  I gjennomføringsrapporten for år 2020 skal medlems-

statene dokumentere at de oppfyller målene fastsatt i artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 2008/98/EF for mengdene av de ulike avfalls-

strømmene som genereres og gjenvinnes eller materialutnyttes i 

år 2020. 

4.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de opplys-

ninger og metadata som kreves i henhold til denne beslutning, i 

elektronisk format gjennom standarden for utveksling av 

opplysninger utarbeidet av Eurostat. 

Artikkel 6 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

METODER FOR BEREGNING AV MÅLET FOR KOMMUNALT AVFALL I HENHOLD TIL ARTIKKEL 3 NR. 3 I DENNE BESLUTNING 

Alternativ omhandlet i 

artikkel 3 nr. 1 i denne 

beslutning 

Beregningsmetode Særlige krav til medlemsstatenes gjennomføringsrapporter 

Forberedelse til 

ombruk og gjen-

vinning av papir, 

metall, plast og glass 

fra husholdningsavfall 

Beregningsmetode 1 

Gjenvinningsgrad for papir, metall, plast og glass fra husholdningsavfall i % =  

Gjenvunnet mengde papir, metall, plast og glass fra husholdningsavfall 

Samlet generert mengde papir, metall, plast og glass fra husholdningsavfall 
 

Medlemsstatene skal anvende nasjonale opplysninger. Opplysninger fra andre avfalls-

rapporteringsforpliktelser kan anvendes og tilpasses nasjonale forhold. Sammen med opplys-

ningene skal medlemsstatene oversende en rapport som redegjør for hvordan de genererte og 

gjenvunne mengdene er blitt beregnet, og hvordan disse mengdene er knyttet til opplysningene 

om husholdningsavfall som skal rapporteres i henhold til forordning (EF) nr. 2150/2002. 

Forberedelse til 

ombruk og gjen-

vinning av papir, 

metall, plast og glass 

fra husholdningsavfall 

og andre enkelttyper 

av husholdningsavfall 

eller lignende avfall 

Beregningsmetode 2 

Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende avfall i % =  

Gjenvunnet mengde papir-, metall-, plast-, glassavfall og andre enkelttyper av 

avfallsstrømmer fra husholdninger eller lignende avfallsstrømmer 

Samlet generert mengde papir-, metall-, plast-, glassavfall og andre enkelttyper av 

avfallsstrømmer fra husholdninger eller lignende 
 

Medlemsstatene skal anvende nasjonale opplysninger. Opplysninger fra andre avfalls-

rapporteringsforpliktelser kan anvendes og tilpasses nasjonale forhold. Sammen med opplys-

ningene skal medlemsstatene oversende en rapport som redegjør for hvilke materialer som 

omfattes og hvilken virksomhet de stammer fra, ved å merke av i relevante felter i tabellen i 

vedlegg II til denne beslutning, og hvordan de genererte og gjenvunne mengdene er blitt 

beregnet. Dersom en medlemsstat tar med hjemmekompostert avfall i beregningen, skal den 

redegjøre for hvordan de genererte og gjenvunne mengdene er blitt beregnet. 

I rapporten skal det også redegjøres for hvordan disse mengdene er knyttet til opplysningene 

om husholdningsavfall og annen økonomisk virksomhet som skal rapporteres i henhold til 

forordning (EF) nr. 2150/2002. 

Forberedelse til 

ombruk og gjen-

vinning av 

husholdningsavfall 

Beregningsmetode 3 

Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall i % =  

Gjenvunnet mengde husholdningsavfall 

Samlet mengde husholdningsavfall unntatt visse kategorier av avfall 
 

Medlemsstatene skal anvende nasjonale opplysninger for å rapportere om gjenvunnet mengde 

husholdningsavfall. Sammen med opplysningene skal de oversende en rapport som redegjør for 

hvilke materialer som omfattes, ved å merke av i relevante felter i tabellen i vedlegg II til denne 

beslutning, og for hvordan de gjenvunne mengdene er blitt beregnet. 

I rapporten skal det også redegjøres for hvordan disse mengdene er knyttet til opplysningene 

om husholdningsavfall og annen økonomisk virksomhet som skal rapporteres i henhold til 

forordning (EF) nr. 2150/2002. 

De samlede mengdene husholdningsavfall skal stamme fra opplysningene som skal rapporteres 

i henhold til avsnitt 8 nr. 1.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002. 

Avfall med følgende avfallskoder skal ikke tas med i beregningen: 

08.1. – Kasserte kjøretøyer 

11–13 – Slam og mineralsk avfall 

Forberedelse til 

ombruk og gjen-

vinning av kommunalt 

avfall 

Beregningsmetode 4 

Gjenvinning av kommunalt avfall i % =  

Gjenvunnet kommunalt avfall 

Generert kommunalt avfall 
 

Medlemsstatene skal anvende de statistiske opplysningene om kommunalt avfall som 

rapporteres årlig til Kommisjonen (Eurostat). 
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VEDLEGG II 

KOMMUNALT AVFALL OG RELEVANTE KILDER FOR BEREGNINGSMETODE 1, 2 OG 3 I VEDLEGG I 

  

Generert av 

Husholdning Små foretak Restauranter, kantiner Offentlige områder 
Andre 

(angis nærmere) 

Avfallsmateriale Avfallskode i samsvar med vedtak 2000/532/EF      

Papir og papp 20 01 01, 15 01 01      

Metaller 20 01 40, 15 01 04      

Plast 20 01 39, 15 01 02      

Glass 20 01 02, 15 01 07      

Biologisk nedbrytbart kjøkken- og 

kantineavfall 
20 01 08 

     

Angi om hjemmekompostert avfall er tatt med: 

Biologisk nedbrytbart hage- og 

parkavfall 

20 02 01      

Angi om hjemmekompostert avfall er tatt med: 

Hage- og parkavfall som ikke er 

biologisk nedbrytbart 

20 02 02, 20 02 03      

Treverk 20 01 38, 15 01 03      

Tekstiler 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09      

Batterier 20 01 34, 20 01 33*      

Kassert utstyr 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36      

Annet kommunalt avfall 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 15 01 06      

Kommunalt avfall som ikke er 

nevnt over (angis nærmere) 

      

  



   

 

N
r. 1

3
/6

8
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
1

4
.2

.2
0

1
9
 

 

VEDLEGG III 

METODER FOR BEREGNING AV MÅLET FOR AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID OMHANDLET I ARTIKKEL 4 NR. 1 I DENNE BESLUTNING 

Beregningsmetode Særlige krav til medlemsstatenes gjennomføringsrapporter 

Gjenvinningsgrad for avfall fra bygge- og rivingsarbeid i % =  

Materialutnyttet mengde avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

Samlet generert mengde avfall fra bygge- og rivingsarbeid 
 

1)  Rapportering av mengden materialutnyttet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (formelens teller) skal bare omfatte 

følgende koder i vedlegget til vedtak 2000/532/EF: 

 Liste over avfall, kapittel 17 – Avfall fra bygge- og rivingsarbeid: 

 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 

17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 

 Liste over avfall, underkapittel 19 12 – Avfall fra mekanisk behandling av avfall (for eksempel sortering, knusing, 

komprimering, pelletering) dersom det genereres ved behandling av avfall fra bygge- og rivingsarbeid: 

 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09 

 Medlemsstatene skal, i en rapport som sendes inn sammen med opplysningene, redegjøre for hvordan den unngår 

dobbelttelling av avfall. 

2)  Generering av avfall fra bygge- og rivingsarbeid skal rapporteres i samsvar med forordning (EF) nr. 2150/2002 

(formelens nevner), og skal omfatte 

a)  avfall som genereres i henhold til avsnitt F i NACE Rev. 2 som nevnt i avsnitt 8 nr. 17 i vedlegg I til nevnte 

forordning, og som omfatter følgende avfallskoder som definert i avsnitt 2 i vedlegg I til nevnte forordning: 

06.1. – Jernholdig metallavfall 

06.2. – Ikke-jernholdig metallavfall 

06.3. – Blandet metallavfall 

07.1. – Glassavfall 

07.4. – Plast 

07.5. – Treverk 

b)  samlet mengde i avfallskategorien (all økonomisk virksomhet): 

— Mineralholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

 som definert i vedlegg III til nevnte forordning. 

3)  Medlemsstatene kan alternativt rapportere om gjenvinning og materialutnytting av avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

på grunnlag av egne rapporteringssystemer. Da skal de sammen med opplysningene oversende en rapport som 

redegjør for hvilke materialer som omfattes, og hvordan opplysningene er knyttet til opplysningene om avfall fra 

bygge- og rivingsarbeid som skal rapporteres i henhold til forordning (EF) nr. 2150/2002. Dersom opplysningene fra 

medlemsstatens rapporteringssystem er mer nøyaktige enn opplysningene som framlegges i samsvar med nevnte 

forordning, skal vurderingen av om målene oppfylles foretas på grunnlag av opplysningene fra medlemsstatens 

rapporteringssystem. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 545/2014 

av 15. mai 2014 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet(*) 

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, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For effektivt å kunne bekjempe forskjellsbehandling i samsvar med artikkel 10 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV), for å bidra til å sikre samsvar med artikkel 21 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter, og for å etterstrebe målet om full sysselsetting og sosiale framskritt, i samsvar med artikkel 3 i traktaten om 

Den europeiske union (TEU), og for å overvåke utviklingen med hensyn til oppfyllelse av Unionens politiske mål, slik 

som hovedmålene i Europa 2020-strategien, er det nødvendig å ha sammenlignbar, pålitelig og objektiv statistikk om 

situasjonen for sysselsatte, arbeidsløse og personer utenfor arbeidsmarkedet, samtidig som fortrolig behandling av 

statistiske opplysninger, personvern og vern av personopplysninger overholdes. 

2)  Som følge av at TEUV trådte i kraft, må den myndighet som er gitt Kommisjonen, bringes i samsvar med traktatens 

artikkel 290 og med den nye rettslige rammen som følger av ikrafttredelsen for europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(2). 

3)  Kommisjonen har i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011 påtatt seg å gjennomgå rettsakter som nå inneholder 

henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll i lys av kriteriene fastsatt i TEUV. 

4)  Rådsforordning (EF) nr. 577/98(3) inneholder henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, og 

bør derfor gjennomgås i lys av kriteriene fastsatt i TEUV. 

5)  For særlig å ta hensyn til økonomisk, sosial og teknisk utvikling bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV, delegeres til Kommisjonen med hensyn til justering av listen over undersøkelsesvariabler, som 

angis i listen over 14 grupper av undersøkelseskjennetegn omhandlet i forordning (EF) nr. 577/98, for å opprette et 

treårig program med tilleggsundersøkelser, der det for hver tilleggsundersøkelse angis emnet, listen over og beskrivelse 

av området for de spesialiserte opplysningene (heretter kalt «deltemaer i tilleggsundersøkelse») samt referanseperioden. 

I tillegg bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter med henblikk på å vedta listen over 

strukturvariabler og undersøkelseshyppigheten. Kommisjonen bør sikre at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en 

betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

6)  Det er av særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører egnede samråd under det forberedende arbeidet, herunder på 

ekspertnivå. Kommisjonen bør i forbindelse med forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter påse at relevante 

dokumenter oversendes til Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på hensiktsmessig måte.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 29.5.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 47. 

(1) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet (EFT L 77 av 14.3.1998, 

s. 3). 

2019/EØS/13/63 
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7)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 577/98 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

8)  Med henblikk på den betydningen tilleggsundersøkelsene i arbeidskraftundersøkelsen har for Unionens politikk, bør 

Unionen bidra til å finansiere gjennomføringen av dem, i samsvar med prinsippet om en rimelig fordeling av den 

økonomiske byrden mellom Uniones og medlemsstatenes budsjetter. Tilskudd bør gis, uten forslagsinnbydelser, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 966/2012(4). Tilskuddene bør gis, med forbehold om at 

tilleggsundersøkelsene faktisk gjennomføres, til de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(5). Tilskudd som gis for å utføre arbeidskraftundersøkelser, kan 

være i form av engangsutbetalinger. I den forbindelse bør bruken av engangsutbetalinger være en av de viktigste måtene 

å forenkle forvaltningen av tilskudd på. 

9)  Som unntak fra forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og med henblikk på den økte byrden i forbindelse med 

tilleggsopplysningene som må samles inn til tilleggsundersøkelsene i arbeidskraftundersøkelsen som vil bidra til å 

framskaffe indikatorer for å nå Unionens politiske mål, er det nødvendig å samfinansiere lønnskostnadene til nasjonale 

myndigheters personale, selv om den berørte offentlige myndigheten ville ha gjennomført det støttede tiltaket uten et 

tilskudd fra Unionen, og å samfinansiere andre relevante støtteberettigede kostnader. 

10)  Når det gjelder tildeling av myndighet til Kommisjonen, er denne forordning begrenset til å bringe Kommisjonens 

nåværende myndighet angitt i forordning (EF) nr. 577/98 i samsvar med artikkel 290 i TEUV og med den nye rettslige 

rammen som følger av ikrafttredelsen for forordning (EU) nr. 182/2011, samt å foreta en eventuell gjennomgåelse av 

omfanget av denne myndigheten. Ettersom det fortsatt er slik at målet for forordning (EF) nr. 577/98, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEUV. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

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

11)  Av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig at framgangsmåter for vedtakelse av tiltak som er innledet, men ikke 

gjennomført før denne forordning trer i kraft, ikke berøres av denne forordning. 

12)  Forordning (EF) nr. 577/98 bør derfor endres – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 577/98 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nummer 2 og 3 skal lyde: 

 «2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7c, når det gjelder 

justering av listen over undersøkelsesvariabler angitt i listen over 14 grupper av undersøkelseskjennetegn nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel, og som er blitt nødvendig på grunn av metodenes og begrepenes utvikling. En delegert rettsakt vedtatt i 

samsvar med dette nummer skal ikke omgjøre valgfrie variabler til obligatoriske variabler.  

  

(4) 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). 

(5) 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). 
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De obligatoriske variablene som skal dekkes kontinuerlig, skal inngå i undersøkelseskjennetegnene i nr. 1 bokstav a)–j) 

og l)–n) i denne artikkel. Disse variablene skal inngå i de 94 undersøkelseskjennetegnene. Hver berørte delegerte 

rettsakt skal vedtas senest 15 måneder før undersøkelsens referanseperiode begynner. 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7c, når det gjelder en liste over 

variabler (heretter kalt «strukturvariabler») blant de undersøkelseskjennetegnene som er angitt i nr. 1 i denne artikkel, 

som bare skal samles inn i form av årsgjennomsnitt på grunnlag av et delutvalg av uavhengige observasjoner basert på 

en referanseperiode på 52 uker, og ikke i form av kvartalsgjennomsnitt. 

 2a.  Strukturvariabler skal oppfylle vilkåret at det relative standardavviket (uten hensyn til virkning av utvalgsplanen) 

for et årsestimat som utgjør minst 1 % av den yrkesaktive befolkningen, ikke overstiger 

a)  9 % for medlemsstater med en befolkning på 1–20 millioner innbyggere, og 

b)  5 % for medlemsstater med en befolkning på 20 millioner eller flere. 

 Medlemsstater med færre enn en million innbyggere skal være unntatt fra kravene til relativt standardavvik, og 

variablene skal samles for hele utvalget, med mindre utvalget oppfyller kriteriet fastsatt i bokstav a). 

 Når det gjelder medlemsstater som bruker et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler, skal hele delutvalget 

bestå av uavhengige observasjoner dersom det gjennomføres mer enn én undersøkelsesrunde. 

 2b.  Årstotaler for delutvalg og årsgjennomsnitt for hele utvalget skal være konsistente når det gjelder sysselsetting, 

arbeidsløshet og befolkning utenfor arbeidsstyrken inndelt etter kjønn og for følgende aldersgrupper: 15–24, 25–34, 35–

44, 45–54, 55–64, 55 +. 

3  Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter vedta kontrollreglene som skal benyttes, kodingen av 

variablene og listen over prinsippene for formulering av spørsmål om arbeidsstyrkestatus. Gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 8 nr. 2.» 

b)  Nummer 4 utgår. 

2)  Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 7a 

Tilleggsundersøkelser 

1.  Ytterligere kjennetegn kan tilføyes for å utfylle opplysningene beskrevet i artikkel 4 nr. 1 (heretter kalt «til-

leggsundersøkelse»). 

2.  Utvalget som brukes til å samle inn data for tilleggsundersøkelser, skal også gi opplysninger om strukturvariabler. 

3.  Utvalget som brukes til å samle inn data for tilleggsundersøkelser, skal oppfylle ett av følgende vilkår: 

a)  Innsamling av opplysningene for tilleggsundersøkelser i de 52 referanseukene og omfattes av de samme kravene som i 

artikkel 4 nr. 2a. 

b)  Innsamling av opplysninger for tilleggsundersøkelser for hele utvalget i minst ett kvartal. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7c om opprettelse av et treårig 

program med tilleggsundersøkelser. Programmet skal for hver tilleggsundersøkelse angi emnet, listen over og en 

beskrivelse av området for de spesialiserte opplysningene (heretter kalt «deltemaer i tilleggsundersøkelse») som utgjør 

rammen for tilleggsundersøkelsens tekniske kjennetegn omhandlet i nr. 5 i denne artikkel samt referanseperioden. 

Programmet skal vedtas senest 24 måneder før programmets referanseperiode begynner.  
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5.  For å sikre ensartet anvendelse av programmet nevnt i nr. 4 i denne artikkel skal Kommisjonen gjennom 

gjennomføringsrettsakter angi tilleggsundersøkelsens tekniske kjennetegn i hvert enkelt deltema i tilleggsundersøkelsen i 

samsvar med området for spesialiserte opplysninger omhandlet i nevnte nummer, de filtre og koder som skal benyttes ved 

overføring av data samt fristen for overføring av resultatene, som kan være en annen enn fristen fastsatt i artikkel 6. 

Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 8 nr. 2. 

6.  Den detaljerte listen over opplysninger som skal samles inn som ledd i en tilleggsundersøkelse, skal utarbeides minst 

12 måneder før referanseperioden for vedkommende undersøkelse begynner. En tilleggsundersøkelses størrelse skal ikke 

overstige 11 tekniske kjennetegn. 

Artikkel 7b 

Finansieringsbestemmelse 

 Unionen skal gi økonomisk støtte til de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 5 nr. 2 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*), til gjennomføring av tilleggsundersøkelsene i artikkel 7a i 

denne forordning, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1296/2013(**). Unionen kan i samsvar med artikkel 128 nr. 1 annet ledd i europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012(***) gi tilskudd, uten en forslagsinnbydelse, til disse nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale 

myndigheter. Tilskuddene kan være i form av engangsutbetalinger, og skal foretas på det vilkår at medlemsstatene faktisk 

deltar i gjennomføringene av tilleggsundersøkelser. 

Artikkel 7c 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten den er gitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a, sørge for at 

de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene og oppgavegiverne. 

 De delegerte rettsaktene skal vedtas bare når de er nødvendige for å ta hensyn til sosial og økonomisk utvikling. De 

delegerte rettsaktene endrer ikke valgfriheten i forbindelse med de påkrevde opplysningene. 

 Kommisjonen skal behørig begrunne de statistiske tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene, eventuelt ved bruk av innspill 

fra relevante eksperter på grunnlag av en analyse av kostnadseffektiviteten, herunder en vurdering av byrden for 

oppgavergivere og av produksjonskostnadene, som nevnt i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter som nevnt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a for en 

periode på fem år fra 18. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni 

måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal automatisk forlenges med perioder av samme 

varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av 

hver periode. 

4.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a kan når som helst tid tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede 

er trådt i kraft. 

5.  Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 
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6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 2 og artikkel 7a trer i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelser innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

 ___________  

(*) 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). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om Den europeiske unions program 

for sysselsetting og sosial nyskaping (EaSI) og om endring av beslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av den 

europeiske mikrofinansieringsordningen Progress til fordel for sysselsetting og sosial integrasjon (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 238). 

(***) 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).» 

3)  Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

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).» 

