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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 7. oktober 2013 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar 

[meld under nummeret K(2013) 6383] 

(2013/491/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om 

veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 

levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 

gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 

og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om 

fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-

nærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 

90/425/EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre 

leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 

om fastsettelse av prinsippene for organisering av veteri-

nærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det fastsett ei 

liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i 

samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne 

lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) På grunnlag av meldingar frå Danmark, Tyskland, 

Spania, Frankrike, Italia og Det sameinte kongeriket 

bør postane for grensekontrollstasjonane i desse 

medlemsstatane endrast i den lista som er oppført i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 9.10.2013,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 1. 

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

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

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

(4) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om 

utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, 

om fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som 

veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om 

fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES (TEU L 296 av 

12.11.2009, s. 1). 

3) Etter at tilsynstenesta til Kommisjonen (tidlegare kalla 

«inspeksjonstenesta til Kommisjonen»), Næringsmid-

del- og veterinærkontoret (FVO), har utført tilfreds-

stillande revisjonar, kan det i lista i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF leggjast til fleire godkjenningskategoriar 

for fire grensekontrollstasjonar i Kroatia, og det bør 

leggjast til ein ny grensekontrollstasjon i London-

Gateway i postane for Det sameinte kongeriket. 

Ettersom traktaten om tilmeldinga av Kroatia tok til å 

gjelde 1. juli 2013, og den førnemnde revisjonen vart 

gjennomført før denne datoen, bør endringane for dei 

kroatiske grensekontrollstasjonane nyttast med til-

bakeverkande kraft frå 1. juli 2013 for å sikre at det 

ikkje oppstår hindringar for den eksisterande handelen. 

4) Polen har meldt frå om at grensekontrollstasjonen i 

Świnoujście bør strykast frå lista over postar for denne 

medlemsstaten. Lista over postar for denne medlems-

staten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF, bør difor endrast. 

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

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med 

vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Den endringa som er fastsett i nr. 5 i vedlegget, skal nyttast 

med tilbakeverkande kraft frå 1. juli 2013. 

2019/EØS/18/01 
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Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 7. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

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

1)  I den delen som gjeld Danmark, skal posten for hamna i Esbjerg lyde: 

«Esbjerg DK EBJ 1 P E D & F Man 

Terminals 

Denmark ApS 

HC-NT(6),  

NHC-

NT(4)(6)(11)» 

 

2)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Posten for lufthamna Hannover-Langenhagen skal lyde: 

«Hannover-Langenhagen DE HAJ 4 A  HC-T(FR)(2), HC-

NT(2), NHC(2) 

O (10)» 

b)  Posten for lufthamna Schönefeld skal lyde: 

«Schönefeld DE SXF 4 A  HC(2), NHC O» 

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

a)  Posten for lufthamna i Barcelona skal lyde: 

«Barcelona ES BCN 4 A Iberia HC(2), NHC-T(CH)(2),  

NHC-NT(2) 

O 

Swissport HC(2), NHC(2) O 

WFS HC(2)»  

b)  Posten for lufthamna i Madrid skal lyde: 

«Madrid ES MAD 4 A Iberia HC-T(FR)(2), HC-

NT(2), NHC(2) 

U, E, O 

Swissport HC(2), NHC-T(CH)(2),  

NHC-NT(2) 

O 

PER4 HC-T(CH)(2)  

WFS: World 

Wide Flight 

Services 

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

NHC-NT 

O» 

4)  I den delen som gjeld Frankrike, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Posten for lufthamna i Marseille skal lyde: 

«Marseille Aéroport FR MRS 4 A  HC-T(CH)(1)(2), HC-NT»  

b)  Posten for hamna Réunion Port Réunion skal lyde: 

«Réunion – Port 

Réunion 

FR LPT 1 P  HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), 

NHC-NT» 
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c)  Posten for lufthamna Orly skal lyde: 

«Orly FR ORY 4 A SFS HC-T(1)(2), HC-NT(2), 

NHC-NT» 

 

d)  Posten for lufthamna Toulouse-Blagnac skal lyde: 

«Toulouse-Blagnac FR TLS 4 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 

NHC(2) 

O (14)» 

5)  I den delen som gjeld Kroatia, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Postane for Bajakovo (veg) og Karasovići (veg) skal lyde: 

«Bajakovo HR VUK 3 R  HC, NHC U, E, O 

Karasovići HR KRS 3 R  HC(2), NHC(2) O» 

b)  Postane for hamnene Ploče og Rijeka skal lyde: 

«Ploče HR PLE 1 P  HC(2), NHC(2)  

Rijeka HR RJK 1 P  HC(2), NHC(2)»  

6)  I den delen som gjeld Italia, skal posten for hamna i Venezia lyde: 

«Venezia IT VCE 1 P  HC, NHC»  

7)  I den delen som gjeld Polen, går posten for hamna Świnoujście ut. 

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

a)  Posten for lufthamna Edinburgh skal lyde: 

«Edinburgh GB EDI 4 A Extrordinair  O(14)» 

b)  Mellom postane for hamna i Liverpool og lufthamna i Manchester vert følgjande post for ein ny 

grensekontrollstasjon i hamna London-Gateway lagd til: 

«London 

Gateway 

GB LGP 1 P  HC(1), NHC»  

c)  Posten for lufthamna East Midlands skal lyde: 

«East Midlands GB EMA 4 A  HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 13. desember 2013 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer K(2013) 8667] 

(2013/764/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 

1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig 

artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 

om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 

levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 

gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsdirektiv 2001/89/EF(3) innføres minstetiltak i 

Unionen for bekjempelse av klassisk svinepest, 

herunder tiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 

denne sykdommen. Tiltakene omfatter medlems-

statenes planer for utryddelse av klassisk svinepest i en 

populasjon av viltlevende svin og nødvaksinasjon av 

viltlevende svin på visse vilkår. 

2) Tiltakene fastsatt i direktiv 2001/89/EF er gjennomført 

ved kommisjonsvedtak 2008/855/EF(4) som ble vedtatt 

som en reaksjon på forekomsten av klassisk svinepest i 

visse medlemsstater. I vedtaket fastsettes tiltak for 

bekjempelse av svinepest i områder i de medlemsstater 

der sykdommen forekommer hos viltlevende svin, for 

å hindre spredning av sykdommen til andre områder i 

Unionen. De medlemsstatene eller de områder av disse 

som berøres av tiltakene, er oppført i vedlegget til 

vedtaket. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 338 av 17.12.2013,  

s. 102, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 1. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskaps-

tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 

1.12.2001, s. 5). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/855/EF av 3. november 2008 om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater (EUT L 302 av 13.11.2008, s. 19). 

3) Vedtak 2008/855/EF er endret flere ganger som en 

reaksjon på utviklingen av den epidemiologiske 

situasjonen i Unionen med hensyn til svinepest. 

Sykdomssituasjonen i Unionen har i de senere år 

forbedret seg betraktelig og det er nå bare noen få 

områder med problemer som spesifikt er forbundet 

med særskilte risikoer for klassisk svinepest. 

4) Det bør fastsettes én liste over de områder i medlems-

statene der den epidemiologiske situasjonen for 

klassisk svinepest i alminnelighet er gunstig i drifts-

enheter for svin og der situasjonen også stadig 

forbedres i populasjonen av viltlevende svin. 

5) Ettersom flytting av levende svin og sæd, eggceller og 

embryo fra svin fra områder der det forekommer 

smitte eller områder med en usikker epidemiologisk 

situasjon, utgjør en større risiko enn flytting av ferskt 

svinekjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som 

består av eller inneholder svinekjøtt, bør det av hensyn 

til risikoen som en hovedregel være forbudt å flytte 

svin og sæd, eggceller og embryo av svin fra områdene 

som er oppført på listen. Det bør imidlertid fastsettes 

vilkår for når svin unntaksvis kan sendes til slakterier 

eller driftsenheter som ligger utenfor områdene på 

listen, men i samme medlemsstat. 

6) For å hindre at klassisk svinepest spres til andre 

områder i Unionen, bør det fastsettes at sending av 

ferskt svinekjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter 

som består av eller inneholder kjøtt fra svin fra 

driftsenheter i områdene oppført på listen skal skje på 

visse vilkår. Særlig svinekjøtt, bearbeidet kjøtt og 

kjøttprodukter som enten ikke stammer fra svin fra 

driftsenheter som oppfyller visse tilleggsvilkår 

vedrørende forebygging av klassisk svinepest eller ikke 

er behandlet på en måte som fjerner risikoen for klassisk 

svinepest i samsvar med artikkel 4 i rådsdirektiv 

2002/99/EC(5), bør være framstilt, håndtert, transportert 

og lagret atskilt fra, eller på andre tidspunkter enn, 

produkter som ikke oppfyller de samme vilkårene, og 

  

(5) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse 

av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og 

innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum (EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11). 

2019/EØS/18/02 
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deretter merkes med særskilte kjennetegn som ikke 

kan forveksles med kjennetegnet omhandlet i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004(1) og stempelmerket for ferskt svinekjøtt 

omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004(2). 

7) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2002/99/EF bør det 

også fastsettes visse krav til utstedelse av sertifikater 

for sending av svinekjøtt og bearbeidet kjøtt og 

kjøttprodukter som består av eller inneholder kjøtt av 

svin fra driftsenheter i områder oppført på listen, som 

har blitt behandlet i samsvar med artikkel 4 i direktiv 

2002/99/EF. 