Artikkel 2 

Denne forordning berører ikke framgangsmåtene for vedtakelse av tiltak fastsatt i forordning (EF) nr. 577/98 som er innledet, 

men ikke fullført før 18. juni 2014. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 538/2014 

av 16. april 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 338 nr. 1, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I europaparlaments- og rådsbeslutning 1386/2013/EU(2) vert det slått fast at det noverande utviklingstempoet og uvissa 

omkring moglege framtidige tendensar krev ytterlegare innsats for å sikre at politikken i Unionen framleis skal byggje 

på god kunnskap om tilstanden til miljøet, moglege tiltak og kva konsekvensar dei vil ha. Det bør utarbeidast ordningar 

med sikte på å sikre utarbeidinga av kvalitetssikra data og indikatorar og å betre tilgangen til dei. Det er viktig at slike 

data ligg føre i ei forståeleg og tilgjengeleg form. 

2)  I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011(3) vert Kommisjonen oppmoda om 

å sende over ein rapport til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringa av forordninga og eventuelt gjere framlegg 

om innføring av nye modular for miljøøkonomiske rekneskapar, t.d. miljøvernutgifter og -inntekter (EPER)/rekneskapar 

for miljøvernutgifter (EPEA), sektor for miljøvennlege varer og tenester (EGSS) og energirekneskapar. 

3)  Dei nye modulane medverkar direkte til dei politiske prioriteringane i Unionen med omsyn til grøn vekst og ressurs-

effektivitet ved at dei inneheld viktige opplysningar om indikatorar, til dømes marknadsretta produksjon og sysselsetjing 

i EGSS, nasjonale miljøvernutgifter og energibruken i ei NACE-inndeling. 

4)  I februar 2012 vedtok Statistikkontoret til dei sameinte nasjonane på det 43. møtet sitt dei sentrale rammene for systemet 

for integrerte miljøøkonomiske rekneskapar (SEEA) som ein internasjonal statistisk standard. Dei nye modulane som 

vert innførte ved denne forordninga, samsvarer fullt ut med SEEA. 

5)  Utvalet for det europeiske statistikksystemet er vorte rådspurt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 27.5.2014, s. 113, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 

3.9.2015, s. 48. 

(1) Haldning frå Europaparlamentet av 2. april 2014 (enno ikkje offentleggjord i TEU), og rådsavgjerd av 14. april 2014. 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (TEU L 354 av 28.12.2013, s. 171). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar (TEU L 192 av 

22.7.2011, s. 1). 

2019/EØS/13/64 
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6)  Med sikte på å tilpasse modulane etter den tekniske og vitskaplege utviklinga, og for å utfylle føresegnene om 

energirekneskapar, bør fullmakta til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om verkemåten til Den 

europeiske unionen delegerast til Kommisjonen med omsyn til utarbeidinga av energiproduktlista som er nemnd i del 3 i 

vedlegg VI, som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Det er særleg viktig at Kommisjonen held føremålsten-

lege samråd under det førebuande arbeidet sitt, medrekna samråd med sakkunnige. Under førebuinga og utarbeidinga av 

delegerte rettsakter bør Kommisjonen syte for at dei relevante dokumenta vert sende over til Europaparlamentet og 

Rådet på same tid, til rett tid og på ein eigna måte. 

7)  For å sikre einsarta bruk av vedlegg V, som er ført opp i vedlegget til denne forordninga, bør Kommisjonen gjevast 

gjennomføringsfullmakt. Denne fullmakta bør utøvast i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). Framgangsmåten med granskingsutval bør nyttast når slike gjennomføringsrettsakter skal vedtakast. 

8)  Forordning (EU) nr. 691/2011 bør difor endrast. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 691/2011 vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 2 vert følgjande nummer lagde til: 

«4) «miljøvernutgifter» dei økonomiske ressursane som innanlandske einingar nyttar til miljøvern. Miljøvern omfattar all 

verksemd og alle tiltak som har som hovudføremål å førebyggje, minske og eliminere ureining og all anna 

øydelegging av miljøet. Verksemda og tiltaka omfattar alle åtgjerder som vert tekne for å byggje opp att miljøet etter 

miljøøydeleggingar. Verksemd som er gunstig for miljøet, men som først og fremst tilfredsstiller tekniske behov eller 

interne krav til hygiene eller vern og tryggleik i eit føretak eller i ein annan institusjon, vert ikkje omfatta av denne 

definisjonen, 

5) «sektor for miljøvennlege varer og tenester» den produksjonsverksemda i ein nasjonaløkonomi som genererer 

miljøvennlege produkt (miljøvennlege varer og tenester). Miljøvennlege produkt er produkt som er framstilte med 

sikte på miljøvern, som nemnt i nr. 4, og ressursforvalting. Ressursforvalting omfattar trygging, vedlikehald og betring 

av førekomstane av naturressursar og difor vern mot utarming av desse ressursane, 

6) «rekneskapar for fysiske energistraumar» einsarta samanstillingar av fysiske energistraumar som vert tilførte dei 

nasjonale økonomiane, dei straumane som sirkulerer innanfor økonomien, og dei som vert førte ut til andre økonomiar 

eller til miljøet.» 

2)  I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I nr. 1 vert følgjande bokstavar lagde til: 

«d)  ein modul for rekneskapar for miljøvernutgifter, slik det er fastsett i vedlegg IV, 

e)  ein modul for rekneskapar for sektoren for miljøvennlege varer og tenester, slik det er fastsett i vedlegg V, 

f)  ein modul for rekneskapar for fysiske energistraumar, slik det er fastsett i vedlegg VI.»  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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b)  Følgjande nummer vert lagde til: 

«4.  Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 9 få fullmakt til å vedta delegerte rettsakter med sikte på å spesifisere 

dei energiprodukta som er nemnde i del 3 i vedlegg VI, på grunnlag av dei listene som er førte opp i vedlegga til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008(*). 

Slike delegerte rettsakter skal ikkje påføre medlemsstatane eller dei deltakande einingane vesentlege ytterlegare byrder. 

Kommisjonen skal gje ei tilbørleg grunngjeving for tiltaka når han utarbeider og deretter ajourfører dei listene som er 

nemnde i første leddet, og om naudsynt innhente hjelp frå sakkunnige med omsyn til ein analyse av kostnads-

effektiviteten, medrekna ei vurdering av byrda på dei deltakande einingane og av produksjonskostnadene. 

5.  For å sikre ein einsarta bruk av vedlegg V skal Kommisjonen innan 31. desember 2015 gjennom gjennomfø-

ringsrettsakter leggje fram ei rettleiande oversikt over miljøvennlege varer og tenester og over den økonomiske 

verksemda som kjem inn under vedlegg V, på grunnlag av følgjande kategoriar: miljøspesifikke tenester, produkt til 

miljøføremål (tilknytte produkt), tilpassa varer og miljøteknologiar. Kommisjonen skal ajourføre oversikta ved behov. 

Gjennomføringsrettsaktene som er nemnde i første leddet, skal vedtakast i samsvar med den framgangsmåten med 

granskingsutval som er nemnd i artikkel 11 nr. 2.» 

 __________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 av 22. oktober 2008 om energistatistikk (TEU L 304 av 

14.11.2008, s. 1).» 

3)  Artikkel 8 nr. 2 skal lyde: 

«2.  For å få unntak i medhald av nr. 1 for vedlegg I, II og III skal den aktuelle medlemsstaten innan 12. november 2011 

leggje fram for Kommisjonen ei tilbørleg grunngjeven oppmoding. For å få unntak i medhald av nr. 1 for vedlegg IV, V og 

VI skal den aktuelle medlemsstaten innan 17. september 2014 leggje fram for Kommisjonen ei tilbørleg grunngjeven 

oppmoding.» 

4)  I artikkel 9 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter som er nemnd i artikkel 3 nr. 3 og 4, skal gjevast Kommisjonen for ein 

periode på fem år frå 11. august 2011. Kommisjonen skal utarbeide ein rapport om den delegerte fullmakta seinast ni 

månader før femårsperioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast stillteiande for periodar med same lengd med 

mindre Europaparlamentet og Rådet set seg imot ei slik lenging seinast tre månader innan utgangen av kvar periode.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 3 nr. 3 og 4, kan når som helst kallast tilbake av Europaparlamen-

tet eller Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den delegerte fullmakta som er ført opp i avgjerda, sluttar å 

gjelde. Ei slik avgjerd tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen, eller på ein 

seinare dato som er ført opp i avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til eventuelle delegerte rettsakter som alt har teke 

til å gjelde.» 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Ei delegert rettsakt som er vedteken i medhald av artikkel 3 nr. 3 og 4, skal ta til å gjelde berre dersom 

Europaparlamentet eller Rådet ikkje gjer innvendingar innan to månader etter at rettsakta er meld til Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet, før den nemnde fristen går ut, har meldt frå til Kommisjonen om at 

dei ikkje vil gjere innvendingar. Dette tidsrommet skal lengjast med to månader etter initiativ frå Europaparlamentet eller 

Rådet.» 

5)  Vedlegg IV, V og VI, som er førte opp i vedlegget til denne forordninga, vert lagde til i forordning (EU) nr. 691/2011. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferda i Strasbourg, 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IV 

MODUL FOR REKNESKAPAR FOR MILJØVERNUTGIFTER 

Del 1 

MÅL 

I rekneskapar for miljøvernutgifter vert det lagt fram data, på ein måte som er i samsvar med data som vert rapporterte i 

medhald av ENS, om utgiftene til miljøvern, dvs. dei økonomiske ressursane som innanlandske einingar nyttar på miljøvern. 

Slike rekneskapar gjer det mogleg å utarbeide dei nasjonale utgiftene til miljøvern, som er definerte som summen av dei 

innanlandske einingane sin bruk av miljøverntenester, bruttoinvestering i fast realkapital for miljøvernverksemd og miljøvern-

overføringar som ikkje svarar til tidlegare postar, minus finansiering frå utlandet. 

I rekneskapane for miljøvernutgifter bør dei eksisterande opplysningane frå nasjonalrekneskapane nyttast (produksjonskonto og 

konto for inntektsopptening, bruttoinvestering i fast realkapital i samsvar med NACE, tabellar for tilgang og bruk, data på 

grunnlag av klassifikasjonen av offentlege utgifter etter føremål), og likeins statistikkar over føretaksstrukturar, føretaksregister 

og andre kjelder. 

I dette vedlegget er det fastlagt kva data som medlemsstatane skal samle inn, utarbeide, sende inn og vurdere når det gjeld 

rekneskapar for miljøvernutgifter. 

Del 2 

DEKKINGSOMRÅDE 

Rekneskapar for miljøvernutgifter har dei same systemgrensene som ENS og viser miljøvernutgifter for hovudverksemd, 

sekundær verksemd og hjelpeverksemd. Følgjande sektorar skal omfattast: 

— offentleg forvalting (medrekna ideelle organisasjonar) og føretak som institusjonelle sektorar som produserer miljøvern-

tenester. Spesialiserte produsentar produserer miljøverntenester som hovudverksemd, 

— hushald, offentleg forvalting og føretak som forbrukarar av miljøverntenester, 

— utlandet som mottakar av, eller opphav til, miljøvernoverføringar. 

Del 3 

LISTE OVER KJENNETEIKN 

Medlemsstatane skal utarbeide rekneskapar for miljøvernutgifter etter følgjande kjenneteikn, som er definerte i samsvar med 

ENS: 

— produksjon av miljøverntenester. Det vert skilt mellom marknadsretta produksjon, ikkje-marknadsretta produksjon og 

produksjon innanfor hjelpeverksemd, 

— produktinnsats av miljøverntenester frå spesialiserte produsentar, 

— import og eksport av miljøverntenester, 

— meirverdiavgift (mva.) og andre avgifter minus produktsubsidiar på miljøverntenester, 

— bruttoinvestering i fast realkapital og innkjøp minus avhending av ikkje-finansiell ikkje-produsert kapital til produksjon av 

miljøverntenester, 

— konsum av miljøverntenester, 

— miljøvernoverføringar (mottekne/betalte). 

Alle data skal rapporterast i millionar nasjonal valuta.  
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Del 4 

FØRSTE REFERANSEÅRET, FREKVENS OG FRISTAR FOR OVERSENDING 

1.  Statistikkane skal utarbeidast og sendast inn kvart år. 

2.  Statistikkane skal sendast inn innan 24 månader etter utgangen av referanseåret. 

3.  For å oppfylle brukarane sine behov for fullstendige og aktuelle datasett skal Kommisjonen (Eurostat), straks det finst 

tilstrekkelege data tilgjengeleg for kvar stat, utarbeide overslag for dei 28 EU-statane over hovudstorleikane til denne 

modulen. Der det er mogleg skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide og offentleggjere overslag for data som 

medlemsstatane ikkje har sendt inn innan den fristen som er ført opp i nr. 2. 

4.  Det første referanseåret er 2015. 

5.  Ved den første oversendinga av data skal medlemsstatane ta med årlege data frå 2014 og fram til det første referanseåret. 

6.  Ved kvar etterfølgjande oversending av data til Kommisjonen skal medlemsstatane sende inn årlege data for åra n-2, n-1 og 

n, der n er referanseåret. Medlemsstatane kan leggje fram alle tilgjengelege data for åra før 2014. 

Del 5 

RAPPORTERINGSTABELLAR 

1.  For dei kjenneteikna som er nemnde i del 3, skal det rapporterast data etter følgjande inndeling: 

— type produsentar/forbrukarar av miljøverntenester som definert i del 2, 

— grupper i klassifiseringa av miljøvernverksemd (CEPA) gruppert på følgjande måte: 

For offentleg forvaltingsverksemd og for miljøvernoverføringar: 

— CEPA 2 

— CEPA 3 

— Summen av CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 og CEPA 7 

— CEPA 6 

— Summen av CEPA 8 og CEPA 9 

For føretaka si hjelpeverksemd: 

— CEPA 1 

— CEPA 2 

— CEPA 3 

— Summen av CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 og CEPA 9 

For føretak som sekundære og spesialiserte produsentar: 

— CEPA 2 

— CEPA 3 

— CEPA 4 

For hushald som forbrukarar: 

— CEPA 2 

— CEPA 3  



Nr. 13/700 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.2.2019 

 

— Følgjande NACE-kodar for produksjon av miljøverntenester innanfor hjelpeverksemd: NACE Rev. 2 B, C, D, næring 

36. Data for næringshovudområde C skal leggjast fram etter næringar. Næring 10–12, 13–15 og 31–32 skal grupperast 

saman. Dei medlemsstatane som i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008(1) (med omsyn 

til definisjonen av kjenneteikn, det tekniske formatet til dataoversendinga, krava til dobbelrapportering etter NACE 

Rev. 1.1 og NACE Rev. 2, og unntak for statistikk over føretaksstrukturar) ikkje har plikt til å samle inn data for 

miljøvernutgifter for éin eller fleire av desse NACE-kodane, treng ikkje leggje fram data for desse NACE-kodane. 

2.  Dei CEPA-gruppene som er nemnde i nr. 1, er som følgjer: 

CEPA 1 — Vern av omgjevnadsluft og klima 

CEPA 2 — Handtering av spillvatn 

CEPA 3 — Avfallshandtering 

CEPA 4 — Vern og reinsing av jord, grunnvatn og overflatevatn 

CEPA 5 — Demping av støy og vibrasjonar 

CEPA 6 — Vern av biologisk mangfald og landskap 

CEPA 7 — Vern mot stråling 

CEPA 8 — Forsking og utvikling på miljøområdet 

CEPA 9 — Anna miljøvernverksemd. 

Del 6 

LENGDA PÅ OVERGANGSPERIODANE 

For gjennomføringa av føresegnene i dette vedlegget kan overgangsperioden vare i opp til to år, rekna frå fristen for den første 

oversendinga. 

VEDLEGG V 

MODUL FOR REKNESKAPAR FOR SEKTOREN FOR MILJØVENNLEGE VARER OG TENESTER 

Del 1 

MÅL 

I statistikkane over miljøvennlege varer og tenester vert det registrert og lagt fram data om den produksjonsverksemda i 

nasjonaløkonomien som skapar miljøvennlege produkt på ein måte som er i samsvar med data som vert rapporterte i medhald 

av ENS. 

I rekneskapane for sektoren for miljøvennlege varer og tenester bør dei eksisterande opplysningane frå nasjonalrekneskapane 

nyttast, og likeins statistikkar over føretaksstrukturar, føretaksregister og andre kjelder. 

I dette vedlegget er det fastlagt kva data som medlemsstatane skal samle inn, utarbeide, sende inn og vurdere når det gjeld 

rekneskapar for miljøvennlege varer og tenester. 

Del 2 

DEKKINGSOMRÅDE 

Sektoren for miljøvennlege varer og tenester har dei same systemgrensene som ENS og omfattar alle miljøvennlege varer og 

tenester som vert skapte innanfor produksjonsgrensa. I ENS vert produksjon definert som den verksemda som vert utført under 

kontroll og ansvar av ei institusjonell eining som nyttar innsats i form av arbeidskraft, kapital og varer og tenester til å 

produsere varer og tenester.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer (TEU L 97 av 9.4.2008, s. 13). 
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Miljøvennlege varer og tenester vert delte inn i følgjande kategoriar: miljøspesifikke tenester, produkt til miljøføremål (tilknytte 

produkt), tilpassa varer og miljøteknologiar. 

Del 3 

LISTE OVER KJENNETEIKN 

Medlemsstatane skal utarbeide statistikkar over sektoren for miljøvennlege varer og tenester i samsvar med følgjande 

kjenneteikn: 

— marknadsretta produksjon, som: 

— eksport, 

— meirverdi av marknadsverksemd, 

— sysselsetjing innanfor marknadsverksemd. 

Alle data skal rapporterast i millionar nasjonal valuta, bortsett frå «sysselsetjing», som skal rapporterast i «heiltidsekvi-

valentar». 

Del 4 

FØRSTE REFERANSEÅRET, FREKVENS OG FRISTAR FOR OVERSENDING 

1.  Statistikkane skal utarbeidast og sendast inn kvart år. 

2.  Statistikkane skal sendast inn innan 24 månader etter utgangen av referanseåret. 

3.  For å oppfylle brukarane sine behov for fullstendige og aktuelle datasett skal Kommisjonen (Eurostat), straks det finst 

tilstrekkelege data tilgjengeleg for kvar stat, utarbeide overslag for dei 28 EU-statane over hovudstorleikane til denne 

modulen. Der det er mogleg skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide og offentleggjere overslag for data som medlems-

statane ikkje har sendt inn innan den fristen som er ført opp i nr. 2. 

4.  Det første referanseåret er 2015. 

5.  Ved den første oversendinga av data skal medlemsstatane ta med årlege data frå 2014 og fram til det første referanseåret. 

6.  Ved kvar etterfølgjande oversending av data til Kommisjonen skal medlemsstatane sende inn årlege data for åra n-2, n-1 og 

n, der n er referanseåret. Medlemsstatane kan leggje fram alle tilgjengelege data for åra før 2014. 

Del 5 

RAPPORTERINGSTABELLAR 

1.  For dei kjenneteikna som er nemnde i del 3, skal det rapporterast data etter følgjande kryssklassifisering: 

— klassifisering av økonomisk verksemd, NACE Rev. 2 (aggregeringsnivå A*21 i samsvar med ENS), 

— CEPA-grupper og klassifisering av ressursforvaltingsverksemd (CReMA) gruppert på følgjande måte: 

— CEPA 1 

— CEPA 2 

— CEPA 3 

— CEPA 4 

— CEPA 5 

— CEPA 6  
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— Summen av CEPA 7, CEPA 8 og CEPA 9 

— CReMA 10 

— CReMA 11 

— CReMA 13 

— CReMA 13A 

— CReMA 13B 

— CReMA 13C 

— CReMA 14 

— Summen av CReMA 12, CReMA 15 og CReMA 16 

2.  Dei CEPA-gruppene som er nemnde i nr. 1, er førte opp i vedlegg IV. Dei CReMA-gruppene som er nemnde i nr. 1, er som 

følgjer: 

CReMA 10 — Vassforvalting 

CReMA 11 — Forvalting av skogressursar 

CReMA 12 — Forvalting av ville planter og dyr 

CReMA 13 — Forvalting av energiressursar: 

— CReMA 13A — Produksjon av energi frå fornybare ressursar 

— CReMA 13B — Varme-/energiøkonomisering og varme-/energiforvalting 

— CReMA 13C — Avgrensing i bruken av fossil energi som råstoff 

CReMA 14 — Mineralforvalting 

CReMA 15 — Forskings- og utviklingsverksemd innanfor ressursforvalting 

CReMA 16 — Anna ressursforvaltingsverksemd 

Del 6 

LENGDA PÅ OVERGANGSPERIODANE 

For gjennomføringa av føresegnene i dette vedlegget kan overgangsperioden vare i opp til to år, rekna frå fristen for den første 

oversendinga. 

VEDLEGG VI 

MODUL FOR REKNESKAPAR FOR FYSISKE ENERGISTRAUMAR 

Del 1 

MÅL 

I rekneskapar for fysiske energistraumar vert det lagt fram data om dei fysiske energistraumane, uttrykt i terajoule, på ein måte 

som fullt ut er i samsvar med ENS. I rekneskapar for fysiske energistraumar vert det registrert energidata i samband med den 

økonomiske verksemda til innanlandske einingar i ein nasjonaløkonomi, med ei inndeling etter økonomisk verksemd. Dei viser 

tilgang og bruk av primærenergitilførsel, energiprodukt og restenergi. Økonomisk verksemd omfattar produksjon, konsum og 

akkumulering. 

I dette vedlegget er det fastlagt kva data som medlemsstatane skal samle inn, utarbeide, sende inn og vurdere når det gjeld 

rekneskapar for fysiske energistraumar.  
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Del 2 

DEKKINGSOMRÅDE 

Rekneskapar for fysiske energistraumar har dei same systemgrensene som ENS og byggjer òg på heimstadsprinsippet. 

I samsvar med ENS er ei eining rekna for å vere ei innanlandsk eining i ein stat når det økonomiske interessesenteret til eininga 

ligg innanfor det økonomiske territoriet til denne staten, dvs. når ho driv økonomisk verksemd på dette territoriet i ein lengre 

periode (eitt år eller lenger). 

I rekneskapane for fysiske energistraumar vert fysiske energistraumar som kjem frå verksemda til alle innanlandske einingar, 

registrerte, utan omsyn til kvar desse straumane faktisk finn stad reint geografisk. 

I rekneskapane for fysiske energistraumar vert dei fysiske energistraumane frå miljøet til økonomien, innanfor økonomien og 

frå økonomien og tilbake til miljøet, registrerte. 

Del 3 

LISTE OVER KJENNETEIKN 

Medlemsstatane skal utarbeide rekneskapar for fysiske energistraumar i samsvar med dei følgjande kjenneteikna: 

— dei fysiske energistraumane skal grupperast i tre allmenne kategoriar: 

i)  primærenergitilførsel, 

ii)  energiprodukt, 

iii)  restenergi, 

— opphavet til dei fysiske energistraumane, gruppert i fem kategoriar: produksjon, konsum, akkumulering, utlandet og 

miljøet, 

— dei fysiske straumane sitt endemål, gruppert i dei same fem kategoriane som opphavet til dei fysiske energistraumane. 

Alle data skal rapporterast i terajoule. 

Del 4 

FØRSTE REFERANSEÅRET, FREKVENS OG FRISTAR FOR OVERSENDING 

1.  Statistikkane skal utarbeidast og sendast inn kvart år. 

2.  Statistikkane skal sendast inn innan 21 månader etter utgangen av referanseåret. 

3.  For å oppfylle brukarane sine behov for fullstendige og aktuelle datasett skal Kommisjonen (Eurostat), straks det finst 

tilstrekkelege data tilgjengeleg for kvar stat, utarbeide overslag for dei 28 EU-statane over hovudstorleikane til denne 

modulen. Der det er mogleg skal Kommisjonen (Eurostat) utarbeide og offentleggjere overslag for data som medlems-

statane ikkje har sendt inn innan den fristen som er ført opp i nr. 2. 

4.  Det første referanseåret er 2015. 

5.  Ved den første oversendinga av data skal medlemsstatane ta med årlege data frå 2014 og fram til det første referanseåret. 

6.  Ved kvar etterfølgjande oversending av data til Kommisjonen skal medlemsstatane sende inn årlege data for åra n-2, n-1 og 

n, der n er referanseåret. Medlemsstatane kan leggje fram alle tilgjengelege data for åra før 2014.  
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Del 5 

RAPPORTERINGSTABELLAR 

1.  For dei kjenneteikna som er nemnde i del 3, skal følgjande data rapporterast i fysiske einingar: 

— Tilgangstabell for energistraumar. I denne tabellen vert tilgangen til primærenergitilførsel, energiprodukt og restenergi 

(i rader) registrert etter opphav, dvs. «leverandør» (i kolonnar). 

— Brukstabell for energistraumar. I denne tabellen vert bruken av primærenergitilførsel, energiprodukt og restenergi (i 

rader) registrert etter endemål, dvs. «brukar» (i kolonnar). 

— Tabell over utsleppsrelevant bruk av energistraumar. I denne tabellen vert den utsleppsrelevante bruken av 

primærenergitilførsel og energiprodukt (i rader) registrert etter bruks- og utsleppseining (i kolonnar). 

— Jamføringstabell som viser dei ulike elementa som utgjer skilnaden mellom energirekneskapane og energibalansane. 

2.  Tabellane for tilgang og bruk av energistraumar (medrekna utsleppsrelevante straumar) har den same oppstillinga med 

omsyn til rader og kolonnar. 

3.  Kolonnane viser opphavet til (tilgangen) eller endemålet for (bruken) dei fysiske straumane. Kolonnane vert grupperte i 

fem kategoriar: 

— «Produksjon» gjeld produksjonen av varer og tenester. Produksjonsverksemd er klassifisert i samsvar med NACE Rev. 

2, og data vert rapporterte på aggregeringsnivå A*64. 

— «Konsum» vert lagt fram både samla og inndelt i tre undergrupper (transport, oppvarming/kjøling, andre) med omsyn 

til konsumet i private hushald. 

— «Akkumulering» viser til lagerendringar for energiprodukt i økonomien. 

— «Utlandet» viser straumen av importerte og eksporterte produkt. 

— «Miljøet» viser opphavet til tilførselenergistraumane og endemålet for restenergistraumane. 

4.  Radene viser typane fysiske straumar som er klassifiserte i første strekpunktet i del 3. 

5.  Primærenergitilførsel, energiprodukt og restenergi vert klassifiserte på følgjande måte: 

— primærenergitilførsel vert inndelt i ikkje-fornybar og fornybar primærenergitilførsel, 

— energiprodukt vert inndelte i samsvar med den klassifiseringa som vert nytta i den europeiske energistatistikken, 

— restenergi omfattar avfall (utan økonomisk verdi); tap ved utvinning/uttak, distribusjon/transport, omforming/ 

omdanning og lagring; i tillegg til saldopostar for avstemming av tabellane for tilgang og bruk. 

6.  «Jamføringa» mellom indikatoren for heimstadsprinsippet og den territoriumbaserte indikatoren vert gjord for heile 

nasjonaløkonomien (inga inndeling etter næring) og vert rekna ut på følgjande måte: 

 Samla energibruk for innanlandske einingar: 

 –  energibruken til innanlandske einingar i utanlandet 

 +  energibruken til utanlandske einingar på territoriet 

 +  statistiske avvik 

 =  nasjonalt bruttoenergiforbruk (territoriumbasert) 
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Del 6 

LENGDA PÅ OVERGANGSPERIODANE 

For gjennomføringa av føresegnene i dette vedlegget kan overgangsperioden vare i opp til to år, rekna frå fristen for den første 

oversendinga.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1174/2013 

av 20. november 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10 og 12 samt internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 27(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 

det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 

tolkninger som forelå 15. oktober 2008. 

2) IASB (International Accounting Standards Board) 

offentliggjorde i oktober 2013 endringer av interna-

sjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10: 

«Konsernregnskap», IFRS 12: «Opplysninger om 

interesser i andre foretak» og internasjonal regnskaps-

standard (IAS) nr. 27: «Separat finansregnskap». IFRS 

10 er blitt endret for at den bedre skal gjenspeile inves-

teringsforetakenes virksomhetsmodell. Standarden kre-

ver at investeringsforetak måler sine datterforetak til 

virkelig verdi over resultatet framfor å konsolidere dem. 

IFRS 12 er blitt endret slik at det kan stilles krav om at 

det skal gis særlige opplysninger om slike investerings-

foretaks datterforetak. Endringene av IAS 27 fjernet 

også investeringsforetakenes mulighet til å måle inves-

teringer i visse datterforetak enten til anskaffelseskost 

eller til virkelig verdi i sitt separate finansregnskap. Som 

en følge av endringene av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27 

må også IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 

24, IAS 32, IAS 34 og IAS 39 endres for å sikre at det 

er samsvar mellom de internasjonale regnskaps-

standardene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 21.11.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 52 av 3.9.2015, s. 49. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

3) Endringene av IFRS 10 og IAS 27 samt visse konse-

kvensendringer av andre standarder inneholder henvis-

ninger til IFRS 9: «Finansielle instrumenter» som for 

øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom IFRS 9 ennå 

ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle henvisninger 

til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, 

forstås som en henvisning til IAS 39. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group) bekrefter at endringene av IFRS 10, IFRS 12 og 

IAS 27 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/ 

2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres 

følgende endringer: 

a)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  

nr. 10: «Konsernregnskap» endres som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning. 

b)  IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.  

2019/EØS/13/65 
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c)  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 27: «Separat 

finansregnskap» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

d)  IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder 

for finansiell rapportering», IFRS 3: «Virksomhetssammen-

slutninger», IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplys-

ninger», IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer», IAS 12: 

«Inntektsskatt», IAS 24: «Opplysninger om nærstående 

parter», IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon», 

IAS 34: «Delårsrapportering» og IAS 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling» endres i samsvar med 

endringene av IFRS 10 som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9: «Finansielle instrumenter» i 

endringene nevnt i nr. 1 skal forstås som henvisninger til  

IAS 39. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 

senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner etter  

1. januar 2014. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRS 10 IFRS 10: «Konsernregnskap» 

IFRS 12 IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

IAS 27 IAS 27: «Separat finansregnskap» 

 

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 

forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 

opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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Investeringsforetak 

(Endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IFRS 27) 

Endringer av IFRS 10: «Konsernregnskap» 

Nr. 2 og 4 endres. 

2  For å oppfylle formålet i nr. 1 skal denne IFRS 

a)  … 

c)  fastsette hvordan prinsippet om kontroll skal anvendes for å identifisere om en investor kontrollerer et 

foretak som det er investert i, og derfor må konsolidere foretaket som det er investert i, 

d)  fastsette regnskapskravene for utarbeiding av konsernregnskap, og 

e)  definere et investeringsforetak, og fastsette et unntak for konsolidering av visse av investeringsforetakets 

datterforetak. 

3  … 

4  Et foretak som er et morforetak, skal presentere konsernregnskap. Denne IFRS kommer til anvendelse på alle 

foretak, med følgende unntak: 

a)  … 

c)  Et investeringsforetak trenger ikke presentere konsernregnskap dersom det i samsvar med nr. 31 i denne 

IFRS kreves at alle dets datterforetak måles til virkelig verdi over resultatet. 

Etter nr. 26 innsettes nye overskrifter og nye nr. 27-33. 

FASTSETTELSE AV HVORVIDT ET FORETAK ER ET INVESTERINGSFORETAK 

27 Et morforetak skal fastsette om det er et investeringsforetak. Et investeringsforetak er et foretak som 

a) mottar midler fra en eller flere investorer for å yte investoren(e) investeringsforvaltningstjenester, 

b) forplikter seg overfor sin(e) investor(er) til at foretakets virksomhetsformål er å investere midler 

utelukkende med sikte på verdistigning og/eller kapitalinntekt, og 

c) måler og evaluerer avkastningen av praktisk talt alle sine investeringer til virkelig verdi. 

Nr. B85A–B85M gir tilknyttet veiledning i anvendelse 

28  Når et foretak skal fastslå hvorvidt det oppfyller definisjonen i nr. 27, skal det vurdere om det har følgende 

egenskaper som er typiske for et investeringsforetak: 

a)  det har flere enn én investering (se nr. B85O–B85P), 

b)  det har flere enn én investor (se nr. B85Q–B85S), 

c)  det har investorer som ikke er foretakets nærstående parter (se nr. B85T–B85U), og 

d)  det har eierandeler i form av egenkapital eller lignende (se nr. B85V–B85W). 

Dersom noen av disse typiske egenskapene mangler, betyr ikke dette nødvendigvis at et foretak ikke kan 

klassifiseres som et investeringsforetak. Et investeringsforetak som ikke har alle disse typiske egenskapene, 

skal gi tilleggsopplysninger slik det kreves av nr. 9A i IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak». 

29  Dersom fakta og omstendigheter indikerer at det forekommer endringer i en eller flere av de tre elementene 

som utgjør definisjonen av et investeringsforetak, som beskrevet i nr. 27, eller et investeringsforetaks typiske 

egenskaper, som beskrevet i nr. 28, skal et morforetak vurdere på nytt hvorvidt det er et investeringsforetak. 

30  Et morforetak som enten opphører å være et investeringsforetak eller blir et investeringsforetak, skal 

regnskapsføre sin endring av status fremadrettet fra tidspunktet da statusendringen skjedde (se nr. B100–B101). 
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INVESTERINGSFORETAK: UNNTAK FRA KONSOLIDERING 

31 Bortsett fra i de tilfeller som er beskrevet i nr. 32, skal et investeringsforetak ikke konsolidere sine 

datterforetak eller anvende IFRS 3 når det oppnår kontroll over et annet foretak. Et investeringsforetak 

skal i stedet måle en investering i et datterforetak til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 

9(1). 

32  Uavhengig av kravet i nr. 31 skal et investeringsforetak, dersom det har et datterforetak som utfører tjenester 

knyttet til foretakets investeringsvirksomhet (se nr. B85C–B85E), skal det konsolidere dette datterforetaket i 

samsvar med nr. 19–26 i denne IFRS, og anvende kravene i IFRS 3 på overtakelsen av ethvert slikt 

datterforetak. 

33  Et morforetak til et investeringsforetak skal konsolidere alle foretak som det kontrollerer, herunder foretak som 

kontrollers gjennom et investeringsforetaks datterforetak, med mindre morforetaket selv er et 

investeringsforetak. 

I vedlegg A tilføyes en ny definisjon. 

konsern … 

investeringsforetak Et foretak som 

a)  mottar midler fra en eller flere investorer for å yte investoren(e) investeringsfor-

valtningstjenester, 

b)  forplikter seg overfor sin(e) investor(er) til at foretakets virksomhetsformål er å investere 

midler utelukkende med sikte på verdistigning og/eller kapitalinntekt, og 

c)  måler og evaluerer avkastningen av praktisk talt alle sine investeringer til virkelig verdi. 

I vedlegg B innsettes nye overskrifter og nye nr. B85A–B85W. 

FASTSETTELSE AV HVORVIDT ET FORETAK ER ET INVESTERINGSFORETAK 

B85A  Et foretak skal vurdere alle fakta og omstendigheter når det skal fastslå hvorvidt det er et investeringsforetak, 

herunder sitt formål og sin utforming. Et foretak som oppfyller de tre elementene i definisjonen av et 

investeringsforetak som fastsatt i nr. 27, er et investeringsforetak. I nr. B85B–B85M gis en mer detaljert 

beskrivelse av definisjonens elementer. 

 Foretakets virksomhetsformål 

B85B  Definisjonen av et investeringsforetak krever at foretakets formål er å investere midler utelukkende med sikte 

på verdistigning og/eller kapitalinntekt (f.eks. utbytte, rente eller leieinntekt). Dokumenter som viser foretakets 

investeringsformål, f.eks. foretakets tegningsprospekt, publikasjoner utstedt av foretaket og andre foretaks- 

eller partnerskapsdokumenter, vil kunne gi typisk dokumentasjon på hva som er investeringsforetakets 

virksomhetsformål. Ytterligere dokumentasjon kan omfatte måten foretaket presenterer seg overfor andre parter 

(f.eks. mulige investorer eller mulige foretak som det er investert i). Et foretak som presenterer sin virksomhet, 

kan for eksempel si at det foretar investeringer på mellomlang sikt med sikte på verdistigning. Derimot vil et 

foretak som presenterer seg som en investor hvis formål er å utvikle, produsere eller markedsføre produkter i 

fellesskap med foretak som det har investert i, ha et virksomhetsformål som er uforenlig med et 

investeringsforetaks virksomhetsformål, fordi foretaket da vil få avkastning både fra utviklings-, produksjons- 

eller markedsføringsvirksomhet og fra egne investeringer (se nr. B85I). 

B85C  Et investeringsforetak kan utføre investeringsrelaterte tjenester (f.eks. investeringsrådgivning, investerings-

forvaltning, investeringsstøtte og administrative tjenester), enten direkte eller gjennom et datterforetak, til 

tredjemann så vel som til sine investorer, selv om slike tjenester utgjør en vesentlig del av foretakets 

virksomhet. 

B85D  Et investeringsforetak kan også delta i følgende investeringsrelaterte virksomhet, enten direkte eller gjennom et 

datterforetak, dersom formålet med slik virksomhet er å få størst mulig avkastning på investeringer 

(verdistigning eller kapitalinntekt) fra foretak som det er investert i, og ikke utgjør noen separat, vesentlig 

forretningsvirksomhet eller noen separat, vesentlig inntektskilde for investeringsforetaket: 

a)  yte forvaltningstjenester og gi strategiske råd til et foretak som det er investert i, og 

b)  yte finansiell støtte til et foretak som det er investert i, f.eks. som et lån, et tilsagn om kapitalinnskudd eller 

en garanti. 

  

(1) I nr. C7 i IFRS 10: «Konsernregnskap» står følgende: «Dersom et foretak anvender denne IFRS, men ennå ikke anvender IFRS 9, 

skal enhver henvisning i denne IFRS til IFRS 9 forstås som en henvisning til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og 

måling».» 
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B85E  Dersom et investeringsforetak har et datterforetak som utfører investeringsrelaterte tjenester eller investerings-

relatert virksomhet, som beskrevet i nr. B85C–B85D, overfor foretaket eller andre parter, skal det konsolidere 

dette datterforetaket i samsvar med nr. 32. 

 Uttredelsesstrategier 

B85F  Et foretaks investeringsplaner dokumenterer også dets virksomhetsformål. Ett element som skiller et investe-

ringsforetak fra andre foretak, er at et investeringsforetak ikke har til hensikt å beholde sine investeringer på 

ubestemt tid, men beholder dem i en begrenset periode. Ettersom investeringer i egenkapital og ikke-finansielle 

eiendeler har potensial til å beholdes på ubestemt tid, skal et investeringsforetak ha en uttredelsesstrategi som 

dokumenterer hvordan foretaket planlegger å realisere verdistigningen av praktisk talt alle sine investeringer i 

egenkapital og ikke-finansielle eiendeler. Et investeringsforetak skal også ha en uttredelsesstrategi for 

eventuelle gjeldsinstrumenter som har potensial til å beholdes på ubestemt tid, for eksempel evigvarende 

gjeldsinstrumenter. Foretaket trenger ikke å dokumentere særlige uttredelsesstrategier for hver enkelt 

investering, men skal identifisere forskjellige mulige strategier for forskjellige typer investeringsporteføljer, 

herunder en fast tidsramme for å tre ut av investeringene. Uttredelsesordninger som utelukkende er innført med 

sikte på visse hendelser, f.eks. kontraktsbrudd eller manglende oppfyllelse, regnes ikke som uttredelses-

strategier i forbindelse med denne vurderingen. 

B85G  Uttredelsesstrategier kan variere etter type investering. Når det gjelder investeringer i private egenkapital-

instrumenter, kan uttredelsesstrategiene f.eks. omfatte førstegangs børsnotering, privat plassering, salg av 

virksomheten (trade sale), utdeling (til investorer) av eierandeler i foretak som det er investert i, samt salg av 

eiendeler (herunder salg av eiendelene til et foretak som det er investert i, med påfølgende avvikling av samme 

foretak). Når det gjelder egenkapitalinvesteringer som omsettes i et offentlig marked, kan uttredelsesstrategiene 

f.eks. omfatte salg av investeringen gjennom en privat plassering eller i et offentlig marked. Når det gjelder 

investeringer i fast eiendom, kan en uttredelsesstrategi f.eks. omfatte salg av eiendommen gjennom en 

spesialisert eiendomsmegler eller i et åpent marked. 

B85H  Et investeringsforetak kan ha en investering i et annet investeringsforetak som er opprettet i forbindelse med 

foretaket av juridiske, lovgivningsmessige eller skattemessige grunner eller av lignende forretningsmessige 

grunner. I slike tilfeller trenger ikke investeringsforetaket ha noen uttredelsesstrategi for sin investering, 

forutsatt at foretaket som det har investert i, har hensiktsmessige uttredelsesstrategier for sine investeringer. 