8) Vedtak 2008/855/EF er blitt endret flere ganger. 

Vedtak 2008/855/EF bør derfor oppheves og erstattes 

av denne beslutning. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne beslutning fastsetter visse kontrolltiltak med hensyn til 

svinepest som skal få anvendelse i de medlemsstater eller 

områder i disse som fastsatt i vedlegget («de berørte medlems-

stater»). 

Den skal få anvendelse uten at det berører planene for 

utrydding av klassisk svinepest og planene for nødvaksinasjon 

mot denne sykdommen godkjent av Kommisjonen i samsvar 

med direktiv 2001/89/EF. 

Artikkel 2 

Forbud mot å sende levende svin fra områdene oppført i 

vedlegget til andre medlemsstater 

1.  De berørte medlemsstater skal sikre at ingen levende 

svin fra områdene oppført i vedlegget sendes til andre 

medlemsstater eller til områder i samme medlemsstat som 

ligger utenfor de områdene som er oppført i vedlegget. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal de berørte medlemsstater 

kunne godkjenne sending av levende svin fra driftsenheter 

som ligger innenfor områdene oppført i vedlegget, til andre 

områder i samme medlemsstat, forutsatt at den samlede 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 

29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for 

næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 

30.4.2004, s. 55). 

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

situasjonen for klassisk svinepest i de områdene som er 

oppført i vedlegget, er gunstig og  

a)  svinene flyttes direkte til et slakteri for umiddelbar 

slakting, eller 

b)  svinene har blitt holdt i driftsenheter som oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 4 bokstav a). 

Artikkel 3 

Forbud mot å sende forsendelser av rånesæd og eggceller 

og embryo av svin fra områdene oppført i vedlegget til 

andre medlemsstater 

De berørte medlemsstater skal sikre at ingen forsendelser av 

følgende sendes fra deres territorium til andre medlemsstater: 

a)  rånesæd, med mindre sæden stammer fra svin holdt i en 

godkjent oppsamlingssentral som nevnt i artikkel 3 

bokstav a) i rådsdirektiv 90/429/EØF(3) og som ligger 

utenfor områdene oppført i vedlegget til denne beslutning, 

b)  eggceller og embryo av svin, med mindre eggcellene og 

embryoene stammer fra svin som er holdt i driftsenheter 

som ligger utenfor områdene oppført i vedlegget. 

Artikkel 4 

Sending av ferskt svinekjøtt og visse typer bearbeidet kjøtt 

og kjøttprodukter fra områder oppført i vedlegget 

De berørte medlemsstater skal sikre at forsendelser av ferskt 

svinekjøtt, behandlet kjøtt og kjøttprodukter som består av 

eller inneholder kjøtt fra svin fra driftsenheter i de områdene 

som er oppført i vedlegget, sendes til andre medlemsstater 

bare dersom 

enten 

a)  de aktuelle svinene er holdt i driftsenheter der  

– det ikke er registrert dokumentasjon på klassisk 

svinepest de siste tolv måneder og driftsenheten ligger 

utenfor en vernesone eller overvåkingssone opprettet i 

samsvar med direktiv 2001/89/EF, 

– svinene har oppholdt seg i minst 90 dager i drifts-

enheten og ingen levende svin er innført i driftsenheten 

i løpet av de siste 30 dager før sending til slakteri,  

  

(3) Rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 om fastsettelse av 

krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet 

og innførsel av rånesæd (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62). 
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– driftsenheten gjennomfører en plan for biosikkerhet 

som er godkjent av vedkommende myndighet, 

– vedkommende myndighet har foretatt inspeksjoner 

minst to ganger i året, der inspeksjonen  

i) gjennomføres i henhold til retningslinjene fastsatt 

i kapittel III i vedlegg til kommisjonsvedtak 

2002/106/EF(1), 

ii) omfatter en klinisk undersøkelse i samsvar med 

framgangsmåtene for kontroll og prøvetaking 

fastsatt i kapittel A avsnitt A i vedlegg til vedtak 

2002/106/EF, 

iii) omfatter kontroll av at de tiltak som er fastsatt i 

annet, fjerde og sjuende strekpunkt i artikkel 15 

nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/89/EF, gjennom-

føres på en effektiv måte, og at  

– driftsenheten inngår i en plan for overvåking av 

klassisk svinepest iverksatt av vedkommende 

myndigheter i samsvar med framgangsmåtene for 

prøvetaking fastsatt i kapittel IV punkt F.2 i vedlegg til 

vedtak 2002/106/EF, og at det gjennomføres 

laboratorieprøver med negativt resultat minst tre 

måneder før sending til slakteri, eller 

– driftsenheten inngår i en plan for overvåking av 

klassisk svinepest iverksatt av vedkommende 

myndigheter i samsvar med framgangsmåtene for 

prøvetaking fastsatt i kapittel IV punkt F.2 i vedlegg til 

vedtak 2002/106/EF, og at det gjennomføres labora-

torieprøver med negativt resultat minst et år før 

sending til slakteri og at det før det ble gitt 

godkjenning til å sende svin til slakteri, ble 

gjennomført en klinisk undersøkelse for klassisk 

svinepest utført av en offisiell veterinær i samsvar med 

framgangsmåtene for kontroll og prøvetaking fastsatt i 

kapittel IV avsnitt D nr. 1 og 3 i vedlegg til vedtak 

2002/106/EF, 

 eller 

b)  det aktuelle svinekjøttet, bearbeidede kjøttet eller 

produktene: 

– er framstilt og bearbeidet i samsvar med artikkel 4  

nr. 1 i direktiv 2002/99/EF, 

– omfattes av en veterinærattest i samsvar med artikkel 5 

i direktiv 2002/99/EF, 

  

(1) Kommisjonsvedtak av 1. februar 2002 om godkjenning av en 

diagnostiseringshåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, 

prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieunder-

søkelsene for bekreftelse av klassisk svinepest (EFT L 39 av 

9.2.2002, s. 71). 

– ledsages av egnet hygienesertifikat for handel innenfor 

Unionen som fastsatt i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 599/2004(2) der del II av sertifikatet skal påføres 

følgende ordlyd: 

 «Produkt i samsvar med Kommisjonens gjennom-

føringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i 

visse medlemsstater.» 

Artikkel 5 

Særskilte stempelmerker og krav til sertifisering av ferskt 

svinekjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som består 

av eller inneholder svinekjøtt, utenom dem som er nevnt i 

artikkel 4 

De berørte medlemsstater skal sikre at ferskt svinekjøtt, 

bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som består av eller 

inneholder svinekjøtt, utenom dem som er nevnt i artikkel 4, 

er merket med et særskilt stempelmerke som ikke kan være 

ovalt og ikke kan forveksles med: 

a)  kjennetegnet for bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som 

består av eller inneholder svinekjøtt, omhandlet i avsnitt I 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004, og 

b)  stempelmerket for ferskt svinekjøtt omhandlet i avsnitt I 

kapittel III i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004. 

Artikkel 6 

Krav til driftsenheter og transportmidler i områdene 

oppført i vedlegget 

De berørte medlemsstater skal sørge for 

a)  at bestemmelsene fastsatt i annet og fjerde til sjuende 

strekpunkt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i direktiv 

2001/89/EF får anvendelse på de driftsenheter for svin 

som ligger i områdene oppført i vedlegget til denne 

beslutning, 

b)  kjøretøyer som er brukt til transport av svin som har vært 

holdt i driftsenheter i områder oppført i vedlegget, 

rengjøres og desinfiseres umiddelbart etter hver transport-

oppdrag og transportøren framlegger dokumentasjon på at 

slik rengjøring og desinfisering er utført.  

  

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om 

vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjons-

rapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr 

og produkter av animalsk opprinnelse (EUT L 94 av 31.3.2004,  

s. 44). 
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Artikkel 7 

Krav til opplysninger som berørte medlemsstater skal 

inngi 

De berørte medlemsstater skal innenfor rammen av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen underrette 

Kommisjonen og medlemsstatene om resultatene av den 

overvåkning av svinepest som er utført i de områder som er 

oppført i vedlegget, som fastsatt i planene for utrydding av 

klassisk svinepest eller i nødvaksinasjonsplanene for 

sykdommen som er godkjent av Kommisjonen og nevnt i 

artikkel 1 annet ledd. 

Artikkel 8 

Samsvar 

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen 

slik at de er i samsvar med denne beslutning, og de skal 

umiddelbart på en hensiktsmessig måte offentliggjøre og 

opplyse om de tiltak som vedtas. 

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 9 

Oppheving 

Vedtak 2008/855/EF oppheves. 

Artikkel 10 

Anvendelsesområde 

Denne beslutning får anvendelse til 31. desember 2017. 

Artikkel 11 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Bulgaria 

 Hele Bulgaria. 

2. Kroatia 

 Regionene Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem. 

3. Latvia 

 I Alūksnes novads: Pededzes og Liepnas pagasti. 

 I Rēzeknes novads: Pušas, Mākoņkalna og Kaunatas pagasti. 

 I Daugavpils novads: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, 

Skrudalienas, Demenes og Laucesas pagasti. 

 I Balvu novads: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu og 

Bērzpils pagasti. 

 I Rugāju novads: Rugāju og Lazdukalna pagasti. I Viļakas novads: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas 

og Šķilbēnu pagasti. 

 I Baltinavas novads: Baltinavas pagasti. 

 I Kārsavas novads: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes og Mežvidu pagasti. I Ciblas novads: Pušmucovas, 

Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes og Blontu pagasti. 

 I Ludzas novads: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu og Istras pagasti. 

 I Zilupes novads: Zaļesjes, Lauderu og Pasienes pagasti. 

 I Dagdas novads: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas og 

Andrupenes pagasti. 

 I Aglonas novads: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas og Aglonas pagasti. 

 I Krāslavas novads: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, 

Ūdrīšu og Izvaltas pagasti. 

4. Romania 

 Hele Romania. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. august 2013 

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF med hensyn til modeller for helsesertifikater 

ved handel med sau og geit innenfor Unionen og kravene til dyrehelse som gjelder skrapesyke 

[meddelt under nummer K(2013) 5527] 

(2013/445/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 

om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 14 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 91/68/EØF fastsettes krav til dyrehelse 

ved handel med sau og geit innenfor Unionen. I 

henhold til direktivet skal sau og geit, blant annet, 

følges av et helsesertifikat under transport til 

bestemmelsesstedet i samsvar med modell I, II eller III 

fastsatt i vedlegg E til nevnte direktiv. 

2)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001(2) fastsettes regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde overførbar spongiform ence-

falopati (TSE) hos storfe, sau og geit. I vedlegg VII til 

nevnte forordning fastsettes tiltak for å bekjempe og 

utrydde TSE. I kapittel A i vedlegg VIII til nevnte 

forordning fastsettes i tillegg vilkår for handel med 

levende dyr, sæd og embryoer innenfor Unionen. 

3)  I lys av nye vitenskapelige bevis ble forordning (EF) 

nr. 999/2001 endret ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 630/2013(3). Endringene i forordning (EF)  

nr. 999/2001 hever de fleste restriksjoner med hensyn 

til atypisk skrapesyke. De innebærer også at reglene 

knyttet til handel med sau og geit innenfor Unionen 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 31.8.2013,  

s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 3. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av  

22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe 

og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT 

L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om 

endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 60). 

tilpasses ytterligere med standardene til Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) for å gjenspeile en 

strengere framgangsmåte med hensyn til klassisk 

skrapesyke. 

4)  Modell for helsesertifikat II og III som er fastsatt i 

vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, bør derfor endres  

for å gjenspeile kravene knyttet til handel med sau og 

geit innenfor Unionen, fastsatt i forordning (EF) 

nr. 999/2001, endret ved forordning (EU)  

nr. 630/2013. 

5)  I tillegg bør formatet på modell for helsesertifikat I, II 

og III, som er fastsatt i vedlegg E til direktiv 

91/68/EØF, tilpasses formatet fastsatt i kommisjons-

forordning (EF) nr. 599/2004(4). 

6)  Direktiv 91/68/EØF bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

  

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om 

vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjons-

rapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr 

og produkter av animalsk opprinnelse (EUT L 94 av 31.3.2004,  

s. 44). 

2019/EØS/18/03 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG E 

MODELL I 

DEN EUROPEISKE UNION  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Postnr.  

I.2. Sertifikatets referansenr.  I.2.a Lokalt referansenr. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater  

Nr. på følgedokumenter 

I.7. Forhandler 

Navn Godkjenningsnr. 

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

I.13.  Bestemmelsessted 

Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

Navn 

Adresse 

Postnr.  

Godkjennings-/registreringsnr. Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

I.14.  Lastested 

Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon: 

Nummer: 

I.17.  Transportør 

Navn Godkjenningsnr. 

Adresse 

Postnr. Medlemsstat 

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

  I.20.  Mengde 

I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

Slakt  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat  

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene  

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 

Medlemsstat ISO-kode 

I.28.  Eksport  

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja  Nei  

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn Rase Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EI Sau/geit for slakting 

 II. Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

D
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 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor, oppfyller følgende krav: 

(1) enten [II.1. Dyrene ble født og har siden fødselen vært holdt innenfor Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1.  Dyrene ble importert fra en tredjestat minst 30 dager før lasting i samsvar med dyrehelsebestemmelsene 

fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1 er undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av offentlig forbud av dyrehelsegrunner de siste  

42 dager for brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i 

kontakt med dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig avsnitt B og C i 

vedlegget til forordningen: 

  II.3.1. dyrene kommer fra en driftsenhet der de har oppholdt seg uten avbrudd i minst 21 dager før lasting, eller 

fra en opprinnelsesenhet der de har oppholdt seg fra fødselen av dersom dyrene er yngre enn 21 dager, 

og der ingen klovdyr er innført fra en tredjestat de 30 siste dagene før de sendes fra driftsenheten, med 

mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i direktiv 91/68/EØF, og 

 (1) enten [kommer fra en driftsenhet der ingen sauer eller geiter er innført de 21 siste dagene før de sendes fra 

driftsenheten, med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 91/68/EØF.] 

 (1) eller [skal sendes direkte fra en enkelt driftsenhet til bestemmelsesslakteriet.] 

 II.4.1 Dyrene ble transportert med bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert ved hjelp av et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel på en måte som sikret et effektivt vern 

av dyrenes helsetilstand. 

 II.4.2 På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten av 

forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den ........................................ (angi dato)(2). 

 II.4.3 Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3)(4). 

 II.5. Dette sertifikatet er 

 (1) enten gyldig i ti dager fra dato for kontroll ved opprinnelsesenheten, godkjent oppsamlingssentral eller godkjent 

forhandleranlegg i opprinnelsesstaten,] 

 (1) eller [gyldig i samsvar med artikkel 9 nr. 6 i direktiv 91/68/EØF fram til den ................................ (angi dato)](5). 

Merknader   

Del I:  

– Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 eller 01.04.20. 

– Rubrikk I.23: For containere eller kasser bør containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

– Rubrikk I.31: Identifikasjonssystem: Dyrene skal være merket med: et individuelt nummer som tillater sporing av 

opprinnelsessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

 Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EI Sau/geit for slakting 

II. Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da en del av forsendelsen forlot opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra sine forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

(4) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral eller i et godkjent forhandleranlegg. 

(5) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral i en transittmedlemsstat. 

– Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MODELL II 

DEN EUROPEISKE UNION  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr.  

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater  

Nr. på følgedokumenter 

I.7.  Forhandler 

Navn  Godkjenningsnr. 

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

I.13.  Bestemmelsessted 

Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn 

 Adresse 

 Postnr.  

Godkjennings-/registreringsnr. Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr.  Medlemsstat 

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

  I.20.  Mengde 

I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Oppfôring  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

  Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstatene   

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28.  Eksport  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja   Nei  

I.31. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell  

identifikasjon  

Alder Kjønn Rase Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

 II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 
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 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor, oppfyller følgende krav: 

(1) enten [II.1. Dyrene ble født og har siden fødselen vært holdt innenfor Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1.  Dyrene ble importert fra en tredjestat minst 30 dager før lasting i samsvar med dyrehelsebestemmelsene 

fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1 er undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av offentlig forbud av dyrehelsegrunner de siste  

42 dager for brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i 

kontakt med dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig avsnitt B og C i vedlegget 

til forordningen, opplyses det at dyrene har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager 

før lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og ingen 

sauer eller geiter er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dagene før lasting, og ingen 

klovdyr er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dagene før de sendes fra 

opprinnelsesenheten, med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 

91/68/EØF. 

 (1) [II.4. Dyrene oppfyller de særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt i artikkel 7 og 8 i rådsdirektiv 91/68/EØF og 

fastsatt for bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium ….........................(angi navn på 

medlemsstaten eller en del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

 II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en driftsenhet for sau eller geit som er 

offisielt brucellosefri (B. melitensis): 

 (1) enten [opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium …........................ (angi 

navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt brucellosefri i 

samsvar med kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

 (1) eller [kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

 (1) eller [kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet, og 

  i) er identifisert individuelt, 

ii) har aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller, dersom dyrene er vaksinerte, ble vaksinert for mer enn to 

år siden, eller dyrene er hunndyr som er eldre enn to år, og som ble vaksinert før de var sju måneder, 

iii) ble isolert under offentlig kontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst seks 

ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av 

brucellose, med negativt resultat.] 

 II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en brucellosefri (B. melitensis) 

driftsenhet for sau eller geit: 

 (1) enten [kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

 (1) og/eller [kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

 (1) og/eller [fram til referansedatoen fastsatt i programmer for utryddelse godkjent i henhold til rådsbeslutning 

90/242/EØF, kommer dyrene fra en annen driftsenhet enn en som er offisielt brucellosefri eller 

brucellosefri, og oppfyller følgende vilkår: 

i)  er identifisert individuelt, 

ii)  kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis) har 

vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst tolv måneder, og 
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II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og ble isolert under 

veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst seks ukers 

mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av 

brucellose, med negativt resultat.] 

  (1) eller [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, men ikke senere enn 15 dager før 

innføring i mottakerenheten.]] 

(1) [II.7. Dyrene er beregnet på en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke godkjent i samsvar med 

nr. 2.2 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 eller en 

medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 som en 

stat som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

  (1) enten [kommer fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [er sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR og kommer ikke fra en driftsenhet som er 

underlagt tiltak fastsatt i nr. 3 og 4 kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke 

godkjent i samsvar med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF)  

nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter som i en periode på minst sju år har overholdt 

kravene fastsatt i nr. 1.2 bokstav a)-i) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF)  

nr. 999/2001, og ankommer mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

 II.8.1 Dyrene ble transportert med bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og desinfisert 

ved hjelp av et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel på en måte som sikret et effektivt vern av dyrenes 

helsetilstand. 