 Investeringenes avkastning 

B85I  Et foretak investerer ikke utelukkende med sikte på verdistigning, kapitalinntekter eller begge deler, dersom 

foretaket eller et annet konsernforetak (dvs. konsernet som kontrolleres av investeringsforetakets overordnede 

morforetak) oppnår, eller har som mål å oppnå, andre fordeler fra foretakets investeringer som ikke er 

tilgjengelige for andre parter som ikke er nærstående part til foretaket som det er investert i. Slike fordeler kan 

omfatte følgende: 

a)  Overtakelse, bruk, utveksling eller utnyttelse av prosesser, eiendeler eller teknologi som tilhører foretaket 

som det er investert i. Dette vil også omfatte forhold der foretaket eller et annet konsernforetak har 

uforholdsmessige eller eksklusive rettigheter til å anskaffe eiendeler, teknologi, produkter eller tjenester 

fra et hvilket som helst foretak som det er investert i, for eksempel ved å inneha en opsjon til å kjøpe en 

eiendel fra et foretak som det er investert i, dersom eiendelens utvikling forventes å være positiv. 

b)  Felleskontrollerte ordninger (som definert i IFRS 11) eller andre ordninger mellom foretaket eller et annet 

konsernforetak og et foretak som det er investert i, med hensyn til å utvikle, produsere, markedsføre eller 

anskaffe produkter eller tjenester. 

c)  Finansielle garantier eller eiendeler som et foretak som det er investert i, stiller som sikkerhet for 

foretakets eller et annet konsernforetaks låneordninger (et investeringsforetak vil imidlertid kunne bruke 

en investering i et annet foretak som sikkerhet for sine lån). 

d)  En opsjon som innehas av en av foretakets nærstående parter, på å kjøpe en eierandel i et foretak som det 

er investert i, av foretaket eller av et annet konsernforetak. 

e)  Bortsett fra i de tilfeller som er beskrevet i nr. B85J, transaksjoner mellom foretaket eller et annet 

konsernforetak og et foretak som det er investert i, som 

i)  foregår på vilkår som bare kan oppnås av foretak som er nærstående part til enten foretaket, til et 

annet konsernforetak eller til foretaket som det er investert i, 

ii)  ikke foregår til virkelig verdi, eller 

iii)  utgjør en betydelig del av forretningsvirksomheten til foretaket som det er investert i, eller til 

foretaket, herunder forretningsvirksomheten til andre konsernforetak.  
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B85J  Et investeringsforetak kan ha som strategi å investere i flere enn ett foretak innenfor samme bransje, marked 

eller geografiske område med sikte på å oppnå synergieffekter som gir økt verdistigning og økte 

kapitalinntekter fra foretakene som det investeres i. Uavhengig av nr. B85I e) er et foretak ikke diskvalifisert 

fra å kunne klassifiseres som et investeringsforetak bare fordi de foretakene som det investeres i, driver handel 

med hverandre. 

 Måling av virkelig verdi 

B85K  En viktig del av definisjonen av et investeringsforetak er at det måler og evaluerer inntjeningen av praktisk talt 

alle sine investeringer til virkelig verdi, ettersom bruk av virkelig verdi gir mer relevant informasjon enn f.eks. 

å konsolidere foretakets datterselskaper eller å bruke egenkapitalmetoden på tilknyttede foretak eller 

felleskontrollerte virksomheter. For å vise at det oppfyller denne delen av definisjonen, skal et investerings-

foretak 

a)  gi investorer informasjon om virkelig verdi, og måle praktisk talt alle sine investeringer til virkelig verdi i 

sitt finansregnskap, hver gang virkelig verdi kreves eller tillates i samsvar med IFRS-er, og 

b)  rapportere informasjon om virkelig verdi internt til nøkkelpersonene i foretakets ledelse (som definert i 

IAS 24), som bruker virkelig verdi som sitt viktigste kriterium for å evaluere avkastningen av praktisk talt 

alle sine investeringer samt for å treffe investeringsbeslutninger. 

B85L  For å oppfylle kravene i nr. B85K a) skal et investeringsforetak 

a)  velge å regnskapsføre all investeringseiendom ved bruk av modellen med virkelig verdi i IAS 40: 

«Investeringseiendom», 

b)  velge unntaket fra anvendelsen av egenkapitalmetoden i IAS 28 for sine investeringer i tilknyttede foretak 

og felleskontrollerte virksomheter, og 

c)  måle sine finansielle eiendeler til virkelig verdi ved bruk av kravene i IFRS 9. 

B85M  Et investeringsforetak kan ha noen eiendeler som ikke er investeringer, f.eks. eiendom som brukes til 

hovedkontor samt tilhørende utstyr, og kan også ha finansielle forpliktelser. Den del av definisjonen av et 

investeringsforetak i nr. 27 c) som omhandler måling av virkelig verdi, skal anvendes på et investeringsforetaks 

investeringer. Et investeringsforetak trenger derfor ikke måle sine eiendeler som ikke er investeringer, eller sine 

forpliktelser, til virkelig verdi. 

 Et investeringsforetaks typiske egenskaper 

B85N  Når et foretak skal avgjøre om det oppfyller definisjonen av et investeringsforetak, skal foretaket vurdere 

hvorvidt det har de egenskapene som er typiske for et investeringsforetak (se nr. 28). Dersom et foretak 

mangler en eller flere av disse egenskapene, betyr ikke dette nødvendigvis at foretaket kan klassifiseres som et 

investeringsforetak, men det innebærer at det bør foretas en tilleggsvurdering for å avgjøre hvorvidt foretaket er 

et investeringsforetak. 

 Flere enn én investering 

B85O  Et investeringsforetak har vanligvis flere investeringer, for dermed å spre risiko og få størst mulig avkastning. 

Et foretak kan inneha en investeringsportefølje direkte eller indirekte, for eksempel ved å inneha én investering 

i et annet investeringsforetak som selv har flere investeringer. 

B85P  Noen ganger kan foretaket inneha bare én enkelt investering. Dette behøver imidlertid ikke være til hinder for 

at et foretak oppfyller definisjonen av et investeringsforetak. Et investeringsforetak kan for eksempel inneha 

bare én investering i følgende tilfeller: 

a)  Foretaket er i sin oppstartperiode og har ennå ikke identifisert passende investeringer, og har derfor ikke 

fått iverksatt sin investeringsplan med sikte på å foreta flere investeringer. 

b)  Foretaket har ennå ikke foretatt andre investeringer som erstatning for dem som er avhendet. 

c)  Foretaket er etablert med sikte på å samle investorenes midler for å foreta én investering som det ikke er 

mulig for en enkelt investor å foreta alene (f.eks. når minstebeløpet som kreves investert, er for høyt for én 

enkelt investor). 

d)  Foretaket er under avvikling. 

 Flere enn én investor 

B85Q  Et investeringsforetak vil vanligvis ha flere investorer som kan samle sine midler for å få tilgang til investe-

ringsforvaltningstjenester og investeringsmuligheter som de kanskje ikke ville hatt tilgang til hver for seg. 

Gjennom å ha flere investorer er det mindre sannsynlig at foretaket, eller andre foretak i konsernet, vil oppnå 

andre fordeler enn verdistigning eller kapitalinntekt (se nr. B85I).  
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B85R  Alternativt kan et investeringsforetak dannes av, eller for, én investor som representerer eller støtter interessene 

til en større gruppe av investorer (f.eks. et pensjonsfond, offentlig investeringsfond eller familiefond). 

B85S  Andre ganger kan foretaket midlertidig ha én enkelt investor. Et investeringsforetak kan for eksempel ha bare 

én investor i følgende tilfeller: 

a)  Foretaket er inne i sin innledende tegningsperiode som ennå ikke har utløpt, og foretaket er aktivt i ferd 

med å identifisere egnede investorer. 

b)  Foretaket har ennå ikke identifisert egnede investorer som kan overta innløste eierandeler. 

c)  Foretaket er under avvikling. 

 Investorer som ikke er nærstående 

B85T  Et investeringsforetak har vanligvis flere investorer som ikke er nærstående parter (som definert i IAS 24) til 

foretaket eller andre medlemmer av foretakets konsern. Gjennom å ha investorer som ikke er nærstående, er det 

mindre sannsynlig at foretaket, eller andre foretak i konsernet, vil oppnå fordeler enn verdistigning eller 

kapitalinntekt (se nr. B85I). 

B85U  Et foretak kan likevel være et investeringsforetak selv om dets investorer er nærstående til foretaket. Et 

investeringsforetak kan for eksempel etablere et separat «parallelfond» for en gruppe ansatte (f.eks. 

nøkkelpersoner i ledelsen) eller andre investorer som er nærstående parter, som foretar de samme investeringer 

som dem som gjøres i foretakets primære investeringsfond. Dette «parallellfondet» kan være et 

investeringsforetak, til tross for at alle dets investorer er nærstående parter. 

 Eierandeler 

B85V  Et investeringsforetak er vanligvis et eget rettssubjekt, men dette kreves ikke. Eierandelene i et investerings-

foretak består vanligvis av egenkapital eller lignende andeler (f.eks. partnerskapsandeler), som gir rett til en 

forholdsmessig fordeling av investeringsforetakets nettoeiendeler. Men dersom det forekommer forskjellige 

klasser av investorer der noen av disse bare har rett til en bestemt investering eller gruppe av investeringer, 

eller har forskjellige forholdsmessige andeler av nettoeiendelene, er ikke dette til hinder for at foretaket kan 

være et investeringsforetak. 

B85W  I tillegg kan et foretak som har betydelige eierandeler i form av gjeld som i samsvar med andre gjeldende 

IFRS-er ikke oppfyller definisjonen av egenkapital, likevel klassifiseres som et investeringsforetak, forutsatt at 

gjeldsinnehavernes avkastning varierer som følge av endringer i den virkelige verdien av foretakets 

nettoeiendeler. 

I vedlegg B tilføyes ny overskrift og nye nr. B100–B101. 

REGNSKAPSFØRING AV ET INVESTERINGSFORETAKS ENDREDE STATUS 

B100  Når et foretak opphører å være et investeringsforetak, skal det anvende IFRS 3 på alle datterforetak som 

tidligere ble målt til virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 31. Tidspunktet for statusendringen skal 

være det anslåtte overtakelsestidspunktet. Datterforetakets virkelige verdi på det skjønnsmessig anslåtte 

overtakelsestidspunktet skal representere det anslåtte overførte vederlaget ved måling av eventuell goodwill 

eller gevinst fra et tilbudskjøp som følger av den skjønnsmessig anslåtte overtakelsen. Alle datterforetak skal 

konsolideres i samsvar med nr. 19–24 i denne IFRS fra tidspunktet for statusendringen. 

B101  Når et foretak blir et investeringsforetak, skal det ikke lenger konsolidere sine datterforetak på tidspunktet for 

statusendringen, bortsett fra eventuelle datterforetak som fortsatt skal konsolideres i samsvar med nr. 32. 

Investeringsforetaket skal anvende kravene i nr. 25 og 26 på de datterforetakene som det ikke lenger 

konsoliderer, som om investeringsforetaket hadde tapt kontroll over disse datterforetakene på dette tidspunktet. 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C1B. 

C1B Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utstedt i oktober 2012, ble nr. 2, 4, 

C2A og C6A samt vedlegg A endret og nr. 27–33, B85A–B85W, B100–B101 og C3A–C3F tilføyd. Et foretak 

skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. 

Tidlig anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal foretaket opplyse om 

dette, og samtidig anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

I vedlegg C endres nr. C2A.  
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C2A  Uavhengig av kravene i IAS 8 nr. 28 trenger et foretak, når det anvender denne IFRS første gang, og senere, 

når det anvender endringene i «Investeringsforetak» første gang, bare presentere de kvantitative opplysningene 

som kreves av IAS 8 nr. 28 f), for den årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av denne IFRS (heretter kalt «den umiddelbart foregående perioden»). Et foretak kan 

også presentere denne informasjonen for inneværende periode eller for tidligere sammenligningsperioder, men 

dette er ikke påkrevd. 

I vedlegg C tilføyes nye nr. C3A–C3F. 

C3A  På tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et foretak vurdere om det er et investeringsforetak ut fra de fakta 

og omstendigheter som forelå på dette tidspunktet. Dersom et foretak på tidspunktet for førstegangsanvendelse 

konkluderer med at det er et investeringsforetak, skal det anvende kravene i nr. C3B–C3F i stedet for kravene i 

nr. C5–C5A. 

C3B  Med unntak av alle datterforetak som er konsolidert i samsvar med nr. 32 (som nr. C3 og C6 eller nr. C4–C4C 

finner anvendelse på, alt etter hvilken av dem som er relevant), skal et investeringsforetak måle sin investering 

i hvert enkelt datterforetak til virkelig verdi over resultatet som om kravene i denne IFRS alltid hadde vært i 

kraft. Investeringsforetaket skal med tilbakevirkende kraft tilpasse både den årsregnskapsperioden som 

kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelsen, og egenkapitalen ved begynnelsen av den 

umiddelbart foregående perioden for eventuelle forskjeller mellom 

a)  datterforetakets tidligere balanseførte verdi, og 

b)  den virkelige verdien av investeringsforetakets investering i datterforetaket. 

 Det akkumulerte beløpet for enhver justering av virkelig verdi som tidligere er innregnet i andre inntekter og 

kostnader, skal overføres til opptjent egenkapital ved begynnelsen av den årsregnskapsperioden som kommer 

umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

C3C  Før tidspunktet for vedtakelse av IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» skal et investeringsforetak bruke de 

beløpene for virkelig verdi som tidligere ble rapportert til investorer eller til ledelsen, dersom disse beløpene 

representerer det beløpet som investeringen kunne ha vært utvekslet med mellom velinformerte, villige parter i 

en transaksjon på armlengdes avstand på tidspunktet for verdsettingen. 

C3D  Dersom det ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8) å måle investeringen i datterforetaket i samsvar med 

nr. C3B–C3C, skal investeringsforetaket anvende kravene i denne IFRS ved begynnelsen av den tidligste 

perioden som det er praktisk mulig å anvende nr. C3B–C3C, noe som kan være inneværende periode. Investor 

skal med tilbakevirkende kraft justere den årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse, med mindre begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelse av dette nummer er 

praktisk mulig for, er lik inneværende periode. Dersom dette er tilfellet, skal justeringen av egenkapitalen 

innregnes ved begynnelsen av inneværende periode. 

C3E  Dersom et investeringsforetak har avhendet eller tapt kontroll over en investering i et datterforetak før 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne IFRS, kreves det ikke at investeringsforetaket foretar 

justeringer av tidligere regnskapsføring av dette datterforetaket. 

C3F  Dersom et foretak anvender endringene i «Investeringsforetak» på en senere periode enn det anvender IFRS 10 

første gang, skal henvisningene til «den umiddelbart foregående perioden» i nr. C3A–C3E forstås som 

henvisninger til «begynnelsen av årsrapporteringsperioden da endringene i «Investeringsforetak» (endringer av 

IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27, utstedt i oktober 2012, blir anvendt første gang.» 

I vedlegg C skal nr. C6A lyde: 

C6A  Uavhengig av henvisningene til årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse (heretter kalt «den umiddelbart foregående perioden») i nr. C3B–C5A, kan et foretak 

også presentere justert sammenligningsinformasjon for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er 

ikke påkrevd. Dersom et foretak velger å presentere justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, 

skal alle henvisninger til «den umiddelbart foregående perioden» i nr. C3B–C5A forstås som henvisninger til 

«den tidligste justerte sammenligningsperioden som er presentert». 

Vedlegg 

Konsekvensendringer av andre standarder 

I dette vedlegg fastsettes endringer av andre standarder som følger av at IASB har utstedt «Investeringsforetak 

(endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27)». Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et 

foretak anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i 

«Investeringsforetak». Endrede nummer er vist med ny tekst understreket og opphevet tekst gjennomstreket.  
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IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nytt nr. 39T tilføyes. 

39T Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utstedt i oktober 2012, ble nr. D16 og 

D17 samt vedlegg C endret og ny overskrift og nytt nr. E6–E7 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene 

på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av 

«Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig 

anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

Vedlegg C endres. 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Et foretak skal anvende kravene nedenfor på virksomhetssammen-

slutninger som foretaket har innregnet før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dette vedlegg skal bare anvendes på 

virksomhetssammenslutninger innenfor virkeområdet for IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger». 

I vedlegg D endres nr. D16–D17. 

D16  Dersom et datterforetak blir førstegangsbruker på et senere tidspunkt enn sitt morforetak, skal datterforetaket i 

sitt finansregnskap måle foretakets eiendeler og forpliktelser til enten 

a)  de balanseførte verdiene som ville blitt tatt med i morforetakets konsernregnskap, basert på tidspunktet for 

morforetakets overgang til IFRS-er, dersom ingen justeringer var blitt foretatt av hensyn til 

konsolideringsprinsipper og for virkningene av virksomhetssammenslutningen der morforetaket overtok 

datterforetaket (dette valget er ikke tilgjengelig for et investeringsforetaks datterforetak, som definert i 

IFRS 10, som skal måles til virkelig verdi over resultatet), eller 

b)  … 

D17  Dersom et foretak blir førstegangsbruker på et senere tidspunkt enn foretakets datterforetak (eller tilknyttede 

foretak eller felleskontrollerte virksomhet), skal imidlertid foretaket i sitt konsernregnskap måle eiendelene og 

forpliktelsene til datterforetaket (eller det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten) til de 

samme balanseførte verdiene som i finansregnskapet til datterforetaket (eller det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten), etter å ha justert for konsoliderings- og egenkapitaljusteringer og for 

virkningene av virksomhetssammenslutningen der foretaket overtok datterforetaket. Uavhengig av dette kravet 

skal et morforetak som ikke er et investeringsforetak, ikke anvende det unntaket fra konsolidering som brukes 

av et datterforetak som er et investeringsforetak. … 

I vedlegg E tilføyes ny overskrift og nytt nr. E6–E7 etter nr. E5. 

 Investeringsforetak 

E6  En førstegangsbruker som er et morforetak, skal vurdere om det er et investeringsforetak, som definert i IFRS 

10, på grunnlag av de fakta og omstendigheter som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

E7  En førstegangsbruker som er et investeringsforetak, som definert i IFRS 10, kan anvende overgangsbe-

stemmelsene i nr. C3C–C3D i IFRS 10 og nr. 18C–18G i IAS 27 dersom foretakets første IFRS-finansregnskap 

omfatter perioder som avsluttes 31. desember 2014 eller senere. Henvisningene i de nevnte numrene til 

årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse, skal forstås som den 

tidligste årsregnskapsperioden som presenteres. Følgelig skal henvisningene i disse numrene forstås som 

tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

Nr. 7 endres, og nytt nr. 2A og 64G tilføyes. 

2A  Kravene i denne standard får ikke anvendelse på et investeringsforetaks overtakelse, som definert i IFRS 10: 

«Konsernregnskap», av en investering i et datterforetak som kreves målt til virkelig verdi over resultatet. 

7  Veiledningen i IFRS 10 skal benyttes til å identifisere det overtakende foretaket … 

64G Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 7 endret 

og nr. 2A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som 

begynner 1. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak 

anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investe-

ringsforetak». 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Nr. 3 endres, og nytt nr. 44X tilføyes.  
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3  Denne IFRS skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som regnskapsføres i 

samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» eller IAS 28: 

«Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller krever eller tillater 

imidlertid IFRS 10, IAS 27 eller IAS 28 at et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, tilknyttet 

foretak eller en felleskontrollert virksomhet i henhold til IFRS 9, og i disse tilfellene skal foretakene 

anvende kravene i denne IFRS og, når det gjelder dem som måles til virkelig verdi, kravene i IFRS 13: 

«Måling av virkelig verdi». Foretakene skal også anvende denne standard på alle derivater knyttet til 

andeler i datterforetak, i tilknyttede foretak eller i felleskontrollert virksomhet, med mindre derivatet 

oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument i henhold til IAS 32. 

44X Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 3 endret. 

Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 

eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak anvender denne 

endringen tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer» 

Nr. 42A og 42B endres, og nye nr. 40A og 58 tilføyes. 

40A  Et investeringsforetak, som definert i IFRS 10: «Konsernregnskap», trenger ikke å anvende nr. 40 c) eller 40 d) 

på en investering i et datterforetak som kreves målt til virkelig verdi over resultatet. 