 II.8.2. På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten av 

forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den ........................ (angi dato)(2). 

 II.8.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på fastsatt 

måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader   

Del I:   

– Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 eller 01.04.20. 

– Rubrikk I.23: For containere eller kasser bør containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

– Rubrikk I.31: Identifikasjonssystem: Dyrene skal være merket med: et individuelt nummer som tillater sporing av 

opprinnelsessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II:   

   

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da en del av forsendelsen forlot opprinnelsesenheten. 

(3)  Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra sine forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

– Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

– Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 
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II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato:  

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 
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MODELL III 

DEN EUROPEISKE UNION  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr.  

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a  Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater  

Nr. på følgedokumenter 

I.7.  Forhandler 

Navn Godkjenningsnr. 

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

I.13.  Bestemmelsessted 

Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn 

 Adresse 

 Postnr.  

Godkjennings-/registreringsnr. Navn 

Adresse 

Postnr. 

Godkjenningsnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr.  Medlemsstat 

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

  I.20.  Mengde 

I.21.   I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Oppdrett  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstatene  

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28.  Eksport  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja  Nei  

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell  

identifikasjon  

Alder Kjønn Rase Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EI Avlsdyr av sau/geit 

 II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 
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 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor, oppfyller følgende krav: 

(1) enten [II.1. Dyrene ble født og har siden fødselen vært holdt innenfor Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1.  Dyrene ble importert fra en tredjestat minst 30 dager før lasting i samsvar med dyrehelsebestemmelsene 

fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1 er undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av offentlig forbud av dyrehelsegrunner de siste  

42 dager for brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i 

kontakt med dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 
II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en vernesone som 

er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke vaksinert 

mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig avsnitt B og C i vedlegget til 

forordningen, opplyses det at dyrene har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager før 

lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og ingen 

sauer eller geiter er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dagene før lasting, og ingen klovdyr 

er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dagene før de sendes fra opprinnelsesenheten, 

med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 91/68/EØF. 

 (1) [II.4. Dyrene oppfyller de særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt i artikkel 7 og 8 i rådsdirektiv 91/68/EØF  

og fastsatt for bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium 

…........................................................... (angi navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) i 

kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

 II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en driftsenhet for sau eller geit som er 

offisielt brucellosefri (B. melitensis): 

 (1) enten [opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium 

…................................................ (angi navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) som er 

anerkjent som offisielt brucellosefri i samsvar med kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

 (1) eller [kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

 (1) eller [kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet, og 

  i) er identifisert individuelt, 

ii) har aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller, dersom dyrene er vaksinerte, ble vaksinert for mer enn to år 

siden, eller dyrene er hunndyr som er eldre enn to år, og som ble vaksinert før de var sju måneder, 

iii) ble isolert under offentlig kontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst seks 

ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av 

brucellose, med negativt resultat.] 

 II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en brucellosefri (B. melitensis) 

driftsenhet for sau eller geit: 

 (1) enten [kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

 (1) eller [kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

 (1) eller [fram til referansedatoen fastsatt i programmer for utryddelse godkjent i henhold til rådsbeslutning 

90/242/EØF, kommer dyrene fra en annen driftsenhet enn en som er offisielt brucellosefri eller brucellosefri, 

og oppfyller følgende vilkår: 

i)  er identifisert individuelt, 
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II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  ii)  kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis) har vært fri 

for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst tolv måneder, og 

  (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene, og ble isolert under 

veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst seks ukers 

mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av 

brucellose, med negativt resultat.] 

  (1) eller [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, og ble ikke vaksinert i løpet av  

15 dager før utstedelse av dette helsesertifikatet.] 

(1) [II.7. de er avlsværer som ikke er kastrerte og: 

  i) kommer fra en driftsenhet der det ikke er registrert noen tilfeller av smittsom epidydimitt hos værer  

(B. ovis) de siste tolv måneder, 

ii) har vært holdt uten avbrudd på denne driftsenheten i seksti dager før transport av forsendelsen, 

iii) har i løpet av de siste 30 dagene før forsendelsen testet negativt for smittsom epidydimitt hos værer  

(B. ovis) i samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68EØF.] 

 II.8. I samsvar med eierens skriftlige erklæring bekrefter undertegnede at dyrene ikke kommer fra en enhet, eller 

har vært i kontakt med dyr fra en enhet, der følgende sykdommer har vært klinisk påvist: 

  i) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau (Mycoplasma agalactiae) eller smittsom 

agalakti hos geit (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides large colony), 

ii) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose eller kaseøs lymfadenitis, 

iii) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt. Denne 

tidsbegrensningen er imidlertid redusert til tolv måneder dersom dyr som er smittet av mædi/visna eller 

virusarteritt/-encefalitt, er slaktet og de gjenværende dyrene har reagert negativt på to prøver. 

(1) enten [II.9. Dyrene kommer fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001.] 

(1) og/eller  [er sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR og kommer ikke fra en driftsenhet som er underlagt tiltak 

fastsatt i nr. 3 og 4 kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

(1) og/eller  [kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke godkjent i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

(1) og/eller [II.9. Dyrene er beregnet på en annen medlemsstat enn de med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke godkjent i 

samsvar med nr. 2.2 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 eller en annen 

medlemsstat enn de som er oppført i nr. 3.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 

som en stat som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

(1) enten  [kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke 

godkjent i samsvar med nr. 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF)  

nr. 999/2001.] 

(1) og/eller  [kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter som i en periode på minst tre år har overholdt 

kravene fastsatt i nr. 1.3 bokstav a)-f) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF)  

nr. 999/2001, og ankommer mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

(1) og/eller [II.9. Dyrene er beregnet for en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke godkjent i samsvar med 

nr. 2.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og kommer fra en driftsenhet eller 

driftsenheter som i minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 bokstav a)-i) i avsnitt A kapittel A i 

vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 og ankommer mottakerenheten før 1. januar 2015.] 

 II.10.1 Dyrene ble transportert med bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og desinfisert 

ved hjelp av et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel på en måte som sikret et effektivt vern av dyrenes 

helsetilstand. 
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II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 II.10.2 På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten av 

forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den ............................ (angi dato)(2). 

 II.10.3 Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader   

Del I:   

– Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 eller 01.04.20. 

– Rubrikk I.23: For containere eller kasser bør containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer oppgis. 

– Rubrikk I.31: Identifikasjonssystem: Dyrene skal være merket med: et individuelt nummer som tillater sporing av 

opprinnelsessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II:   

   

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer,  skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da en del av forsendelsen  forlot opprinnelsesenheten. 

(3)  Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra sine forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

– Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

– Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato:  

Stempel: 

Kvalifikasjon og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift:» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. desember 2013 

om endring av modellene for helsesertifikat I, II og III for handel innenfor Unionen med slaktedyr, 

oppfôringsdyr og avlsdyr av sau og geit fastsatt i vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF 

[meddelt under nummer K(2013) 9208] 

(2013/784/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 

om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 14 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF fastsettes krav til dyrehelse 

ved handel med sau og geit innenfor Unionen. I 

henhold til direktivet skal sau og geit under transport 

til bestemmelsesstedet, blant annet, ledsages av et 

helsesertifikat i samsvar med modell I, II eller III 

fastsatt i vedlegg E til nevnte direktiv. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001(2) fastsettes regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde overførbar spongiform ence-

falopati (TSE) hos storfe, sau og geit. I vedlegg VII til 

nevnte forordning fastsettes tiltak for å bekjempe og 

utrydde TSE. I kapittel A i vedlegg VIII til nevnte 

forordning fastsettes i tillegg vilkår for handel med 

levende dyr, sæd og embryoer innenfor Unionen. 

Kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 ble nylig endret ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 630/2013(3). 

3) For å gjenspeile de krav som gjelder for handel 

innenfor Unionen med oppfôringsdyr og avlsdyr av 

sau og geit fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, 

endret ved forordning (EU) nr. 630/2013, ble 

modellene for helsesertifikat II og III fastsatt i vedlegg 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2013,  

s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 4. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av  

22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe 

og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT 

L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 630/2013 av 28. juni 2013 om 

endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 60). 

E til direktiv 91/68/EØF, nylig endret ved Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU(4). 

4) I forbindelse med denne endringen ble muligheten for 

at oppfôringsdyr av sau og geit på visse vilkår kunne 

flyttes til medlemsstater med et godkjent kontroll-

program for klassisk skrapesyke, ved en feiltakelse 

utelatt. Punkt II.9 i del II av modell for helsesertifikat 

III for handel innenfor Unionen med oppfôringsdyr av 

sau og geit fastsatt i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, 

bør derfor endres. 

5) I modell for helsesertifikat II for handel innenfor 

Unionen med oppfôringsdyr av sau og geit og modell 

for helsesertifikat III for handel innenfor Unionen med 

avlsdyr av sau og geit fastsatt i vedlegg E til direktiv 

91/68/EØF, må dessuten visse henvisninger til forord-

ning (EF) nr. 999/2001 gjennomgås for å fjerne 

eventuell tvetydighet. 

6) Modell for helsesertifikat II og III fastsatt i vedlegg E 

til direktiv 91/68/EØF, bør derfor endres slik at de 

korrekt gjenspeiler kravene knyttet til handel innenfor 

Unionen med oppfôringsdyr og avlsdyr av sau og geit 

fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved 

forordning (EU) nr. 630/2013. 

7) For å sikre likelydende ordlyd i alle modellene for 

helsesertifikat for handel innenfor Unionene med sau 

og geit fastsatt i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, bør 

modellene for helsesertifikat videre endres og erstattes 

av modellene for helsesertifikat I, II og III fastsatt i 

vedlegg til denne beslutning. 

8) Direktiv 91/68/EØF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU av  

29. august 2013 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 

91/68/EØF med hensyn til modeller for helsesertifikater ved 

handel med sau og geit innenfor Unionen og kravene til dyrehelse 

som gjelder skrapesyke (EUT L 233 av 31.8.2013, s. 48). 

2019/EØS/18/04 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG E 

MODELL I 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr.  I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følge-dokumenter 

1.7. Navn på forhandler  

Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11. Bestemme-

lsesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14. Lastested 

 Postnr. 

I.15. Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

 I.18. Varebeskrivelse  I.19. Varekode (KN-kode) 

  I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.  

I.25. Varer sertifisert for:  

 Slakting  

I.26. Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

 Medlemsstat ISO-kode□ 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Anslått transporttid□ 

I.30. Reiseplan 

 Ja  Nei  

 I.31. Identifikasjon av varene 

 Art Offisiell individuell identifikasjon Alder Kjønn Rase Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

 II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 
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  Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav:  

(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst 30 

dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1 er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i henhold til et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av et offisielt forbud av dyrehelsegrunner de siste 

42 dager for brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært 

i kontakt med dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget 

til forordningen:  

  II.3.1. har dyrene uavbrutt oppholdt seg i en enkelt opprinnelsesenhet i minst 21 dager før lasting, eller i 

opprinnelsesenheten der de ble født dersom dyrene er yngre enn 21 dager, og ingen klovdyr er innført i 

opprinnelsesenheten fra en tredjestat i løpet av de 30 siste dager, med mindre de er innført i samsvar 

med artikkel 4a nr. 2 i rådsdirektiv 91/68/EØF, og 

  (1) enten [har oppholdt seg i en enkelt opprinnelsesenhet der ingen sauer eller geiter er innført de 21 siste dager, 

med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 91/68/EØF.] 

  (1) eller [skal sendes direkte fra en enkelt driftsenhet til bestemmelsesslakteriet.] 

  II.4.1 Dyrene er transportert ved bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som effektivt beskytter dyrenes 

helsetilstand.  

  II.4.2. På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten 

av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den………………………………………… 

(angi dato)(2). 

  II.4.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3)(4). 

  II.5. Dette sertifikat  

  (1) enten [er gyldig i ti dager fra dato for kontroll ved opprinnelsesenheten, godkjent oppsamlingssentral eller 

godkjent forhandleranlegg i opprinnelsesstaten,] 

  (1) eller [utløper i samsvar med artikkel 9 nr. 6 i direktiv 91/68/EØF den ……………………………………… (angi 

dato) ](5). 

 Merknader   

 Del 1:   

 — Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.2010 eller 01.04.2020. 

 — Rubrikk I.23: For containere eller kasser oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

 — Rubrikk I.31: 
Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av opprinnel-

sessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

  Alder: (måneder). 

  Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenummer 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen 

da transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da noen del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig 

med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres.  

(4) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral eller i et godkjent forhandleranlegg. 

(5) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral i transittmedlemsstaten. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MODELL II 

DEN EUROPEISKE UNION  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr.  I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.2. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følge-dokumenter 

1.7. Navn på forhandler  

Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode 1.11. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14. Lastested 

 Postnr. 

I.15. Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnr.□ 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

 I.18. Varebeskrivelse  I.19. Varekode (KN-kode) 

  I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.  

I.25. Varer sertifisert for:  

 Oppfôring  

I.26. Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstatsjon nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

 Medlemsstat ISO-kode□ 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 I.29. Anslått transporttid□ 

I.30. Reiseplan  

 Ja  Nei  

 I.31. Identifikasjon av varene  

 Art Offisiell individuell identifikasjon Alder Kjønn Rase Mengde 

 (vitenskapelig navn) 
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DEN EUROPEISKE UNION   91/68 El Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

 II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 
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  Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav:  

(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst  

30 dager før lasting.] 

 [II.2. Dyrene: 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 [II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i henhold til et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av forbud av dyrehelsegrunner de siste 42 dager for 

brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i kontakt med 

dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter, og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter, i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke vaksinert 

mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget til 

forordningen, opplyses det at dyrene har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager før 

lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og ingen 

sauer eller geiter er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dager før lasting, og ingen klovdyr 

er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dager før de sendes fra opprinnelsesenheten, 

med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 91/68/EØF.  

 (1) [II.4 Dyrene oppfyller de særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt i artikkel 7 og 8 i direktiv 91/68/EØF og 

fastsatt for bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium …..................................... (angi 

navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

  II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en driftsenhet for sau eller geit som er 

offisielt brucellosefri (B. melitensis): 

  (1) enten [opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium ………… (angi navn på 

medlemsstaten eller en del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt brucellosefri i samsvar med 

kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

  (1) eller [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.]  

  (1) eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet, og  

   (i)  er identifisert individuelt, 

   (ii) har aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke vaksinert mot brucellose i løpet av de siste to år, 

eller dyrene er hunndyr som er eldre enn to år, og som ble vaksinert før de var sju måneder, 

   (iii)  ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst seks 

ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av 

brucellose, med negativt resultat.] 

  II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en brucellosefri (B. melitensis) 

driftsenhet for sau eller geit: 

  (1) enten [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [fram til referansedatoen fastsatt i programmer for utryddelse godkjent i henhold til rådsvedtak 90/242/EØF, 

kommer dyrene fra en annen driftsenhet enn en som er offisielt brucellosefri eller brucellosefri, og oppfyller 

følgende vilkår: 

   (i) er identifisert individuelt, 

   (ii) kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis) har vært 

fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst tolv måneder, og 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 El Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og ble isolert 

under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst 

seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver 

for påvisning av brucellose, med negativt resultat.]] 

  (1) eller  [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, men ikke senere enn 15 dager 

før innføring i mottakerenheten.]] 

 (1) [II.7. Dyrene er beregnet på en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og som er godkjent i 

samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 eller en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 som en stat som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av 

skrapesyke, og kommer fra en eller flere driftsenheter som  

  (1) enten [ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke og som er godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar med  

nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

  (1) og/eller [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller [som i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav 

a)-i) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

 II.8.1. Dyrene er transportert ved bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og desinfisert 

med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som sikret effektivt vern av dyrenes 

helsetilstand. 

 II.8.2. På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at  

transporten av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den ………………………… 

(angi dato)(2). 

 II.8.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader   

Del I:   

— Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 or 01.04.20. 

— Rubrikk I.23: For containere eller kasser oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Rubrikk I.31: 
Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av opprinnel-

sessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

 Alder: (måneder). 

 Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da noen del av forsendelsen forlot opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MODELL III 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr.  I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følge dokumenter 

1.7. Navn på forhandler  

Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

ses region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Navn Godkjennings-/registrerings nr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14. Lastested 

 Postnr. 

I.15. Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

 I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (KN-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.   

I.25.  Varer sertifisert for:  

 Oppdrett  

I.26. Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport  

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30. Reiseplan 

 Ja  Nei  

 I.31. Identifikasjon av varene 

 Art Offisiell individuell identifikasjon Alder Kjønn Rase Mengde 

(vitenskapelig navn) 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Avlssau/avlsgeit 

 

II.  Opplysninger om helse II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

  Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav:  

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst  

30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene: 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timer før lasting), og viser ingen kliniske tegn på sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i henhold til et program for utryddelse av en smittsom sykdom, 

 II.2.3 kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av forbud av dyrehelsegrunner de siste 42 dager for 

brucellose, de siste 30 dager for rabies og de siste 15 dager for miltbrann, og har ikke vært i kontakt med 

dyr fra andre driftsenheter som ikke overholdt disse vilkårene, 

 II.2.4. kommer ikke fra driftsenheter, og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter, i en vernesone 

som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

  II.2.5. er ikke underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

  II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra oppdretteren eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret og 

transportdokumenter ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og C i vedlegget til 

forordningen, opplyses det at dyrene har oppholdt seg på én enkelt opprinnelsesenhet i minst 30 dager 

før lasting, eller på opprinnelsesenheten siden fødselen dersom dyrene er under 30 dager gamle, og 

ingen sauer eller geiter er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dager før lasting, og ingen 

klovdyr er innført fra en tredjestat til opprinnelsesenheten de 30 siste dager før de sendes fra 

opprinnelsesenheten, med mindre disse dyrene er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 

91/68/EØF. 

 (1) [II.4 Dyrene oppfyller de særlige tilleggsgarantiene som er fastsatt i artikkel 7 og 8 i direktiv 91/68/EØF og 

fastsatt for bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium …......................................... 

(angi navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi 

nummer).] 

  II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en driftsenhet for sau eller geit som 

er offisielt brucellosefri (B. melitensis): 

  (1) enten [opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium 

…….................................................…… (angi navn på medlemsstaten eller en del av dens territorium) 

som er anerkjent som offisielt brucellosefri i samsvar med kommisjonsbeslutning …/…/… (angi 

nummer).] ] 

  (1) eller [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.]  