42A  Kontantstrømmer som kommer fra endringer i eierandeler i et datterforetak som ikke medfører tap av kontroll, 

skal klassifiseres som kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter, med mindre datterforetaket kontrolleres av 

et investeringsforetak, som definert i IFRS 10, og kreves målt til virkelig verdi over resultatet. 

42B  Endringer i eierandeler i et datterforetak som ikke medfører tap av kontroll, for eksempel ved at et morforetak 

senere kjøper eller selger datterforetakets egenkapitalinstrumenter, regnskapsføres som egenkapitaltrans-

aksjoner (se IFRS 10), med mindre datterforetaket kontrolleres av et investeringsforetak og kreves målt til 

virkelig verdi over resultatet. Derfor klassifiseres de resulterende kontantstrømmene på samme måte som andre 

transaksjoner med eiere som beskrevet i nr. 17. 

58 Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 42A og 

42B endret og nr. 40A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 01. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et 

foretak anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i 

«Investeringsforetak». 

IAS 12: «Inntektsskatt» 

Nr. 58 og 68C endres, og nytt nr. 98C tilføyes. 

58  Periodeskatt og utsatt skatt skal innregnes som inntekt eller kostnad og inngå i periodens resultat, bortsett fra i 

den utstrekning skatten oppstår som følge av 

a)  … 

b)  en virksomhetssammenslutning (som ikke er et investeringsforetaks overtakelse, som definert i IFRS 10: 

«Konsernregnskap», av et datterforetak som kreves målt til virkelig verdi over resultatet) (se nr. 66-68). 

68C  Som nevnt i nr. 68A kan beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget, målt i 

samsvar med nr. 68B) være forskjellig fra de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse. Nr. 58 i 

denne standard krever at periodeskatt og utsatt skatt skal innregnes som inntekt eller kostnad og inngå i 

periodens resultat, bortsett fra i den utstrekning skatten oppstår som følge av a) en transaksjon eller hendelse 

som er innregnet utenfor resultatet i samme periode eller en annen periode, eller b) en virksomhetssammen-

slutning (som ikke er et investeringsforetaks overtakelse av et datterforetak som kreves målt til virkelig verdi 

over resultatet). Dersom beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget) overstiger 

beløpet for de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse, indikerer dette at skattefradraget ikke bare 

knytter seg til kostnadene til godtgjørelse, men også til en egenkapitalpost. I slike tilfeller skal den 

overskytende tilknyttede periodeskatten eller utsatte skatten innregnes direkte i egenkapitalen. 

98C Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 58 og 68C 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

01. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak 

anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i 

«Investeringsforetak».  
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IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» 

Nr. 4 og 9 endres, og nytt nr. 28B tilføyes: 

4  Transaksjoner og mellomværender med nærstående parter i andre foretak i et konsern skal opplyses i et 

foretaks finansregnskap. Konserninterne transaksjoner og mellomværender med nærstående parter blir 

eliminert ved utarbeidelse av konsernets konsernregnskap, bortsett fra de som forekommer mellom et investe-

ringsforetak og dets datterforetak som måles til virkelig verdi over resultatet. 

9 Begrepene «kontroll» og «investeringsforetak», «felles kontroll» og «betydelig innflytelse» er definert i 

henholdsvis IFRS 10, IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» og IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak 

og felleskontrollert virksomhet», og benyttes i denne standard i de betydningene som framgår av de nevnte 

IFRS-ene. 

28B Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 4 og 9 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

01. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak 

anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i 

«Investeringsforetak». 

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

Nr. 4 endres, og nytt nr. 97N tilføyes. 

4  Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  Andeler i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som regnskapsføres i sam-

svar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» eller IAS 28: «Investeringer i 

tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller krever eller tillater imidlertid IFRS 10, 

IAS 28 eller IAS 31 at et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet i henhold til IFRS 9, og i disse tilfellene skal foretakene anvende kravene i 

denne standard. Foretakene skal også anvende denne standard på alle derivater på andeler knyttet til 

andeler i datterforetak og tilknyttede foretak eller andeler i felleskontrollert virksomhet. 

97N Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 4 endret. 

Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 

eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak anvender denne 

endringen tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

IAS 34: «Delårsrapportering» 

Nr. 16A endres, og nytt nr. 54 tilføyes. Ny tekst er understreket. 

16A  I tillegg til å opplyse om betydelige hendelser og transaksjoner i samsvar med nr. 15–15C skal et foretak 

inkludere følgende informasjon i notene til sitt delårsregnskap, dersom slike opplysninger ikke er gitt andre 

steder i delårsrapporten. Normalt skal informasjonen rapporteres basert på regnskapet hittil i år. 

a)  … 

k)  for foretak som blir, eller opphører å være, investeringsforetak, som definert i IFRS 10: «Konsern-

regnskap», opplysningene i nr. 9B i IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak». 

54 Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 16A 

tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 

2014. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen 

tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

IAS 39: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

Nr. 2 og 80 endres, og nytt nr. 103R tilføyes. 

2  Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  Interesser i datterforetak, tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter som regnskapsføres i 

samsvar med IFRS 10: «Konsernregnskap», IAS 27: «Separat finansregnskap» eller IAS 28: 

«Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet». I noen tilfeller krever eller tillater 

imidlertid IFRS 10, IAS 28 eller IAS 31 at et foretak regnskapsfører en andel i et datterforetak, et tilknyttet 
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foretak eller en felleskontrollert virksomhet i samsvar med noen av eller alle kravene i denne standard. 

Foretak skal også anvende denne standard på derivater på en andel i et datterforetak, i et tilknyttet foretak 

eller i felleskontrollert virksomhet, med mindre derivatet oppfyller definisjonen av et egenkapital-

instrument for foretaket i henhold til IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon». 

b)  … 

g)  en terminkontrakt mellom et overtakende foretak og en selgende aksjeeier om å kjøpe eller selge et 

overtatt foretak, som vil føre til en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 3: «Virksomhets-

sammenslutninger» på et framtidig overtakelsestidspunkt. Terminkontraktens løpetid skal ikke overstige 

en rimelig periode som normalt er nødvendig for å få de nødvendige godkjenningene og fullføre 

transaksjonen. 

80  … Følgelig kan sikringsbokføring anvendes på transaksjoner mellom foretak i samme konsern bare i disse 

foretakenes individuelle eller separate finansregnskap, og ikke i konsernets konsernregnskap, bortsett fra 

konsernregnskapet til et investeringsforetak, som definert i IFRS 10, der transaksjoner mellom et 

investeringsforetak og dets datterforetak som måles til virkelig verdi over resultatet, ikke vil bli eliminert i 

konsernregnskapet. … 

103R Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utgitt i oktober 2012, ble nr. 2 og 80 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner  

01. januar 2014 eller senere. Tidligere anvendelse av «Investeringsforetak» er tillatt. Dersom et foretak 

anvender disse endringene tidligere, skal foretaket samtidig anvende alle endringene oppført i «Investerings-

foretak». 

Endringer av IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

Nr. 2 endres. 

2  For å oppfylle formålet i nr. 1 skal et foretak opplyse om 

a)  hvilke vesentlige vurderinger og forutsetninger foretaket har gjort for å fastslå 

i)  hvilken type interesse det har i et annet foretak eller en annen ordning, 

ii)  hvilken type felleskontrollert ordning det har en interesse i (nr. 7–9), 

iii)  at det oppfyller definisjonen av et investeringsforetak, dersom relevant (nr. 9A), og 

b)  … 

 Etter nr. 9 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 9A–9B. 

Investeringsforetakets status 

9A Når et morforetak avgjør om det er et investeringsforetak i samsvar med nr. 27 i IFRS 10, skal 

investeringsforetaket opplyse om vesentlige vurderinger og forutsetninger som det har foretatt for å 

fastslå at det er et investeringsforetak. Dersom investeringsforetaket ikke har en eller flere av de 

egenskapene som er typiske for et investeringsforetak (se nr. 28 i IFRS 10), skal det opplyse om hvorfor 

det har konkludert med at det likevel er et investeringsforetak. 

9B  Når et foretak blir eller opphører å være et investeringsforetak, skal det gi opplysninger om endringen i sin 

status samt årsakene til endringen. I tillegg skal et foretak som blir et investeringsforetak, gi opplysninger om 

statusendringen i finansregnskapet for den perioden som presenteres, herunder 

a)  samlet virkelig verdi, regnet fra tidspunktet for statusendringen, for de datterforetakene som opphører å 

være konsolidert, 

b)  eventuelle gevinster eller tap som beregnes i samsvar med nr. B101 i IFRS 10, og 

c)  hvilken eller hvilke poster i resultatet som gevinsten eller tapet er innregnet i (dersom dette ikke 

presenteres separat). 

Etter nr. 19 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 19A–19G. 

INTERESSER I IKKE-KONSOLIDERTE DATTERFORETAK (INVESTERINGSFORETAK) 

19A  Et investeringsforetak som i samsvar med IFRS 10 er pålagt å anvende unntaket fra konsolidering og i stedet 

regnskapsføre sin investering i et datterforetak til virkelig verdi over resultatet, skal opplyse om dette.  
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19B  Et investeringsforetak skal for hvert enkelt ikke-konsolidert datterforetak opplyse om følgende: 

a)  datterforetakets navn, 

b)  datterforetakets hovedsted for virksomheten (samt registreringsstat dersom dette er forskjellig fra 

hovedstedet for virksomheten), og 

c)  eierandelen som innehas av investeringsforetaket og, dersom denne er forskjellig, andelen av stemmeretter 

som innehas. 

19C  Dersom et investeringsforetak er morforetak til et annet investeringsforetak, skal morforetaket også gi de 

opplysninger som kreves i nr. 19B a)–c) for investeringer som kontrolleres av dets investeringsdatterforetak. 

Opplysningene kan gis ved at datterforetaket eller datterforetakenes finansregnskap som inneholder disse 

opplysningene, inkluderes i morforetakets finansregnskap. 

19D  Et investeringsforetak skal opplyse om følgende: 

a)  arten og omfanget av eventuelle betydelige restriksjoner (for eksempel som resultat av låneordninger, 

lovbestemte krav eller kontraktsregulerte ordninger) på et ikke-konsolidert datterforetaks evne til å 

overføre midler til investeringsforetaket i form av kontantutbytte eller til å tilbakebetale lån eller forskudd 

som investeringsforetaket har gitt til det ikke-konsoliderte datterforetaket, og 

b)  eventuelle gjeldende forpliktelser eller hensikter med hensyn til å gi finansiell eller annen støtte til et ikke-

konsolidert datterforetak, herunder forpliktelser eller hensikter om å hjelpe datterforetaket med å oppnå 

finansiell støtte. 

19E  Dersom et investeringsforetak eller noen av dets datterforetak i løpet av rapporteringsperioden, uten å ha noen 

kontraktsregulert plikt til dette, har gitt finansiell eller annen støtte til et ikke-konsolidert foretak (f.eks. kjøp av 

eiendeler i eller instrumenter utstedt av det datterforetaket eller hjelp til datterforetaket med å oppnå finansiell 

støtte), skal foretaket opplyse om 

a)  typen og omfanget av den støtten som gis hvert enkelt ikke-konsoliderte foretak, og 

b)  grunnene til at slik støtte ble gitt. 

19F  Et investeringsforetak skal opplyse om vilkårene i alle kontraktsregulerte ordninger som vil kunne kreve at 

foretaket eller dets ikke-konsoliderte datterforetak yter finansiell støtte til et ikke-konsolidert kontrollert 

strukturert foretak, herunder hendelser eller omstendigheter som kunne eksponere det rapporterende foretaket 

for et tap (f.eks. likviditetsordninger eller kredittvurderinger som utløser plikt til å kjøpe eiendeler i det 

strukturerte foretaket eller yte det finansiell støtte). 

19G  Dersom et investeringsforetak eller noen av dets ikke-konsoliderte datterforetak i løpet av rapporte-

ringsperioden, uten å ha noen kontraktsregulert plikt til dette, har gitt finansiell eller annen støtte til et ikke-

konsolidert strukturert foretak som ikke kontrolleres av investeringsforetaket, og slik støtte førte til at 

investeringsforetaket kontrollerer det strukturerte foretaket, skal investeringsforetaket gi en forklaring på de 

relevante faktorene som førte til at denne beslutningen ble truffet. 

Etter nr. 21 tilføyes nytt nr. 21A. 

21A  Et investeringsforetak trenger ikke å gi de opplysningene som kreves av nr. 21 b)–21 c). 

Etter nr. 25 tilføyes nytt nr. 25A. 

25A  Et investeringsforetak trenger ikke å gi de opplysningene som kreves av nr. 24 for et ikke-konsolidert 

strukturert foretak som det kontrollerer, og som det presenterer de opplysninger for som kreves av nr. 19A–

19G. 

I vedlegg A tilføyes et nytt begrep. 

Følgende begreper er definert i IAS 27 (som endret i 2011), IAS 28 (som endret i 2011), IFRS 10 og IFRS 11: 

«Felleskontrollerte ordninger», og benyttes i denne IFRS i de betydninger som er fastsatt i de nevnte IFRS-ene: 

– tilknyttet foretak 

– konsernregnskap 

– kontroll over et foretak 

– egenkapitalmetode 

– konsern 

– investeringsforetak  
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– felleskontrollert ordning 

– … 

I vedlegg C tilføyes nytt nummer C1B. 

C1B Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utstedt i oktober 2012, ble nr. 2 samt 

vedlegg A endret og nr. 9A–9B, 19A–19G, 21A og 25A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 01. januar 2014 eller senere. Tidlig anvendelse er tillatt. 

Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal foretaket opplyse om dette, og samtidig anvende 

alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

Endringer av IAS 27: «Delårsrapportering» 

Nr. 5–6 endres. 

5  Følgende begreper er definert i vedlegg A til IFRS 10: «Konsernregnskap», i vedlegg A til IFRS 11: 

«Felleskontrollerte ordninger» og i nr. 3 i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet»: 

– tilknyttet foretak 

– kontroll over et foretak som det er investert i 

– konsern 

– investeringsforetak 

– felles kontroll 

– … 

6  Separat finansregnskap er regnskap som presenteres i tillegg til konsernregnskapet eller i tillegg til 

finansregnskap der investeringer i tilknyttede foretak eller felleskontrollerte foretak regnskapsføres ved hjelp av 

egenkapitalmetoden, bortsett fra under de omstendigheter som er fastsatt i nr. 8–8A. Et separat finansregnskap 

trenger ikke vedlegges eller følge med disse regnskapene. 

Etter nr. 8 tilføyes nytt nr. 8A. 

8A  Et investeringsforetak som i hele inneværende periode og alle sammenligningsperioder som presenteres, skal 

anvende unntaket fra konsolidering på alle sine datterforetak i samsvar med nr. 31 i IFRS 10, skal presentere 

separate finansregnskap som sitt eneste finansregnskap. 

Etter nr. 11 tilføyes nye nr. 11A–11B. 

11A  Dersom det kreves at et foretak, i samsvar med nr. 31 i IFRS 10, skal måle sin investering i et datterforetak til 

virkelige verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9, skal foretaket også regnskapsføre sin investering i 

datterforetaket på samme måte i sitt separate finansregnskap. 

11B  Når et morforetak opphører å være et investeringsforetak eller blir et investeringsforetak, skal det 

regnskapsføre sin endring av status fra tidspunktet da statusendringen skjedde, på følgende måte: 

a)  Når et foretak opphører å være et investeringsforetak, skal det, i samsvar med nr. 10, enten 

i)  regnskapsføre en investering i et datterforetak til anskaffelseskost. Datterforetakets virkelige verdi på 

tidspunktet for statusendringen skal anvendes som estimert anskaffelseskost på dette tidspunktet, og 

ii)  fortsette å regnskapsføre en investering i et datterforetak i samsvar med IFRS 9. 

b)  Når et foretak blir et investeringsforetak, skal det regnskapsføre en investering i et datterforetak til virkelig 

verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9. Differansen mellom datterforetakets forrige balanseførte verdi 

og dets virkelige verdi på tidspunktet for statusendringen skal innregnes som gevinst eller tap i resultatet. 

Det akkumulerte beløpet for eventuelle justeringer av virkelig verdi som tidligere ble innregnet i andre 

inntekter og kostnader for datterforetakene, skal behandles som om investeringsforetaket hadde avhendet 

disse datterforetakene på tidspunktet for statusendringen. 

Etter nr. 16 tilføyes nytt nr. 16A. 

16A Når et investeringsforetak som er et morforetak (av en annen type enn det som omfattes av nr. 16), i 

samsvar med nr. 8A utarbeider separat finansregnskap som sitt eneste finansregnskap, skal det opplyse 

om dette. Investeringsforetaket skal også presentere de opplysninger knyttet til investeringsforetak som 

kreves av IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak».  
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Nr. 17 endres. 

17 Når et morforetak (bortsett fra et morforetak som omfattes av nr. 16–16A) eller en investor med felles 

kontroll over, eller betydelig innflytelse på, et foretak som det er investert i, utarbeider separate 

finansregnskap, skal morforetaket eller investoren identifisere det finansregnskapet som er utarbeidet i 

samsvar med IFRS 10, IFRS 11 eller IAS 28 (som endret i 2011) som de er tilknyttet. Morforetaket eller 

investoren skal i sitt separate finansregnskap også opplyse om følgende: 

a) … 

Nr. 18 endres. 

18  ... Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det opplyse om dette og samtidig 

anvende IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 og IAS 28 (som endret i 2011). 

Etter nr. 18 tilføyes nye nr. 18A–18I. 

18A Ved «Investeringsforetak» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 27), utstedt i oktober 2012, ble nr. 5, 6, 17 

og 18 endret og nr. 8A, 11A–11B, 16A og 18B–18I. tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 01. januar 2014 eller senere. Tidlig anvendelse er tillatt. 

Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal foretaket opplyse om dette, og samtidig anvende 

alle endringene oppført i «Investeringsforetak». 

18B  Dersom et morforetak på tidspunktet for førstegangsanvendelse av endringen i «Investeringsforetak» (som for 

formålet med denne IFRS er begynnelsen av årsrapporteringsperioden da disse endringene blir anvendt første 

gang), konkluderer med at det er et investeringsforetak, skal det anvende nr. 18C–18I på sin investering i et 

datterforetak. 

18C  Ved tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et investeringsforetak som tidligere har målt sin investering i et 

datterforetak til anskaffelseskost, i stedet måle denne investeringen til virkelig verdi over resultatet som om 

kravene i denne IFRS alltid hadde vært i kraft. Investeringsforetaket skal med tilbakevirkende kraft tilpasse den 

årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse, og skal justere 

opptjent egenkapital ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden for eventuelle forskjeller 

mellom 

a)  investeringens tidligere balanseførte verdi, og 

b)  den virkelige verdien av investors investering i datterforetaket. 

18D  På tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et investeringsforetak som tidligere målte sin investering i et 

datterforetak til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, fortsatt måle denne investeringen til virkelig 

verdi. Det akkumulerte beløpet for enhver justering av virkelig verdi som tidligere er innregnet i andre 

inntekter og kostnader, skal overføres til opptjent egenkapital ved begynnelsen av den årsregnskapsperioden 

som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

18E  På tidspunktet for førstegangsanvendelse skal et investeringsforetak ikke foreta justeringer av tidligere 

regnskapsføring av en interesse i et datterforetak som det tidligere hadde valgt å måle til virkelig verdi over 

resultatet i samsvar med IFRS 9, slik nr. 10 tillater. 

18F  Før tidspunktet for vedtakelse av IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» skal et investeringsforetak bruke de 

beløpene for virkelig verdi som tidligere ble rapportert til investorer eller til ledelsen, dersom disse beløpene 

representerer det beløpet som investeringen kunne ha vært utvekslet med mellom velinformerte, villige parter i 

en transaksjon på armlengdes avstand på tidspunktet for verdsettingen. 

18G  Dersom det ikke er praktisk mulig (som definert i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 

estimater og feil») å måle investeringen i datterforetaket, i samsvar med nr. 18C–18F, skal et investerings-

foretak anvende kravene i denne IFRS ved begynnelsen av den tidligste perioden som det er praktisk mulig å 

anvende nr. 18C–18F, noe som kan være inneværende periode. Investor skal med tilbakevirkende kraft justere 

den årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse, med mindre 

begynnelsen av den tidligste perioden som anvendelse av dette nummer er praktisk mulig for, er lik 

inneværende periode. Når tidspunktet da det er praktisk mulig for investeringsforetaket å måle datterforetakets 

virkelige verdi er tidligere enn begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden, skal investor justere 

egenkapitalen ved begynnelsen av den umiddelbart foregående perioden for eventuelle forskjeller mellom  
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a)  investeringens tidligere balanseførte verdi, og 

b)  den virkelige verdien av investors investering i datterforetaket. 

Dersom den tidligste perioden da det er praktisk mulig å anvende dette nummer, er lik inneværende periode, 

skal justeringen av egenkapitalen innregnes ved begynnelsen av inneværende periode. 

18H  Dersom et investeringsforetak har avhendet eller tapt kontroll over en investering i et datterforetak før tids-

punktet for førstegangsanvendelse av endringene i «Investeringsforetak», kreves det ikke at investerings-

foretaket foretar justeringer av tidligere regnskapsføring av denne investeringen. 

18I  Uavhengig av henvisningene til årsregnskapsperioden som kommer umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse (heretter kalt «den umiddelbart foregående perioden») i nr. 18C–18G, kan et foretak 

også presentere justert sammenligningsinformasjon for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er 

ikke påkrevd. Dersom et foretak velger å presentere justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, 

skal alle henvisninger til «den umiddelbart foregående perioden» i nr. 18C–18G forstås som henvisninger til 

«den tidligste justerte sammenligningsperioden som er presentert». Dersom et foretak presenterer ikke-justert 

informasjon for tidligere perioder, skal det angi tydelig hvilken informasjon som ikke er justert, samt angi at 

den er utarbeidet på et annet grunnlag og gjøre rede for dette grunnlaget. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 283/2014 

av 11. mars 2014 

om retningslinjer for transeuropeiske nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur og om 

oppheving av vedtak nr. 1336/97/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, særleg artikkel 172, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale 

parlamenta, 

med tilvising til fråsegner frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

med tilvising til fråsegner frå Regionutvalet(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Telenett og teletenester vert i stadig større grad 

internettbaserte infrastrukturar, der breibandsnett og 

digitale tenester er knytte tett saman. Internett er i ferd 

med å verte den viktigaste plattforma for kommuni-

kasjon, tenester, utdanning, deltaking i det sosiale og 

politiske livet, kulturinnhald og forretningsverksemd. 

Difor er det avgjerande for sosial og økonomisk vekst, 

konkurranseevne, sosial integrasjon og den indre 

marknaden at heile Europa har sikker, omfattande og 

snøgg tilgang til internett og til digitale tenester av 

allmenn interesse. 

2) Det europeiske rådet uttrykte 17. juni 2010 si støtte til 

kommisjonsmeldinga av 26. august 2010 om ein digital 

dagsorden for Europa, som tek sikte på å utarbeide ein 

plan for korleis det sosiale og økonomiske potensialet 

innanfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 21.3.2014, s. 14, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 244/2014 av  

24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 50. 

(1) Fråsegn av 22. februar 2012 (TEU C 143 av 22.5.2012, s. 120) og 

fråsegn av 16. oktober 2013 (enno ikkje offentleggjord i TEU). 

(2) TEU C 225 av 27.7.2012, s. 211 og TEU C 356 av 5.12.2013,  

s. 116. 

(3) Haldning frå Europaparlamentet av 26. februar 2014 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 11. mars 2014. 

størst mogleg grad kan utnyttast. Føremålet med 

meldinga er å fremje tilbod av og etterspurnad etter 

konkurransedyktige infrastrukturar for høgfartsinternett 

og internettbaserte digitale tenester med sikte på å 

realisere ein reell digital indre marknad, noko som er 

avgjerande for å få ein smart, berekraftig og 

inkluderande vekst. 

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/ 

2013(4) er det fastsett vilkår, metodar og fram-

gangsmåtar for at transeuropeiske nett innanfor sekto-

rane for transport-, telekommunikasjons- og energiinfra-

strukturar skal få finansiell støtte frå Unionen. Ettersom 

det langt på veg finst liknande utfordringar og forven-

tingar i dei sektorane som er omfatta av Ordninga for eit 

samankopla Europa (CEF – Connecting Europe 

Facility), er det godt mogleg å utnytte synergieffektar, 

mellom anna ved å kombinere finansiering frå CEF med 

finansiering frå andre kjelder. 

4) Det finst alt svært mange tverrnasjonale digitale tenester 

for informasjonsutveksling mellom europeiske offent-

lege forvaltingar til støtte for unionspolitikken. Når nye 

løysingar vert lanserte, er det viktig å byggje vidare på 

dei løysingane som alt finst og er gjennomførte i 

samband med andre europeiske initiativ, unngå dobbelt-

arbeid og sikre samordning og tilpassing av metodar og 

løysingar på tvers av initiativ og politiske strategiar, 

som til dømes ISA-programmet, som vart fastsett ved 

europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 922/2009/EF(5), 

Fiscalis-programmet, som vart fastsett ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/ 

2013(6) og Horisont 2020, som vart fastsett ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/ 

2013(7). Likeins er det viktig at løysingane er i samsvar 

med gjeldande internasjonale og/eller europeiske 

standardar eller med opne spesifikasjonar for 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av  

11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammen-

koplet Europa, om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 

(TEU L 348 av 20.12.2013, s. 129). 

(5) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 922/2009/EF av  

16. september 2009 om samverknadsløysingar for europeiske 

offentlege forvaltingar (ISA) (TEU L 260 av 3.10.2009, s. 20), 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2013 av  

11. desember 2013 om skiping av eit handlingsprogram for å betre 

gjennomføringa av avgiftssystema i Den europeiske unionen for 

tidsrommet 2014–2020 (Fiscalis 2020) og om oppheving av vedtak 

nr. 1482/2007/EF (TEU L 347 av 20.12.2013, s. 25). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om 

oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (TEU L 347 av 

20.12.2013, s. 104). 

2019/EØS/13/66 
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samverknadsevne, særleg dei som er fastsette av Kommi-

sjonen i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1025/2012(1), og andre relevante 

spesifikasjonar og retningslinjer, til dømes den europeiske 

ramma for samverknadsevne for europeiske offentlege 

tenester (EIF). 

5) Europeiske tekniske standardar er viktige for å utvikle 

høgfartsbreibandsnett. Dersom Unionen skal spele ei 

sentral rolle i telekommunikasjonssektoren, må det 

satsast på forskings- og utviklingsprogram i Unionen og 

auka overvaking av standardiseringsprosedyrar. 

6) I omfattande forsøksprosjekt som er utførte mellom 

medlemsstatane og samfinansierte gjennom programmet 

for konkurranseevne og nyskaping(2), til dømes PEP-

POL, STORK, epSOS, eCODEX og SPOCS, er viktige 

tverrnasjonale digitale tenester i den indre marknaden, 

basert på felles byggjeklossar, som no er vortne 

validerte og vert styrkte gjennom eSENS-prosjektet. 

Arbeidet med desse forsøksprosjekta er kome så langt at 

dei kan innførast alt no eller om kort tid. Eksisterande 

prosjekt av felles interesse har alt synt at innsatsen på 

europeisk plan har ein klar tilleggsverdi, til dømes på 

områda kulturarv (Europeana), vern av barn (sikrare 

internett) og sosial tryggleik (EESSI), samstundes som 

det er gjort framlegg om andre prosjekt, mellom anna på 

området forbrukarvern (NT). 

7) Når det gjeld infrastrukturar for digitale tenester, bør 

byggjeklossane prioriterast høgare enn andre infrastruk-

turar for digitale tenester, ettersom dei er ein føresetnad 

for dei sistnemnde. Infrastrukturar for digitale tenester 

bør mellom anna skape ein europeisk tilleggsverdi og 

oppfylle dokumenterte behov. Dei bør vere tilstrekkeleg 

utvikla, teknisk så vel som driftsmessig, til å kunne inn-

førast, noko som bør vere stadfesta særleg gjennom 

vellukka forsøksprosjekt. Dei bør byggje på ein konkret 

plan om berekraftig utvikling for å sikre drifta av 

kjernetenesteplattformer, både på mellomlang og lang 

sikt, òg utover perioden med finansiering frå CEF. Difor 

bør difor finansiell støtte i medhald av denne forord-

ninga avviklast over tid, der dette er mogleg, og 

finansieringa bør mobiliserast frå andre kjelder enn CEF 

der det er føremålstenleg. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av  

25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av 

rådsdirektiv 89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 

2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF (TEU L 316 av 14.11.2012,  

s. 12). 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF av  

24. oktober 2006 om opprettelse av et rammeprogram for kon-

kurranseevne og nyskaping (2007-2013) (TEU L 310 av 9.11.2006, 

s. 15). 

8) Det er viktig å sikre finansiering av infrastrukturar for 

digitale tenester som er naudsynte for å oppfylle retts-

lege plikter i medhald av unionsretten, og/eller som 

utviklar eller distribuerer byggjeklossar og potensielt 

har stor innverknad på utviklinga av felleseuropeiske 

offentlege tenester, slik at fleire infrastrukturar for 

digitale tenester vert støtta, og slik at det over tid vert 

bygd opp eit europeisk økosystem for samverknads-

evne. I denne samanhengen tyder rettslege plikter 

spesifikke føresegner som krev anten utvikling eller 

bruk av infrastrukturar for digitale tenester, eller som 

krev resultat som berre kan oppnåast gjennom euro-

peiske infrastrukturar for digitale tenester. 

9) Europeana og sikrare internett for barn er etablerte 

infrastrukturar for digitale tenester, og bør prioriterast 

med tanke på finansiering. Særleg er det viktig å sikre 

kontinuitet i EU-finansieringa av CEF frå andre EU-

program dei første åra av den fleirårige finansielle 

ramma for tidsrommet 2014–2020, slik det er fastsett i 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3), slik at 

tenestene kan leverast utan avbrot på det nivået som er 

fastsett i den noverande finansieringsordninga. Den  

10. mai 2012 peika Rådet på kor viktig det er å sikre at 

Europeana er berekraftig på lang sikt, mellom anna med 

omsyn til styring og finansiering(4). 

10) Barn og ungdom bør sikrast eit trygt, inkluderande og 

positivt internettmiljø. Som eit viktig ledd i arbeidet 

med å verne og fremje rettane til barn i denne saman-

hengen, bør det sytast for at programmet for eit sikrare 

internett vert vidareført etter 2014. Som ein del av 

gjennomføringa av denne forordninga bør det gjevast 

finansiell støtte til å gjennomføre ein europeisk strategi 

for eit betre internett for barn, både på unionsplan og i 

medlemsstatane, særleg når det gjeld sentera for sikrare 

internett (SIC – Safer Internet Centre) i medlemssta-

tane. Tenestene ved desse sentera, medrekna opplys-

ningsarbeid og andre haldningsskapande tiltak, kontakt-

punkt for barn, foreldre og omsorgspersonar som treng 

råd om korleis barn kan nytte internett på ein trygg 

måte, og tipslinjer for rapportering av innhald som 

omfattar seksuelt misbruk av barn på internett, er ein 

viktig del av strategien og ein føresetnad for at han skal 

lukkast. 

11) Ei framtidig EU-rettsakt om elektronisk identifikasjon 

og tillitstenester for elektroniske transaksjonar på den 

indre marknaden skal innehalde detaljerte krav og vilkår 

for innbyrdes godkjenning av dei grunnleggjande funk-

sjonane, heretter kalla «byggjeklossar», i infrastruktu-

rane for digitale tenester. Ei slik rettsakt kjem til å 

omfatte fleire av dei viktigaste byggjeklossane, til 

dømes elektronisk identifikasjon og elektronisk signa-

tur, som ein del av dei prosjekta av felles interesse som 

er oppførte i vedlegget til denne forordninga.  

  

(3) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 

om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for tidsrommet 

2014-20 (TEU L 347 av 20.12.2013, s. 884). 

(4) TEU C 169 av 15.6.2012, s. 5. 
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12) Infrastrukturar for digitale tenester som vart innførte i 

samsvar med avgjerd nr. 922/2009/EF, vil lette den 

elektroniske samhandlinga mellom europeiske offent-

lege forvaltingar, både over landegrensene og på tvers 

av sektorar. Dermed vert det mogleg å tilby viktige 

tenester, mellom anna innanfor elektronisk identifika-

sjon og autentisering og elektroniske innkjøp, saman-

kopling av føretaksregister over landegrensene, sam-

verkande elektroniske helsetenester over landegrensene 

og tverrnasjonalt samarbeid om digital tryggleik, noko 

som støttar den digitale indre marknaden. Ei slik 

samhandling mellom forvaltingar vil verte mogleg ved å 

utarbeide og/eller vidareutvikle samverkande kjerne-

tenesteplattformer som byggjer på eksisterande felles 

byggjeklossar, og/eller som skaffar fram fleire byggje-

klossar som er avgjerande for å utvikle andre kjerne-

tenesteplattformer, i tillegg til andre tilhøyrande all-

menne tenester som knyter saman nasjonale infrastruk-

turar og kjernetenesteplattformer, slik at digitale tenester 

kan nyttast på tvers av landegrensene. 

13) Medlemsstatane bør oppmuntre lokale og regionale 

styresmakter til å medverke aktivt og effektivt i styringa 

av infrastrukturar for digitale tenester, og sikre at det 

vert teke omsyn til EIF-tilrådingane i samband med 

prosjekt av felles interesse som gjeld yting av 

elektroniske offentlege tenester på tvers av landegren-

sene. 

14) I resolusjonen sin av 6. juli 2011 om europeisk breiband og 

investeringar i digitalbasert vekst(1) la Europaparlamentet 

vekt på at breibandstenester er viktige for konkurranseevna 

til industrien i Unionen og sterkt medverkande til 

økonomisk vekst, sosial utjamning og sysselsetjing av 

høg kvalitet i Unionen. Investering i ny og framtidssikker 

teknologi er avgjerande dersom Unionen skal kunne vere 

eit senter for nyskaping, kunnskap og tenester. 

15) Ein europeisk marknad der nesten 500 millionar 

menneske har tilgang til høgfartsbreiband vil vere 

banebrytande for utviklinga av den indre marknaden, og 

vil skape ein kritisk brukarmasse som er unik i verds-

samanheng, og som vil gje alle regionane nye framtids-

utsikter og ein større verdi for kvar einskild brukar, i 

tillegg til å gjere Unionen til ein av dei mest kunnskaps-

baserte økonomiane i verda. Ei snøgg utbygging av 

høgfartsbreibandsnett er avgjerande for produktivitetsut-

viklinga i Unionen og for framveksten av nye og små 

føretak som kan få ein viktig posisjon i ulike sektorar, 

til dømes innanfor helsetenester, produksjon og teneste-

sektoren. 

16) Det faktum at infrastrukturen gjev nye framtidsutsikter, 

kombinert med nye, nyskapande og samverkande 

tenester, bør kunne skape ei positiv utvikling ved å 

stimulere til auka etterspurnad etter høgfartsbreiband, 

noko som òg bør vere av kommersiell interesse. 

  

(1) TEU C 33 E av 5.2.2013, s. 89. 

17) I følgje den digitale dagsordenen for Europa bør alle 

europearar innan 2020 ha internettilgang med ein fart på 

over 30 Mbps, og minst 50 prosent av europeiske hus-

hald bør abonnere på internettilkoplingar på over 

100 Mbps. 

18) Med tanke på både den snøgge utviklinga av digitale 

tenester og brukarprogram som krev stadig betre 

internettilkopling, og den snøgge utviklinga av ny 

teknologi som gjer dette mogleg, bør det vurderast om 

det er føremålstenleg å sjå nærmare på breibandsmåla 

for 2020, som eit ledd i ei evaluering av den digitale 

dagsordenen for Europa, for såleis å sikre at Unionen 

har ein like god breibandsteknologi som andre øko-

nomiar i verda. 

19) Det bør stillast meir ambisiøse krav til høgare fart i 

nokre av breibandsprosjekta, som såleis kan tene som 

forsøksprosjekt for snøggare tilkopling og som modellar 

som lèt seg reprodusere. 

20) I resolusjonen sin av 12. september 2013 om den 

digitale dagsordenen for vekst, mobilitet og sysselset-

jing la Europaparlamentet vekt på at eit revidert og 

framtidsretta mål for ein digital dagsorden for Europa 

vil vere at alle hushald i Unionen har ei breiband-

tilkopling på 100 Mbps innan 2020, og at 50 prosent av 

hushalda abonnerer på 1 Gbps eller meir. 

21) Den private sektoren bør ha ei viktig rolle i arbeidet 

med å distribuere og modernisere breibandsnett, og bør 

støttast med konkurransedyktige og investerings-

vennlege rammereglar. Dersom det er mangel på private 

investeringar, bør medlemsstatane gjere alle dei tiltaka 

som er naudsynte for å nå måla for den digitale dags-

ordenen for Europa. Den offentlege finansielle støtta til 

breiband bør avgrensast til program eller initiativ som er 

retta mot prosjekt som ikkje kan finansierast eine og 

åleine av den private sektoren, noko som vert stadfesta i 

ei førehandsvurdering som påviser marknadssvikt eller 

ugunstige investeringstilhøve, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012(2).  

  

(2) 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 (TEU L 298 av 26.10.2012, s. 1). 
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22) Finansieringsordningar for breibandsnett skal ikkje vri 

konkurransen på urimeleg vis, fortrengje private inves-

teringar eller svekkje investeringsinteressa hjå private 

investorar. Dei skal særleg vere i samsvar med artikkel 

101, 102, 106 og 107 i traktaten om verkemåten til Den 

europeiske unionen (TVEU), og, dersom det er relevant, 

med EU-retningslinjene for bruk av statsstøttereglar i 

samband med snøgg utbygging av breibandsnett. 

23) Offentleg finansiering av breibandsnett skal berre 

nyttast på infrastrukturar som oppfyller krava i det 

gjeldande regelverket, særleg konkurranseregelverket, 

og tilgangspliktene i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/19/EF(1). 

24) Ettersom dei økonomiske midlane frå CEF er avgrensa, 

bør den finansielle støtta rettast mot innføring av 

finansieringsordningar på unionsplan med sikte på å 

auke investeringslysta og fremje ein mangfaldiggjerande 

verknad, slik at private og andre offentlege investe-

ringsmidlar kan nyttast på ein effektiv måte. Dermed vil 

private føretak og offentlege institusjonar kunne 

medverke på eit nivå som ligg langt over det som er 

mogleg ved finansiering direkte frå CEF. 

25) Ettersom dei økonomiske midlane frå CEF er avgrensa, 

og for å sikre tilstrekkeleg finansiering av infrastruk-

turar for digitale tenester, bør den samla budsjettil-

delinga til breiband ikkje overstige det minstebeløpet 

som er naudsynt for å gjere innsatsen kostnadseffektiv, 

noko som bør fastsetjast ved ei førehandsvurdering der 

det mellom anna vert teke omsyn til kva type finansie-

ringsordningar som kan vere aktuelle, den potensielle 

vektstongeffekten for den minste effektive prosjektpor-

teføljen som er mogleg, og marknadsvilkåra. 

26) CEF-støtta til utbygging av breiband bør utfylle den 

støtta som vert ytt gjennom andre EU-program og  

-initiativ, medrekna dei europeiske struktur- og investe-

ringsfonda, i dei høva der ei førehandsvurdering påviser 

marknadssvikt eller ugunstige investeringstilhøve, og 

der dette vert fastsett av forvaltingsstyresmaktene. 

Finansiell støtte frå CEF til breibandsutbygging bør 

utfylle innsatsen frå medlemsstatane, både direkte og 

ved å fungere som eit investeringsverktøy for frivillige, 

øyremerkte bidrag frå andre kjelder, mellom anna dei 

europeiske struktur- og investeringsfonda, slik at med-

lemsstatane kan dra nytte av fagkunnskapen og stor-

driftsføremonene ved ordningar som vert forvalta av 

Unionen, noko som gjer at offentlege midlar kan nyttast 

meir effektivt. 

27) For å sikre best mogleg kostnadseffektivitet, og for å ta 

omsyn til at midlane er avgrensa, bør finansieringa frå 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om 

tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett 

og tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (TEF L 108 av 

24.4.2002, s. 7). 