  (1) eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet, og  

   (i) er identifisert individuelt, 

   
(ii) 

har aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke vaksinert mot brucellose i løpet av de siste to år, 

eller dyrene er hunndyr som er eldre enn to år, og som ble vaksinert før de var sju måneder, 

   (iii) ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, med minst 

seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for 

påvisning av brucellose, med negativt resultat.] 

  II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres i en brucellosefri (B. melitensis) 

driftsenhet for sau eller geit: 

  (1) enten [de kommer fra en offisielt brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [de kommer fra en brucellosefri (B. melitensis) driftsenhet.] 

  (1) og/eller [fram til referansedatoen fastsatt i programmer for utryddelse godkjent i henhold til rådsvedtak 

90/242/EØF, kommer dyrene fra en annen driftsenhet enn en som er offisielt brucellosefri eller 

brucellosefri, og oppfyller følgende vilkår: 

   (i)  er identifisert individuelt, 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Avlssau/avlsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 (ii) kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis) har 

vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst tolv måneder, og 

  (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og ble 

isolert under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjonsperioden, 

med minst seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF, ble 

utført to prøver for påvisning av brucellose, med negativt resultat.]] 

  (1) eller  [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, men senest 15 dager før 

utstedelse av dette helsesertifikatet.] 

 (1) [II.7. de er avlsværer som ikke er kastrerte og:  

  (i) kommer fra en driftsenhet der det ikke er registrert noen tilfeller av smittsom epidydimitt hos vær  

(B. ovis) de siste tolv måneder, 

  (ii) har vært holdt uten avbrudd på denne driftsenheten de siste seksti dager, 

  (iii) har i løpet av de siste 30 dager testet negativt for smittsom epidydimitt hos vær (B. ovis) i samsvar 

med vedlegg D til direktiv 91/68EØF.] 

 II.8. I samsvar med eierens skriftlige erklæring bekrefter undertegnede at dyrene ikke kommer fra en enhet, 

eller har vært i kontakt med dyr fra en enhet, der følgende sykdommer har vært klinisk påvist:  

  (i) i løpet av de siste seks måneder, smittsom agalakti hos sau (Mycoplasma agalactiae) eller smittsom 

agalakti hos geit (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides «large 

colony»),  

  (ii) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose eller kaseøs lymfadenitis,  

  (iii) i løpet av de siste tre år, lungeadenomatose, mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt. Denne 

tidsbegrensningen er imidlertid redusert til tolv måneder dersom dyr som er smittet av mædi/visna 

eller virusarteritt/-encefalitt, er slaktet og de gjenværende dyrene har reagert negativt på to prøver.  

(1) enten II.9. Dyrene kommer fra en eller flere driftsenheter som 

  (1) enten ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

(1) eller  II.9. Dyrene er beregnet på en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og som er godkjent 

i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 eller 

en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 

som en stat som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og kommer fra en 

eller flere driftsenheter som 

  (1) enten ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

  (1) og/eller  [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller  [i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav a)-i) i 

del A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Avlssau/avlsgeit 

II.  Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

(1) eller  [II.9. Dyrene er beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke og som er godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller andre medlemsstater enn de medlemsstater som er oppført i nr. 3.2 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 som stater som har et godkjent nasjonalt 

program for bekjempelse av skrapesyke, og kommer fra en eller flere driftsenheter som 

   (1) enten ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke godkjent i samsvar med nr. 2.2 første ledd i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001.]] 

   (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.] 

   (1) og/eller  [ikke er omfattet av de tiltak som er fastsatt i nr. 3 og 4 i kapittel B i vedlegg VII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 og dyrene er sau med prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

   (1) og/eller  [i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav a)-i) 

i del A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

   (1) og/eller  [er godkjent som en driftsenhet med kontrollert risiko for klassisk skrapesyke i samsvar 

med nr. 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

   (1) og/eller  [i en periode på minst sju år har overholdt kravene fastsatt i nr. 1.2 annet ledd bokstav a)-i) 

i del A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene ankommer 

mottakerenheten før 1. januar 2015.]] 

 II.10.1 Dyrene er transportert ved bruk av transportmidler og beholdere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som sikret effektivt vern av 

dyrenes helsetilstand. 

 II.10.2 På bakgrunn av den offentlige dokumentasjonen som ledsager dyrene, er det beregnet at transporten av 

forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter den …………………………………………… 

(angi dato)(2). 

 II.10.3 Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til å transporteres på 

fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader   

Del I:   

— Rubrikk I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 01.04.10 eller 01.04.20. 

— Rubrikk I.23: For containere eller kasser oppgis containernummer og (eventuelt) forseglingsnummer. 

— Rubrikk I.31: 
Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av 

opprinnelsessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

 Alder: (måneder). 

 Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II:  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den datoen da 

transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da noen del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, særlig med 

hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

—  Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

—  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Avlssau/avlsgeit 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Lokal veterinærenhet:  LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 2. desember 2013 

om godkjenning av et laboratorium i De forente stater med hensyn til utføring av serologiske prøver 

for kontroll av rabiesvaksiners virkning 

[meddelt under nummer K(2013) 8365] 

(2013/709/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av  

20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal 

utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), 

særlig artikkel 3 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedtak 2000/258/EF utpekes Agence française de 

sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, 

Frankrike (siden 1. juli 2010 innlemmet i Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail, ANSES) som det 

særskilt instituttet som er ansvarlig for å utarbeide de 

kriteriene som er nødvendige for å standardisere 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 

virkning. 

2) I det nevnte vedtak fastsettes at ANSES skal dokumen-

tere vurderingen av laboratorier i tredjestater som har 

søkt om å foreta serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning. 

3) På grunn av manglende deltaking i den årlige egnethets-

prøvingen organisert av ANSES i 2012 er tillatelsen 

som ble gitt 20. november 2002 i samsvar med vedtak 

2000/258/EF til VETCOM Food Analysis and 

Diagnostic Laboratory i Fort Sam Houston, tilbakekalt i 

samsvar med kommisjonsbeslutning 2010/436/EU(2). 

4) Vedkommende myndighet i De forente stater har 

inngitt en søknad om fornyet godkjenning av 

VETCOM Food Analysis and Diagnostic Laboratory i 

Fort Sam Houston, som støttes av en positiv 

vurderingsrapport utarbeidet av ANSES for dette 

laboratorium 16. september 2013. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 4.12.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 5. 

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 

(2) Kommisjonsavgjerd av 9. august 2010 om gjennomføring av 

rådsvedtak 2000/258/EF med omsyn til dugleiksprøvingar med 

sikte på å vidareføre godkjenninga av laboratorium som skal 

utføre serologiske prøver for å kontrollere verknaden av 

rabiesvaksinar (EUT L 209 av 10.8.2010, s. 19). 

5) Vedkommende myndighet i De forente stater har også 

offisielt underrettet Kommisjonen om at laboratoriets 

navn er endret. 

6) Det gjeldende laboratorium bør derfor godkjennes til å 

utføre serologiske prøver for kontroll av rabies-

vaksiners virkning på hunder, katter og ildrer. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF, 

godkjennes følgende laboratorium til å utføre serologiske 

prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, 

katter og ildrer: 

DoD Food Analysis & Diagnostic Laboratory 

2899 Schofield Road 

JBSA Fort Sam Houston, TX 78234 

De Forente Stater 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2019/EØS/18/05 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. november 2013 

om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til sykdomsfri status for Danmark med 

hensyn til hemoragisk virusseptikemi og for Irland og Nord-Irlands territorium i Det forente 

kongerike med hensyn til koiherpesvirussykdom 

[meddelt under nummer K(2013) 8385] 

(2013/706/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av  

24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og 

produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av 

visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 1 

første ledd, artikkel 44 nr. 2 første ledd, artikkel 49 nr. 1 og 

artikkel 50 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/177/EF(2) fastsettes en liste 

over medlemsstater, soner og segmenter som omfattes 

av godkjente overvåkings- og utryddingsprogrammer i 

forbindelse med én eller flere av de ikke-eksotiske 

sykdommene som er oppført i del II i vedlegg IV til 

direktiv 2006/88/EF. I vedtak 2009/177/EF fastsettes 

dessuten en liste over medlemsstater, soner og 

segmenter som er erklært sykdomsfrie med hensyn til 

én eller flere av disse sykdommene. 

2) Danmark har lagt fram for Kommisjonen et flerårig 

program for utryddelse av hemoragisk virusseptikemi 

(VHS) i henhold til rådsvedtak 90/424/EØF(3) for 

perioden fra 1. januar 2009 til 31. desember 2013. De 

sonene som omfattes av det nevnte programmet er satt 

inn i del B på listen i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF. 

3) Danmark har sendt Kommisjonen en erklæring 

vedrørende sluttføring av et flerårig program for 

utryddelse av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og at 

det har lyktes å utrydde sykdommen i hele fastlands-

området i Danmark. Erklæringen oppfyller kravene til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 3.12.2013,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 6. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2009/177/EF av. 31. oktober 2008 om 

gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til 

programmer for overvåking og utryddelse samt sykdomsfri status 

for medlemsstater, soner og segmenter (EUT L 63 av 7.3.2009,  

s. 15). 