CEF vere tilgjengeleg for prosjekt som nyttar den mest 

eigna teknologien for det spesifikke prosjektet, som kan 

stimulere til å utvikle nyskapande forretningsmodellar 

og som er enkle å reprodusere. Dersom eit prosjekt vert 

finansiert ved frivillige bidrag innanfor ramma av CEF, 

til dømes gjennom dei europeiske struktur- og 

investeringsfonda eller gjennom nasjonal eller regional 

finansiering, bør tildelingskriteria tilpassast og ta omsyn 

til den spesifikke situasjonen og dei spesifikke vilkåra 

som gjeld på dei områda der slik finansiering skal 

nyttast. 

28) Unionen kan støtte utbygging av breibandsnett som 

medverkar til å nå måla i den digitale dagsorden for 

Europa på alle område. Det å redusere det digitale 

skiljet og auke den digitale deltakinga er viktige mål i 

den digitale dagsordenen for Europa. Alle tiltaka som 

Unionen gjer på breibandsområdet, bør difor ta omsyn 

til dei særskilde behova i forstader, landdistrikt og 

særleg i område med spreidd busetnad og i mindre 

utvikla område som treng nettilkopling. Dette omfattar 

utbygging av breibandsnett for å knyte øyar, innlands-

område, fjellområde, fjerntliggjande område og 

randområde, medrekna øymedlemsstatar, saman med 

dei sentrale områda i Unionen, og/eller tiltak som kan 

gjere tilkoplingane mellom slike område og sentrale 

område i Unionen meir stabile eller betre yteevna deira. 

29) For å gjennomføre den digitale indre marknaden bør 

kompatibiliteten mellom CEF og nasjonale og regionale 

breibandstiltak fremjast. 

30) I samband med gjennomføringa av denne forordninga 

bør alle former for finansiell støtte tilpassast dei aktuelle 

tiltaka. Når det gjeld infrastrukturar for digitale tenester, 

bør difor kjernetenesteplattformer som ikkje kan 

finansierast gjennom andre kjelder, prioriterast for 

finansiering i form av innkjøp, eller unntaksvis gjennom 

tilskot, medan allmenne tenester berre bør få avgrensa 

finansiell støtte frå CEF. I tillegg bør all finansiell støtte 

frå CEF sikre at midlane frå Unionen vert nytta på ein 

effektiv måte, og breibandsnett bør difor støttast 

gjennom finansieringsordningar, noko som sikrar ein 

betre vektstongeffekt enn tilskot. 

31) Innsats i medhald av denne forordninga bør ha som 

føremål å oppnå synergi og samverknad mellom ulike 

prosjekt av felles interesse, slik det er gjort greie for i 

vedlegget, og med andre infrastrukturar, medrekna 

transport- og energiinfrastrukturar som vert støtta av 

CEF, relevante forskingsinfrastrukturar som vert støtta 

mellom anna gjennom Horisont 2020, og relevante 

infrastrukturar som vert støtta av dei europeiske 

struktur- og investeringsfonda, samstundes som dobbelt-

arbeid og unødig store administrative byrder bør 

unngåast.  
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32) Finansiell støtte til prosjekt av felles interesse bør 

utfyllast med tverrgåande tiltak, mellom anna fagleg 

støtte, tiltak for å stimulere etterspurnad og samord-

ningstiltak, slik at innsatsen til Unionen skal kunne gje 

størst mogleg utbyte. 

33) Når det vert sett av midlar til innsats for breibandsnett, 

bør Kommisjonen ta tilbørleg omsyn til resultata av 

evalueringar av dei finansieringsordningane som alt 

finst i Unionen. 

34) Kommisjonen bør få hjelp av ei ekspertgruppe som har 

representantar frå alle medlemsstatane, og denne gruppa 

bør rådspørjast og medverke til mellom anna å overvake 

gjennomføringa av denne forordninga og å planleggje, 

evaluere og handtere problem i samband med gjennom-

føringa. 

35) Ekspertgruppa bør òg samarbeide med dei einingane som 

tek del i gjennomføringa av denne forordninga, til dømes 

lokale og regionale styresmakter, internettleverandørar, 

offentlege nettverksadministratorar og produsentar av 

delar, og dessutan med nasjonale reguleringsstyresmakter 

og Samanslutninga av europeiske reguleringsstyresmakter 

for elektronisk kommunikasjon (BEREC), som vart skipa 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1211/2009(1). 

36) Forordning (EU) nr. 1316/2013 etablerer samordnings-

utvalet for CEF, som òg er eit utval slik det er fastsett i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/ 

2011(2). Forordning (EU) nr. 1316/2013 gjev òg 

Kommisjonen fullmakt til å vedta årlege og fleirårige 

arbeidsprogram i samsvar med framgangsmåten med 

granskingsprosedyre, mellom anna i telekommunika-

sjonssektoren, som er omfatta av denne forordninga. I 

denne samanhengen er det viktig å presisere at i 

spørsmål som er knytte til denne forordninga, særleg 

utkast til årlege og fleirårige arbeidsprogram, bør 

medlemsstatane vere representerte i samordningsutvalet 

for CEF med sakkunnige frå sektoren for telekommuni-

kasjonsinfrastruktur. 

37) Ettersom måla for denne forordninga ikkje kan nåast i 

tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, særleg ei 

samordna utvikling av dei transeuropeiske netta på 

området telekommunikasjonsinfrastruktur, og difor, på 

grunn av den tverrnasjonale karakteren til infrastruk-

turane som vert støtta, og verknaden deira på heile 

territoriet til Unionen, betre kan nåast på unionsplan, 

kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiks-

prinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1211/2009 av  

25. november 2009 om opprettelse av Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon 

(BEREC) og Kontoret (TEU L 337 av 18.12.2009, s.1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

Den europeiske unionen. I samsvar med prinsippet om 

rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 

artikkelen, går ikkje denne forordninga lenger enn det 

som er naudsynt for å nå desse måla. 

38) For å støtte prosjekt av felles interesse i sektorane for 

transport-, telekommunikasjons- og energiinfrastruk-

turar er det i forordning (EU) nr. 1316/2013 fastsett 

vilkår, metodar og framgangsmåtar for finansiell støtte 

frå Unionen til transeuropeiske nett. Her vert det òg 

fastsett korleis dei ressursane som skal vere til-

gjengelege i medhald av forordning (EU, Euratom)  

nr. 1311/2013, skal fordelast på alle dei tre sektorane. 

Forordning (EU) nr. 1316/2013 skal nyttast frå  

1. januar 2014. Bruken av denne forordninga bør difor 

tilpassast bruken av forordning (EU) nr. 1316/2013 og 

forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013. Difor bør 

denne forordninga nyttast frå 1. januar 2014. 

39) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF(3) bør 

opphevast — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål 

1.  Ved denne forordninga vert det fastsett retningslinjer for 

snøgg utbygging av og samverknad mellom prosjekt av felles 

interesse på området telekommunikasjonsinfrastruktur i trans-

europeiske nett. 

2.  Denne forordninga inneheld særleg føresegner om 

a)  måla og dei driftsmessige prioriteringane for prosjekt av 

felles interesse, 

b)  identifisering av prosjekt av felles interesse, 

c)  kriteria som skal gjelde for at tiltak som fremjar prosjekt av 

felles interesse, skal ha rett til finansiell støtte frå Unionen i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1316/2013 i samband 

med utvikling, gjennomføring, utbygging, samankopling og 

samverknadsevne, 

d)  prioriteringar for finansiering av prosjekt av felles interesse.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF av 17. juni 1997 

om et sett retningslinjer for transeuropeiske telenett (TEF L 183 av 

11.7.1997, s. 12). 
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Artikkel 2 

Definisjonar 

1.  I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette 

i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1316/2013, nyttast. 

2.  I denne forordninga og i forordning (EU) nr. 1316/2013 

tyder 

a)  «telekommunikasjonsinfrastruktur» breibandsnett og infra-

strukturar for digitale tenester, 

b)  «infrastrukturar for digitale tenester» infrastrukturar som 

gjer det mogleg å levere nettverkstenester elektronisk, van-

legvis over internett, og å yte transeuropeiske samverkande 

tenester av felles interesse til borgarar, føretak og/eller 

offentlege styresmakter, og som er samansette av kjerne-

tenesteplattformer og allmenne tenester, 

c)  «byggjeklossar» grunnleggjande infrastrukturar for digitale 

tenester som er viktige funksjonar for vidarebruk i meir 

samansette infrastrukturar for digitale tenester, 

d)  «kjernetenesteplattformer» sentrale knutepunkt i infrastruk-

turar for digitale tenester som har til føremål å sikre 

transeuropeisk tilkopling, tilgang og samverknadsevne, og 

som er opne for medlemsstatar og kan vere opne for andre 

einingar, 

e)  «allmenne tenester» tilknytingstenester som koplar ein eller 

fleire nasjonale infrastrukturar til ei eller fleire kjerne-

tenesteplattformer, 

f)  «breibandsnett» kabelbaserte og trådlause aksessnett med 

tilhøyrande infrastruktur og basisnett som kan gje svært 

snøgg tilkopling, 

g)  «tverrgåande tiltak» undersøkingar og programstøttetiltak 

slik det er definert i høvesvis artikkel 2 nr. 6 og 7 i forord-

ning (EU) nr. 1316/2013. 

Artikkel 3 

Mål 

1.  Prosjekta av felles interesse skal medverke til å nå dei 

allmenne måla som er fastsette i artikkel 3 i forordning (EU)  

nr. 1316/2013. 

2.  I tillegg til dei allmenne måla skal prosjekta av felles 

interesse medverke til å nå eitt eller fleire av dei følgjande 

særlege måla: 

a)  Økonomisk vekst og støtte til gjennomføringa av og 

verkemåten til den indre marknaden, for såleis å støtte 

konkurranseevna i den europeiske økonomien, medrekna 

små og mellomstore føretak. 

b)  Betringar i dagleglivet for borgarar, føretak og offentlege 

styresmakter på alle plan ved å fremje breibandsnett og 

samankopling av og samverknadsevne mellom nasjonale, 

regionale og lokale breibandsnett, og dessutan ikkje-dis-

kriminerande tilgang til slike nett og til digital deltaking. 

3.  Dei følgjande driftsmessige prioriteringane skal medverke 

til å nå dei måla som er nemnde i nr. 1 og 2: 

a)  Samverknadsevne, tilkopling, berekraftig utbygging, drift 

og oppgradering av transeuropeiske infrastrukturar for 

digitale tenester, i tillegg til samordning på europeisk plan. 

b)  Ein effektiv straum av private og offentlege investeringar 

for å fremje utbygging og modernisering av breibandsnett 

med sikte på å nå breibandsmåla i den digitale dagsordenen 

for Europa. 

Artikkel 4 

Prosjekt av felles interesse 

1.  Prosjekt av felles interesse skal særleg 

a)  ha som føremål å få i stand og/eller betre samverkande og, 

dersom det er mogleg, internasjonalt kompatible kjerne-

tenesteplattformer, og allmenne tenester for infrastrukturar 

for digitale tenester, 

b)  leggje til rette for verksame investeringsverktøy for 

breibandsnett, tiltrekkje nye grupper av investorar og initia-

tivtakarar til prosjekt, og fremje reproduksjon av 

nyskapande prosjekt og forretningsmodellar. 

2.  Prosjekt av felles interesse kan omfatte heile prosjekt-

syklusen, medrekna føregranskingar, gjennomføring, kontinu-

erleg drift og oppgradering, samordning og evaluering. 

3.  Prosjekt av felles interesse kan støttast gjennom 

tverrgåande tiltak. 

4.  Vedlegget inneheld nærmare opplysningar om prosjekt av 

felles interesse og kva tiltak som kan fremje dei. 

Artikkel 5 

Former for innsats 

1.  Når det gjeld infrastrukturar for digitale tenester, er det 

først og fremst Unionen som skal innføre kjernetenesteplatt-

formene, medan dei allmenne tenestene skal innførast av dei 

partane som koplar seg til ei kjernetenesteplattform. Investe-

ringar i breibandsnett skal hovudsakleg kome frå den private 

sektoren og støttast gjennom konkurranse- og investerings-

stimulerande rammereglar. Offentleg støtte til breibandsnett 

skal berre ytast dersom det ligg føre marknadssvikt eller 

ugunstige investeringstilhøve. 

2.  Medlemsstatar og andre einingar som har ansvar for eller 

medverkar til å gjennomføre prosjekt av felles interesse, skal 

oppmuntrast til å gjere dei tiltaka som er naudsynte for å lette 

gjennomføringa av slike prosjekt. Den endelege avgjerda om 

gjennomføringa av eit slikt prosjekt som gjeld territoriet til ein 
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medlemsstat, skal takast etter at den aktuelle medlemsstaten har 

gjeve samtykke til det. 

3.  Tiltak som fremjar prosjekt av felles interesse og opp-

fyller dei kriteria som er fastsette i artikkel 6 i denne 

forordninga, har rett til finansiell støtte frå Unionen innanfor 

ramma av dei vilkåra og ordningane som er tilgjengelege i 

medhald av forordning (EU) nr. 1316/2013. Finansiell støtte 

skal gjevast i samsvar med dei gjeldande reglane og fram-

gangsmåtane som er vedtekne av Unionen, dei prioriteringane 

for finansiering som er fastsette i artikkel 6 i denne forordninga, 

og ressurstilgangen, samstundes som det skal takast omsyn til 

dei særlege behova til støttemottakarane. 

4.  Tiltak som fremjar prosjekt av felles interesse på området 

infrastrukturar for digitale tenester, skal støttast gjennom 

a)  offentlege innkjøp og/eller 

b)  tilskot. 

5.  Tiltak som fremjar prosjekt av felles interesse på området 

breibandsnett, skal støttast gjennom 

a)  finansieringsordningar slik det er definert i forordning (EU) 

nr. 1316/2013, som skal vere opne for ytterlegare bidrag frå 

andre CEF-sektorar, og andre ordningar, program og 

budsjettpostar i EU-budsjettet, frå medlemsstatane, 

medrekna både regionale og lokale styresmakter, og frå 

andre investorar, medrekna private investorar i samsvar 

med artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1316/2013, 

og/eller 

b)  kombinasjonen av finansieringsordningar og tilskot frå 

andre offentlege kjelder enn CEF, anten det er offentlege 

kjelder i Unionen eller nasjonale kjelder. 

6.  Tverrgåande tiltak skal støttast gjennom 

a)  offentlege innkjøp og/eller 

b)  tilskot. 

7.  Den samla budsjettsummen som er sett av til finansie-

ringsordningar for breibandsnett, skal ikkje overstige den 

minstesummen som er naudsynt for at innsatsen skal vere 

kostnadseffektiv, noko som skal fastsetjast på grunnlag av 

førehandsvurderingar slik det er nemnt i artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 1316/2013. 

Summen skal utgjere 15 prosent av den finansielle ramma for 

telekommunikasjonssektoren som er nemnd i artikkel 5 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 1316/2013. 

8.  Minst ein tredel av breibandsprosjekta som får finansiell 

støtte i medhald av denne forordninga, skal ta sikte på å ha ein 

breibandsfart på over 100 Mbps. 

9.  I følgje rapporten som er nemnd i artikkel 8 nr. 6, kan 

Europaparlamentet og Rådet, etter framlegg frå Kommisjonen, 

revidere den summen som er fastsett i samsvar med nr. 7 i 

denne artikkelen, og den prosjektdelen som er nemnd i nr. 8 i 

denne artikkelen. 

10.  I tilfelle der støtta frå CEF utfyller støtta frå dei 

europeiske struktur- og investeringsfonda og andre ordningar 

for direkte offentleg støtte, kan synergieffekten mellom CEF-

tiltak og støtta frå europeiske struktur- og investeringsfond 

styrkjast ved hjelp av eit føremålstenleg samordningssystem. 

Artikkel 6 

Tildelingskriterium og prioriteringar for finansiering 

1.  Tiltak som fremjar prosjekt av felles interesse på området 

infrastrukturar for digitale tenester, skal oppfylle alle dei 

følgjande kriteria for å kunne få finansiering: 

a)  Dei skal vere tilstrekkeleg utvikla til at dei kan innførast, 

noko som skal vere stadfesta særleg gjennom vellukka 

pilotprosjekt innanfor ramma av program som til dømes 

EU-program for nyskaping og forsking. 

b)  Dei skal medverke til ein politikk og innsats i Unionen som 

støttar den indre marknaden. 

c)  Dei skal skape ein europeisk tilleggsverdi og ha ein strategi 

og ein plan for langsiktig berekraft, eventuelt gjennom 

andre finansieringskjelder enn CEF, der kvaliteten skal 

stadfestast ved ei vurdering av om prosjektet er mogleg å 

gjennomføre, og ved ein nytte- og kostnadsanalyse. Ein slik 

strategi skal ajourførast ved behov. 

d)  Dei skal oppfylle internasjonale og/eller europeiske 

standardar eller opne spesifikasjonar og retningslinjer for 

samverknadsevne, til dømes den europeiske ramma for 

samverknadsevne, og byggje vidare på løysingar som alt 

finst. 

2.  Utveljinga av tiltak som fremjar prosjekt av felles 

interesse på området infrastrukturar for digitale tenester, og som 

skal finansierast gjennom CEF, og fastsetjinga av finansierings-

nivået for desse tiltaka, skal gjerast som ein del av eit årleg 

arbeidsprogram slik det er nemnt i artikkel 17 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1316/2013. 

3.  Byggjeklossar som er avgjerande for og har påviselege 

utsikter til å verte nytta til utvikling, utbygging og drift av andre 

infrastrukturar for digitale tenester, og som er oppførte i del 1.1 

i vedlegget, skal prioriterast høgast når det gjeld finansiering. 

4.  Deretter skal andre infrastrukturar for digitale tenester til 

støtte for unionsretten, -politikken og -programma prioriterast, 

slik det er oppført i del 1.2 og 1.3 i vedlegget, og der det er 

mogleg, byggje på eksisterande byggjeklossar. 

5.  Støtte til kjernetenesteplattformer skal prioriterast høgare 

enn støtte til allmenne tenester.  
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6.  På grunnlag av dei måla som er fastsette i artikkel 3 i 

denne forordninga, omtala av prosjekt av felles interesse i 

vedlegget til denne forordninga og, samstundes som det vert 

teke omsyn til det tilgjengelege budsjettet, dei årlege og 

fleirårige arbeidsprogramma som er nemnde i artikkel 17 i 

forordning (EU) nr. 1316/2013, kan det fastsetjast ytterlegare 

kriterium for tildeling og prioritering på området infrastrukturar 

for digitale tenester. 

7.  Tiltak som fremjar prosjekt av felles interesse på området 

breibandsnett, skal oppfylle alle dei følgjande kriteria for å 

kunne få finansiering: 

a)  Dei skal medverke i monaleg grad til å verkeleggjere måla 

for den digitale dagsordenen for Europa. 

b)  Dei skal vere tilstrekkeleg langt framme i prosjektut-

viklings- og førebuingsfasane, som skal støttast gjennom 

effektive gjennomføringssystem. 

c)  Dei skal avhjelpe marknadssvikt eller ugunstige investe-

ringstilhøve. 

d)  Dei skal ikkje føre til marknadsvriding eller fortrengje 

private investeringar. 

e)  Dei skal nytte den teknologien som vert rekna for å vere 

den beste til å avhjelpe behova i det aktuelle geografiske 

området, både med tanke på geografiske, sosiale og øko-

nomiske faktorar som byggjer på objektive kriterium, og i 

tråd med prinsippet om teknologisk nøytralitet. 

f)  Dei skal nytte den teknologien som er best eigna for det 

spesifikke prosjektet, og samstundes syte for størst mogleg 

jamvekt mellom dei mest avanserte formene for teknologi 

med omsyn til dataoverføringskapasitet, overføringstrygg-

leik, nettverksfeiltoleranse og kostnadseffektivitet. 

g)  Dei skal lett kunne reproduserast, og/eller byggje på 

nyskapande forretningsmodellar. 

8.  Kriteria som er nemnde i bokstav g) i denne artikkelen, 

skal ikkje vere noko krav for prosjekt som er finansierte 

gjennom andre øyremerkte bidrag som vert ytte i samsvar med 

artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1316/2013. 

9.  Tverrgåande tiltak skal oppfylle eitt av dei følgjande 

kriteria for å kunne få finansiering: 

a)  Dei skal førebu eller støtte gjennomføringstiltak i samband 

med utbygging, styring og handtering av nye eller eksis-

terande gjennomføringsproblem. 

b)  Dei skal skape ny etterspurnad etter infrastrukturar for 

digitale tenester. 