(3) Rådsdirektiv 90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse kostnader på 

det veterinære området (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19). 

en erklæring om at et område er fritt for en sykdom 

fastsatt i direktiv 2006/88/EF. Hele fastlandsområdet i 

Danmark bør derfor erklæres fritt for hemoragisk 

virusseptikemi (VHS). 

4) I desember 2009 la Irland fram for Kommisjonen et 

flerårig program for overvåking av koiherpesvirus 

(KHV) i hele Irlands territorium. Området som omfattes 

av dette programmet er satt inn i del A på listen i 

vedlegg I til vedtak 2009/177/EF. 

5) Irland har sendt Kommisjonen en erklæring om at landet 

er fritt for koiherpesvirussykdom (KHV). Erklæringen 

oppfyller kravene til en erklæring om at et område er 

fritt for en sykdom fastsatt i direktiv 2006/88/EF. Hele 

Irlands territorium bør derfor erklæres fritt for koiher-

pesvirussykdom (KHV). 

6) I januar 2010 la Det forente kongerike fram for 

Kommisjonen et flerårig program for overvåking av 

koiherpesvirussykdom (KHV) i Nord-Irlands terri-

torium i Det forente kongerike. 

7) I februar 2013 sendte Det forente kongerike Kommi-

sjonen en erklæring om at Nord-Irlands territorium i 

Det forente kongerike er fritt for koiherpes-

virussykdom (KHV). Erklæringen oppfyller kravene til 

en erklæring om at et område er fritt for en sykdom 

fastsatt i direktiv 2006/88/EF. Nord-Irlands territorium 

i Det forente kongerike bør derfor erklæres fritt for 

koiherpesvirussykdom (KHV). 

8) Del A, B og C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør 

derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

2019/EØS/18/06 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/39 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg I vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Del A, 

 Oppføringen for Irland som gjelder koiherpesvirussykdom (KHV) utgår. 

2)  Del B, 

 Oppføringen for Danmark som gjelder hemoragisk virusseptikemi (VHS) utgår. 

3)  Del C, 

a)  Oppføringen for Danmark som gjelder hemoragisk virusseptikemi (VHS) skal lyde: 

«Danmark DK Hele fastlandsområdet» 

b)  Følgende oppføring for Irland som gjelder koiherpesvirussykdom (KHV) innsettes: 

«Irland IE Hele territoriet» 

c)  Følgende oppføring for Det forente kongerike som gjelder koiherpesvirussykdom (KHV) innsettes: 

«Det forente kongerike UK Nord-Irlands territorium» 

 



Nr. 18/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. juni 2013 

om endring av vedlegg II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i 

Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene 

[meddelt under nummer K(2013) 3740] 

(2013/302/EU)(*) 

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 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse som gjelder for driftsansvarlige for nærings-

middelforetak. Disse reglene omfatter hygienekrav til rå 

melk og melkeprodukter. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt 

visse unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I 

underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 for de melkeforedlingsvirksomhetene i 

Bulgaria som er oppført i vedtaket. Vedtaket skal 

anvendes fra 1. januar 2010 til 31. desember 2013. 

3) I samsvar med vedtak 2009/861/EF kan visse 

melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II til 

nevnte vedtak foredle melk som ikke oppfyller 

kravene, på atskilte produksjonslinjer. 

4) Bulgaria sendte Kommisjonen en revidert og ajourført 

liste over disse melkeforedlingsvirksomhetene  

13. desember 2012. 

5) I den reviderte og ajourførte listen er visse virksomheter 

som for øyeblikket er oppført i vedlegg II til vedtak 

2009/861/EF blitt fjernet, ettersom de anses å oppfylle 

kravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I i vedlegg III til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 21.6.2013,  

s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 7. 

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

(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83. 

forordning (EF) nr. 853/2004 og derfor har tillatelse til å 

bringe melkeprodukter i omsetning på Unionens 

marked. Disse virksomhetene var oppført i tabellen i 

vedlegg II til vedtak 2009/861/EF som nummer 6 

(1112004 «Matev-Mlekoprodukt» OOD), 16 (2712010 

«Kamadzhiev-milk» EOOD), 37 (1212022 

«Milkkomm» EOOD), 56 (BG 2612042 «Bulmilk» 

OOD), 61 (1712013 ET «Deniz»), 70 (BG 1812003 

«Sirma Prista» AD) og 78 (1812005 «DAV- Viktor 

Simonov» EOOD). 

6) Vedtak 2009/861/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 2009/861/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2019/EØS/18/07 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som ikke oppfyller kravene, som 

nevnt i artikkel 3 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

1 BG 2412037 “Stelimeks” EOOD s. Asen 

2 0912015 “Anmar” OOD s. Padina 

obsht. Ardino 

3 0912016 OOD “Persenski” s. Zhaltusha 

obsht. Ardino 

4 1012014 ET “Georgi Gushterov DR” s. Yahinovo 

5 1012018 “Evro miyt end milk” 

EOOD 

gr. Kocherinovo 

obsht. Kocherinovo 

6 1112017 ET “Rima-Rumen Borisov” s. Vrabevo 

7 1312023 “Inter-D” OOD s. Kozarsko 

8 1612049 “Alpina -Milk” EOOD s. Zhelyazno 

9 1612064 OOD “Ikay” s. Zhitnitsa 

obsht. Kaloyanovo 

10 2112008 MK “Rodopa milk” s. Smilyan 

obsht. Smolyan 

11 2412039 “Penchev” EOOD gr. Chirpan 

ul. “Septemvriytsi” 58 

12 2512021 “Keya-Komers-03” EOOD s. Svetlen 

13 0112014 ET “Veles-Kostadin Velev” gr. Razlog 

ul. “Golak” 14 

14 2312041 “Danim-D.Stoyanov” 

EOOD 

gr. Elin Pelin 

m-st Mansarovo 

15 0712001 “Ben Invest” OOD s. Kostenkovtsi 

obsht. Gabrovo 

16 1512012 ET “Ahmed Tatarla” s. Dragash voyvoda, 

obsht. Nikopol 

17 2212027 “Ekobalkan” OOD gr. Sofia 

bul “Evropa” 138 

18 2312030 ET “Favorit- D.Grigorov” s. Aldomirovtsi 

19 2312031 ET “Belite kamani” s. Dragotintsi 

20 BG 1512033 ET “Voynov-Ventsislav 

Hristakiev” 

s. Milkovitsa 

obsht. Gulyantsi 

21 BG 1512029 “Lavena” OOD s. Dolni Dębnik 

obl. Pleven 

22 BG 1612028 ET “Slavka Todorova” s. Trud 

obsht. Maritsa 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

23 BG 1612051 ET “Radev-Radko Radev” s. Kurtovo Konare 

obl. Plovdiv 

24 BG 1612066 “Lakti ko” OOD s. Bogdanitza 

25 BG 2112029 ET “Karamfil Kasakliev” gr. Dospat 

26 BG 0912004 “Rodopchanka” OOD s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

27 0112003 ET “Vekir” s. Godlevo 

28 0112013 ET “Ivan Kondev” gr. Razlog 

Stopanski dvor 

29 0212037 “Megakomers” OOD s. Lyulyakovo 

obsht. Ruen 

30 0512003 SD “LAF-Velizarov i sie” s. Dabravka 

obsht. Belogradchik 

31 0612035 OOD “Nivego” s. Chiren 

32 0612041 ET “Ekoprodukt-Megiya- 

Bogorodka Dobrilova” 

gr. Vratsa 

ul. “Ilinden” 3 

33 0612042 ET “Mlechen puls - 95 - 

Tsvetelina Tomova” 

gr. Krivodol 

ul. “Vasil Levski” 

34 1012008 “Kentavar” OOD s. Konyavo 

obsht. Kyustendil 

35 1212031 “ADL” OOD s. Vladimirovo 

obsht. Boychinovtsi 

36 1512006 “Mandra” OOD s. Obnova 

obsht. Levski 

37 1512008 ET “Petar Tonovski-Viola” gr. Koynare 

ul. “Hr.Botev” 14 

38 1512010 ET “Militsa Lazarova-90” gr. Slavyanovo, 

ul. “Asen Zlatarev” 2 

39 1612024 SD “Kostovi - EMK” gr. Saedinenie 

ul. “L.Karavelov” 5 

40 1612043 ET “Dimitar Bikov” s. Karnare 

obsht. “Sopot” 

41 1712046 ET “Stem-Tezdzhan Ali” gr. Razgrad 

ul. “Knyaz Boris” 23 

42 2012012 ET “Olimp-P.Gurtsov” gr. Sliven 

m-t “Matsulka” 