Artikkel 7 

Samarbeid med tredjestatar og internasjonale 

organisasjonar 

1.  Unionen kan inngå kontaktar, drøfte og utveksle 

informasjon og samarbeide med offentlege styresmakter eller 

andre organisasjonar i tredjestatar for å nå dei måla som er 

fastsette i denne forordninga. Eitt av måla er at eit slikt 

samarbeid skal fremje samverknaden mellom nett på området 

telekommunikasjonsinfrastruktur i Unionen og liknande nett i 

tredjestatar. 

2.  EFTA-statar som er medlemmer av Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan ta del i den CEF-

sektoren som omfattar telekommunikasjonsinfrastrukturar, i 

samsvar med dei vilkåra som er fastsette i EØS-avtala. 

3.  Som eit unntak frå artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 1316/2013 kan tilmeldingsstatar og 

kandidatstatar som er omfatta av ein strategi for tidsrommet før 

tilmelding, ta del i den CEF-sektoren som omfattar telekom-

munikasjonsinfrastrukturar, i samsvar med avtaler som er 

inngådde med Unionen. 

4.  Når det gjeld deltaking for EFTA-statar, skal den CEF-

sektoren som omfattar telekommunikasjonsinfrastrukturar, 

reknast som eit eige program. 

Artikkel 8 

Utveksling av opplysningar, overvaking og rapportering 

1.  På grunnlag av informasjon som er motteken i medhald av 

artikkel 22 tredje leddet i forordning (EU) nr. 1316/2013, skal 

medlemsstatane og Kommisjonen utveksle opplysningar og 

beste praksis om framdrifta i arbeidet med å gjennomføre denne 

forordninga. Dersom det er føremålstenleg, skal medlemssta-

tane trekkje inn lokale og regionale styresmakter i prosessen. 

Kommisjonen skal offentleggjere ei årleg oversikt over desse 

opplysningane og sende dei over til Europaparlamentet og 

Rådet. 

2.  Kommisjonen skal rådføre seg med og få hjelp av ei 

ekspertgruppe som er samansett av éin representant frå kvar 

medlemsstat. Ekspertgruppa skal særleg hjelpe Kommisjonen 

med å 

a)  overvake gjennomføringa av denne forordninga, 

b)  ta omsyn til eventuelle nasjonale planar eller nasjonale 

strategiar, 

c)  gjere tiltak for å evaluere gjennomføringa av arbeids-

programma på eit økonomisk og teknisk plan, 

d)  handtere nye eller eksisterande gjennomføringsproblem i 

samband med prosjekta, 

e)  definere strategiske retningslinjer før utarbeidinga av dei 

årlege og fleirårige arbeidsprogramma som er nemnde i 

artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1316/2013, særleg når det 

gjeld utveljing og oppheving av tiltak som fremjar prosjekt 

av felles interesse, fastsetjing av budsjettfordelinga og 

revisjon av dei nemnde arbeidsprogramma.  
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3.  Ekspertgruppa kan òg vurdere eventuelle andre spørsmål i 

samband med utviklinga av transeuropeiske nett på området 

telekommunikasjonsinfrastruktur. 

4.  Kommisjonen skal gje ekspertgruppa melding om 

framdrifta i arbeidet med å gjennomføre dei årlege og fleirårige 

arbeidsprogramma som er nemnde i artikkel 17 i forordning 

(EU) nr. 1316/2013. 

5.  Ekspertgruppa skal samarbeide med einingar som arbeider 

med planlegging, utvikling og forvalting av digitale nett og 

tenester, og med andre relevante partar. 

Kommisjonen og andre einingar som har ansvar for gjennomfø-

ringa av denne forordninga, til dømes Den europeiske investe-

ringsbanken, skal leggje særleg vekt på observasjonane til 

ekspertgruppa. 

6.  I samband med ei førebels evaluering og etterevaluering 

av forordning (EU) nr. 1316/2013, slik det er nemnt i artikkel 

27 i forordninga, og med hjelp frå ekspertgruppa, skal 

Kommisjonen offentleggjere ein rapport om framdrifta i 

arbeidet med å gjennomføre denne forordninga. Rapporten skal 

sendast over til Europaparlamentet og Rådet. 

7.  Rapporten skal innehalde ei evaluering av framdrifta i 

arbeidet med å utvikle og gjennomføre prosjekt av felles 

interesse, medrekna eventuelle forseinkingar i gjennomføringa 

og andre vanskar, i tillegg til opplysningar om plikter og 

betalingar. 

8.  I rapporten skal Kommisjonen òg vurdere om verkeom-

rådet for prosjekta av felles interesse framleis speglar den 

teknologiske utviklinga og nyskapinga, regelverks- og 

marknadsutviklinga og den økonomiske utviklinga, og om 

finansieringa av desse prosjekta bør avviklast eller kome frå 

andre kjelder, sett i høve til utviklinga og behovet for langsiktig 

berekraft.  

For prosjekt som er venta å ha store verknader på miljøet, skal 

desse rapportane innehalde ein miljøkonsekvensanalyse som, 

der det er føremålstenleg, tek omsyn til behovet for tilpassing til 

og avgrensing av klimaendringar og motstandsevne i katastrofe-

situasjonar. Ei slik evaluering kan òg gjerast på eit anna 

føremålstenleg tidspunkt. 

9.  Verkeleggjeringa av dei særlege måla som er fastsette i 

artikkel 3, skal målast i etterkant, mellom anna på grunnlag av 

a)  tilgangen til infrastrukturar for digitale tenester, målt ut frå 

talet på medlemsstatar som er tilslutta kvar av infrastruk-

turane for digitale tenester, 

b)  prosentdelen av borgarar og føretak som nyttar infra-

strukturar for digitale tenester, og tilgangen til slike tenester 

over landegrensene, 

c)  omfanget av investeringar på breibandsområdet og vektstong-

effekten for prosjekt som vert finansierte gjennom bidrag frå 

offentlege kjelder slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 5 bokstav 

b). 

Artikkel 9 

Oppheving 

Vedtak nr. 1336/97/EF vert oppheva. 

Artikkel 10 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 1. januar 2014. 

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

Utferda i Strasbourg 11. mars 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

PROSJEKT AV FELLES INTERESSE 

DEL 1.  INFRASTRUKTURAR FOR DIGITALE TENESTER 

Innsats på området infrastruktur for digitale tenester byggjer vanlegvis på ein struktur med to delar: kjernetenesteplatt-

former og allmenne tenester. Kjernetenesteplattforma er ein føresetnad for at det kan innførast ein infrastruktur for 

digitale tenester. 

Kjernetenesteplattformene handterer samverknads- og tryggleiksbehova til prosjekt av felles interesse. Dei har som 

føremål å gjere det mogleg med digital samhandling mellom offentlege styresmakter og borgarar, mellom offentlege 

styresmakter og føretak og organisasjonar, eller mellom offentlege styresmakter i ulike medlemsstatar gjennom 

standardiserte, tverrnasjonale og brukarvennlege interaksjonsplattformer. 

Infrastrukturar for digitale tenester som er samansette av byggjeklossar, skal prioriterast høgare enn andre infrastruk-

turar for digitale tenester, ettersom dei er ein føresetnad for dei sistnemnde. Dei allmenne tenestene syter for tilkopling 

til kjernetenesteplattformene og gjer det mogleg for nasjonale tilleggsverditenester å nytte desse plattformene. Dei 

utgjer eit bindeledd mellom nasjonale tenester og kjernetenesteplattformer, og gjev både offentlege styresmakter på 

nasjonalt plan og organisasjonar, føretak og/eller borgarar tilgang til kjernetenesteplattformer i samband med 

transaksjonane deira over landegrensene. Det må sikrast at tenestene og støtta til partane som tek del i transaksjonar 

over landegrensene, har god kvalitet. Dei må støtte og fremje bruken av kjernetenesteplattformer. 

Det skal ikkje setjast søkjelys berre på bygging av infrastrukturar for digitale tenester og tilhøyrande tenester, men òg 

på korleis drifta av slike plattformer skal styrast. 

Nye kjernetenesteplattformer skal hovudsakleg byggje på eksisterande plattformer og deira byggjeklossar, og/eller 

leggje til nye byggjeklossar dersom det er mogleg. 

1.  Dei byggjeklossane som det er fastsett at arbeidsprogramma skal omfatte, med atterhald for artikkel 6 nr. 1 og 3, er 

følgjande: 

a)  Elektronisk identifikasjon og autentisering: Tenester som gjer det mogleg med tverrnasjonal godkjenning og 

validering av e-identifikasjon og e-signatur. 

b)  Elektronisk dokumentlevering: Tenester for sikker og sporbar tverrnasjonal overføring av elektroniske 

dokument. 

c)  Automatisert omsetjing: Maskinomsetjingsmotorar og spesialiserte språkressursar, medrekna dei verktøya og 

programmeringsgrensesnitta som er naudsynte for å utføre felleseuropeiske digitale tenester i eit fleirspråkleg 

miljø. 

d)  Støtte til kritiske digitale infrastrukturar: Kommunikasjonskanalar og -plattformer som skal gje betre 

vernebuingskapasitet i heile Unionen, i tillegg til informasjonsdeling, samordning og reaksjonar mot digitale 

truslar. 

e)  Elektronisk fakturering: Tenester som gjer det mogleg med sikker elektronisk utveksling av fakturaer. 

2.  Innarbeidde infrastrukturar for digitale tenester med særleg rett til å få finansiering, ettersom dei medverkar til 

tenestelevering utan avbrot, med atterhald for artikkel 6 nr. 1: 

a)  Tilgang til digitale europeiske kulturarvressursar. Dette gjeld den kjernetenesteplattforma som byggjer på den 

eksisterande Europeana-portalen. Denne plattforma gjev eit tilgangspunkt til kulturarvinnhald i Europeana heilt 

ned til einskilde postar, eit sett med grensesnittspesifikasjonar for interaksjon med infrastrukturen (datasøking, 

nedlasting av data), støtte til tilpassing av metadata og innlegging av nytt innhald, og opplysningar om vilkåra 

for vidarebruk av innhald som er tilgjengeleg via infrastrukturen. 

b)  Tenesteinfrastruktur for sikrare internett. Dette gjeld plattforma for å skaffe, drifte og vedlikehalde felles 

datahandsamingsressursar, databasar, programvareverktøy og utveksling av beste praksis for sentera for sikrare 

internett (SIC) i medlemsstatane. Administrativ handtering av rapportert innhald på internett som omfattar 

seksuelt misbruk av barn, inngår òg, og det same gjeld samarbeid med politistyresmakter, mellom anna 

internasjonale organisasjonar som Interpol, og eventuelt metodar for å fjerne slikt innhald frå dei aktuelle 

nettstadene. Dette skal støttast gjennom felles databasar og felles programvaresystem. Sentera for sikrare 

internett (SIC) og deira aktuelle tenester, til dømes kontaktpunkt, tipslinjer, opplysningsarbeid og andre 

haldningsskapande tiltak, utgjer dei viktigaste delane av infrastrukturen for eit sikrare internett.  
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3.  Andre infrastrukturar for digitale tenester med rett til å få finansiering, med atterhald for artikkel 6 nr. 1: 

a)  Samverkande elektroniske innkjøpstenester over landegrensene. Dette gjeld ei rekkje tenester som kan nyttast 

av leverandørar av e-innkjøpstenester i offentleg og privat sektor, for å innføre plattformer for e-innkjøp over 

landegrensene. Denne infrastrukturen vil gjere det mogleg for alle selskap i Unionen å nytte framgangsmåtar for 

tildeling av kontraktar frå offentlege eller andre oppdragsgjevarar i ein av medlemsstatane, og omfattar 

verksemd som er knytt til elektroniske innkjøp, både før og etter tildeling av kontrakt, medrekna funksjonar som 

elektronisk innlevering av tilbod, virtuelle selskapsdokument, e-katalogar, e-bestillingar og e-fakturering. 

b)  Samverkande e-helsetenester over landegrensene. Dette gjeld ei plattform som gjer det mogleg med 

samhandling mellom borgarar/pasientar og ytarar av helsetenester, overføring av data mellom ulike institusjonar 

og ulike organisasjonar, eller kommunikasjon i likenett mellom borgarar/pasientar og/eller helsepersonell og 

institusjonar. Tenestene skal omfatte tverrnasjonal tilgang til elektroniske pasientjournalar og elektroniske 

resepttenester, i tillegg til teletenester for mellom anna fjernassistert helsehjelp og støtte i servicebustader. 

c)  Europeisk plattform for samankopling av europeiske føretaksregister. Dette gjeld ei plattform med ei rekkje 

sentrale verktøy og tenester som gjer det mogleg for føretaksregister i alle medlemsstatar å utveksle 

opplysningar om registrerte føretak og deira filialar, fusjonar og avviklingar. Plattforma skal òg gje brukarar ei 

søkjeteneste som dekkjer mange ulike språk og statar, med eit sentralt tilgangspunkt som kan nåast via e-

justisportalen (eJustice). 

d)  Tilgang til opplysningar frå offentleg sektor for vidarebruk. Dette gjeld ei plattform som gjev eitt tilgangspunkt 

til fleirspråklege datasett (dvs. på dei offisielle språka i institusjonane til Unionen) som offentlege organ i 

Unionen tek hand om på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan; spørje- og visualiseringsverktøy for 

datasett; forsikring om at dei tilgjengelege datasetta er tilstrekkeleg anonymiserte, lisensierte og eventuelt prisa 

for offentleggjering, vidareformidling og vidarebruk, og har eit revisjonsspor som viser dataopphav. 

 Elektroniske framgangsmåtar for etablering og drift av eit føretak i ein annan europeisk stat. Med denne tenesta 

kan all naudsynt administrativ handsaming utførast elektronisk på tvers av landegrensene gjennom sentrale 

felles kontaktpunkt. Denne tenesta er eit krav i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF(1). 

e)  Samverkande nettenester over landegrensene. Dette gjeld plattformer som skal lette samverknaden og 

samarbeidet mellom medlemsstatane på område av felles interesse, særleg med sikte på å betre verkemåten til 

den indre marknaden, til dømes eJustice, som gjev borgarar, føretak, organisasjonar og aktørar i rettsvesenet 

tverrnasjonal nettilgang til rettsmiddel/rettsdokument og rettargang, tilgang til nettbasert tvisteløysing (NT) for 

at forbrukarar og forhandlarar skal kunne løyse tverrnasjonale tvistar på internett, og elektronisk utveksling av 

trygdeopplysningar (EESSI), som kan hjelpe trygdeorgan i Unionen med å utveksle opplysningar på ein 

snøggare og sikrare måte. 

DEL 2.  BREIBANDSNETT 

1. Verkeområdet for tiltaka 

 Tiltak skal særleg omfatte ein eller fleire av dei følgjande komponentane: 

a)  Utbygging av ein passiv fysisk infrastruktur, ein aktiv fysisk infrastruktur eller ein kombinasjon av desse, med 

tilhøyrande infrastrukturelement, medrekna tenester som er naudsynte for drift av ein slik infrastruktur. 

b)  Tilhøyrande ressursar og tenester, til dømes leidningsnett i bygningar, antenner, tårn og andre 

hjelpekonstruksjonar, kanalar, røyrleidningar, master, mannhòl og koplingsskåp. 

c)  Dersom det er mogleg, skal potensielle synergieffektar frå utbygginga av breibandsnett utnyttast i andre 

forsyningsnett (til dømes energi, transport, vatn og avløp), særleg dei som er knytte til smart fordeling av 

elektrisitet. 

2. Medverknad til å verkeleggjere måla for den digitale dagsordenen for Europa 

 Alle prosjekt som får finansiell støtte i medhald av denne delen, skal medverke vesentleg til å verkeleggjere måla 

for den digitale dagsordenen for Europa. 

 Tiltak som vert finansierte direkte av Unionen, skal  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (TEU L 376 av 27.12.2006, 

s. 36). 
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a)  byggje på kabelbasert eller trådlaus teknologi som kan levere svært snøgge breibandstenester, og dermed dekkje 

etterspurnaden etter brukarprogram som krev stor bandbreidde, 

b)  byggje på nyskapande forretningsmodellar og/eller tiltrekkje nye kategoriar av initiativtakarar til prosjekt eller 

nye kategoriar av investorar, eller 

c)  lett kunne reproduserast og dermed få større gjennomslag på marknaden på grunn av demonstrasjonseffekten 

som dei har, 

d)  medverke til å avgrense det digitale skiljet der det er mogleg, 

e)  oppfylle gjeldande regelverk, særleg konkurranseregelverket, og rette seg etter tilgangspliktene i samsvar med 

direktiv 2002/19/EF. 

 Tiltak som vert finansierte med ytterlegare øyremerkte bidrag som vert gjevne i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 1316/2013, skal tilføre marknaden nye og viktige ressursar når det gjeld tilgang til 

breibandstenester, -fart og -kapasitet. Prosjekt som tilbyr ein dataoverføringsfart på under 30 Mbps, bør på sikt syte 

for å auke overføringsfarten til minst 30 Mbps, og til 100 Mbps og høgare der det er mogleg. 

3. Prosjektvurdering for fastsetjing av optimale finansieringsstrukturar 

 Gjennomføringa av tiltak skal byggje på ei heilskapleg prosjektvurdering. Ei slik prosjektvurdering skal mellom 

anna omfatte marknadsvilkår, medrekna opplysningar om eksisterande og/eller planlagd infrastruktur, lovfesta 

plikter for initiativtakarar til prosjekt og forretnings- og marknadsføringsstrategiar. Prosjektvurderinga skal særleg 

slå fast  

a)  om programmet er naudsynt for å avhjelpe marknadssvikt eller ugunstige investeringstilhøve som ikkje kan 

løysast ved lovgjevingsmessige tiltak, 

b)  at programmet ikkje fører til marknadsvriding eller fortrenging av private investeringar. 

 Desse kriteria skal først og fremst fastsetjast på grunnlag av det inntektspotensialet og risikonivået som er knytt til 

eit prosjekt, og kva slags geografisk område som er omfatta av tiltaket. 

4. Finansieringskjelder 

a)  Prosjekt av felles interesse på breibandsområdet skal finansierast gjennom finansieringsordningar. Budsjettet 

som er sett av til desse ordningane, skal vere tilstrekkeleg, men skal ikkje overstige den summen som er 

naudsynt for å etablere full driftsinnsats og for å oppnå eit minstenivå som gjer finansieringsordninga effektiv. 

b)  Med atterhald for føresegnene i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, forordning (EU) nr. 1316/2013 og alle 

relevante forordningar som gjeld europeiske struktur- og investeringsfond, kan finansieringsordningane som er 

nemnde i bokstav a), kombinerast med ytterlegare bidrag frå 

i)  andre sektorar i CEF, 

ii)  andre ordningar, program og budsjettpostar i EU-budsjettet, 

iii)  medlemsstatar, medrekna regionale og lokale styresmakter, som ønskjer å medverke med eigne midlar eller 

midlar som er tilgjengelege frå dei europeiske struktur- og investeringsfonda. Bidraga frå desse fonda er 

geografisk øyremerkte for å sikre at dei vert nytta i ein av dei medlemsstane eller regionane som yter eit 

bidrag, 

iv)  andre investorar, medrekna private investorar. 

c)  Finansieringsordningane som er nemnde i bokstav a) og b), kan òg kombinerast med tilskot frå medlemsstatane, 

medrekna regionale og lokale styresmakter, som ønskjer å skyte til eigne midlar eller midlar som er 

tilgjengelege frå dei europeiske struktur- og investeringsfonda, såframt 

i)  det aktuelle tiltaket oppfyller alle finansieringskriteria i medhald av denne forordninga, og 

ii)  det er innhenta relevant godkjenning av statsstøtte. 

DEL 3. TVERRGÅANDE TILTAK 

Utbygginga av transeuropeiske nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur som medverkar til å fjerne 

flaskehalsane i den digitale indre marknaden, skal følgjast opp med undersøkingar og programstøttetiltak. Desse tiltaka 

kan omfatte 
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a)  teknisk støtte for å utarbeide eller støtte gjennomføringstiltak i samband med utbygging og styring, og handtering 

av eksisterande eller nye gjennomføringsproblem, eller 

b)  tiltak for å skape ny etterspurnad etter infrastrukturar for digitale tenester. 

Støtte frå Unionen i medhald av denne forordninga skal samordnast med støtta frå alle andre tilgjengelege kjelder, men 

utan overlappande infrastrukturar og fortrenging av private investeringar. 

 ____________  
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