43 2112003 “Milk- inzhenering” OOD gr. Smolyan 

ul. “Chervena skala” 21 

44 2112027 “Keri” OOD s. Borino, 

obsht. Borino 

45 2312023 “Mogila” OOD gr. Godech, 

ul. “Ruse” 4 

46 2512018 “Biomak” EOOD gr. Omurtag 

ul. “Rodopi” 2 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

47 2712013 “Ekselans” OOD s. Osmar, 

obsht. V. Preslav 

48 2812018 ET “Bulmilk-Nikolay 

Nikolov” 

s. General Inzovo, 

obl. Yambolska 

49 2812010 ET “Mladost-2-Yanko 

Yanev” 

gr. Yambol, 

ul. “Yambolen” 13 

50 BG 1012020 ET “Petar Mitov-

Universal” 

s. Gorna Grashtitsa 

obsht. Kyustendil 

51 BG 1112016 Mandra “IPZHZ” gr. Troyan 

ul. “V.Levski” 281 

52 BG 1712042 ET “Madar” s. Terter 

53 BG 0912011 ET “Alada-Mohamed 

Banashak” 

s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

54 1112026 “ABLAMILK” EOOD gr. Lukovit 

ul. “Yordan Yovkov” 13 

55 1312005 “Ravnogor” OOD s. Ravnogor 

56 1712010 “Bulagrotreyd-chastna 

kompaniya” EOOD 

s. Yuper 

Industrialen kvartal 

57 2012011 ET “Ivan Gardev 52” gr. Kermen 

ul. “Hadzhi Dimitar” 2 

58 2012024 ET “Denyo Kalchev 53” gr. Sliven 

ul. “Samuilovsko shose” 17 

59 2112015 OOD “Rozhen Milk” s. Davidkovo, 

obsht. Banite 

60 2112026 ET “Vladimir Karamitev” s. Varbina 

obsht. Madan 

61 2312007 ET “Agropromilk” gr. Ihtiman 

ul. “P.Slaveikov” 19 

62 BG 1812008 “Vesi” OOD s. Novo selo 

63 BG 2512003 “Si Vi Es” OOD gr. Omurtag 

Promishlena zona 

64 BG 2612034 ET “Eliksir-Petko Petev” s. Gorski izvor 

65 BG 2512001 “Mladost -2002” OOD gr. Targovishte 

bul. “29-ti yanuari” 7 

66 0812030 “FAMA” AD gr. Dobrich 

bul. “Dobrudzha” 2 

67 0912003 “Koveg-mlechni produkti” 

OOD 

gr. Kardzhali 

Promishlena zona 

68 1412015 ET “Boycho Videnov - 

Elbokada 2000” 

s. Stefanovo 

obsht. Radomir 

69 1712017 “Diva 02” OOD gr. Isperih 

ul. “An.Kanchev” 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

70 1712037 ET “Ali Isliamov” s. Yasenovets 

71 1712043 “Maxima milk” OOD s. Samuil 

72 2012010 “Saray” OOD s. Mokren 

73 2012032 “Kiveks” OOD s. Kovachite 

74 2012036 “Minchevi” OOD s. Korten 

75 2212009 “Serdika -94” OOD gr. Sofia 

kv. Zheleznitza 

76 2312028 ET “Sisi Lyubomir 

Semkov” 

s. Anton 

77 2312033 “Balkan spetsial” OOD s. Gorna Malina 

78 2312039 EOOD “Laktoni” s. Ravno pole, 

obl. Sofiyska 

79 2412040 “Inikom” OOD gr. Galabovo 

ul. “G.S.Rakovski” 11 

80 2512011 ET “Sevi 2000- Sevie 

Ibryamova” 

s. Krepcha 

obsht. Opaka 

81 2612015 ET “Detelina 39” s. Brod 

82 2812002 “Arachievi” OOD s. Kirilovo, 

obl. Yambolska’ 

83 BG 1612021 ET “Deni-Denislav 

Dimitrov-Ilias Islamov” 

s. Briagovo 

obsht. Gulyantsi 

84 BG 2012019 “Hemus-Milk komers” 

OOD 

gr. Sliven 

Promishlena zona Zapad 

85 2012008 “Raftis” EOOD s. Byala 

86 2112023 ET “Iliyan Isakov” s. Trigrad 

obsht. Devin 

87 2312020 “MAH 2003” EOOD gr. Etropole 

bul. “Al. Stamboliyski” 21 

88 2712005 “Nadezhda” OOD s. Kliment» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1079/2013 

av 31. oktober 2013 

om fastsettelse av overgangsbestemmelser ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 9 første ledd, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 

av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig 

artikkel 16 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 

endrer i betydelig grad de reglene og framgangsmåtene 

som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene må 

oppfylle. De nevnte forordningene fikk anvendelse fra 

1. januar 2006. Anvendelse av enkelte av disse reglene 

og framgangsmåtene med umiddelbar virkning fra 

nevnte dato ville imidlertid i visse tilfeller ha medført 

praktiske problemer. 

2)  Derfor ble det ved 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(3) 

fastsatt visse overgangsbestemmelser for en over-

gangsperiode med varighet til 31. desember 2013, for å 

muliggjøre en smidig overgang til en fullstendig 

gjennomføring av reglene og framgangsmåtene fastsatt i 

de tre nevnte forordningene. Ved fastsettelsen av 

overgangsperiodens varighet ble det tatt hensyn til at 

disse rammereglene for hygiene skulle gjennomgås på 

nytt. 

3)  Rapporten av 28. juli 2009 fra Kommisjonen til 

Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med 

anvendelsen av Europaparlamentets og Rådets 

hygieneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF)  

nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004(4) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 1.11.2013,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 8. 

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

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

(3) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 10. 

(4) KOM(2009) 403 endelig utgave. 

har til formål å gi en saklig framstilling av alle berørte 

parters erfaringer, herunder vanskeligheter, i 2006, 

2007 og 2008 med gjennomføringen av hygienepakken 

(heretter kalt «rapporten»). 

4)  Rapporten omfatter erfaringer med overgangs-

bestemmelser fastsatt i forordning (EF) nr. 1162/2009. 

Rapporten tyder på at det har vært problemer i 

forbindelse med lokal levering av små mengder av 

visse næringsmidler, at en videre avklaring er 

nødvendig av situasjoner der nasjonale importregler 

anvendes i fravær av harmoniserte unionsregler, og at 

kriser på grunn av importerte, sammensatte produkter 

har bekreftet behovet for en bedre kontroll med slike 

produkter. 

5)  Disse vanskelighetene må løses ved en revisjon av 

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

Som en del av en slik revisjon ble en konse-

kvensanalyse iverksatt umiddelbart etter at rapporten 

ble offentliggjort. Det er imidlertid behov for mer tid 

til å fullføre konsekvensanalysen før den vanlige 

framgangsmåten for revisjon innledes. 

6)  På bakgrunn av opplysninger mottatt fra Nærings-

middel- og veterinærkontoret, vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og berørte nærings-

middelforetak bør i tillegg visse overgangsbestemmelser 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1162/2009 videreføres i 

påvente av at nevnte revisjon fullføres. 

7)  Det bør derfor fastsettes en ytterligere over-

gangsperiode der visse overgangsbestemmelser fastsatt 

i forordning (EF) nr. 1162/2009 fortsatt bør ha 

anvendelse. 

8)  Direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og 

haredyr som er slaktet på driftsenheten, fra produsenten 

til sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer 

dette som ferskt kjøtt direkte til sluttforbrukeren, er 

unntatt fra virkeområdet for forordning (EF) 

nr. 853/2004. En begrensning av denne bestemmelsen til 

å omfatte bare ferskt kjøtt fram til revisjonen av 

forordningen er fullført, ville imidlertid innebære en 

ytterligere byrde for små produsenter. Ved (EF) 

nr. 1162/2009 er det derfor fastsatt et unntak fra 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 for 

direkte levering av slike varer på bestemte vilkår, uten at 

det begrenses til ferskt kjøtt. Dette unntaket bør 

opprettholdes i den nye overgangsperioden som 

fastsettes ved denne forordning.  

2019/EØS/18/08 
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9)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) 

nr. 854/2004 er det fastsatt visse bestemmelser om 

import til Unionen av produkter av animalsk 

opprinnelse og næringsmidler som inneholder både 

produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede 

produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte 

produkter). Ved forordning (EF) nr. 1162/2009 er det 

fastsatt overgangstiltak som avviker fra noen av 

bestemmelsene, for visse sammensatte produkter der 

hygienevilkårene ved import til Unionen ennå ikke er 

harmonisert på unionsplan. Disse vilkårene ble endret 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 

11. januar 2012 om fastsettelse av krav til utstedelse av 

sertifikater for import til og transitt gjennom Unionen 

av visse sammensatte produkter og om endring av 

vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) 

nr. 1162/2009(1) og vil ikke bli fullstendig harmonisert 

før 31. desember 2013. I påvente av en framtidig 

harmonisering av Unionens regelverk må det derfor 

fastsettes unntak i den nye overgangsperioden som 

fastsettes ved denne forordning. 

10)  Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 1162/2009 

oppheves. 

11)  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 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes overgangstiltak for 

anvendelsen av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF)  

nr. 854/2004 for en overgangsperiode fra 1. januar 2014 til  

31. desember 2016. 

Artikkel 2 

Direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og 

haredyr 

Som unntak fra artikkel 1 nr. 3 bokstav d) og med forbehold 

for artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 får 

bestemmelsene fastsatt i nevnte forordning ikke anvendelse på 

produsentens direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe 

og haredyr som er slaktet på driftsenheten, til sluttforbrukeren 

eller lokale detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren. 

  

(1) EUT L 12 av 14.1.2012, s. 1. 

Artikkel 3 

Hygienevilkår ved import av produkter av animalsk 

opprinnelse 

1.  Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke 

anvendelse på import av produkter av animalsk opprinnelse 

som det ikke er fastsatt harmoniserte hygienevilkår ved import 

for på unionsplan. 

Ved import av slike produkter av animalsk opprinnelse skal 

vedkommende importerende medlemsstats hygienevilkår ved 

import oppfylles. 

2.  Som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

som importerer næringsmidler som inneholder både produkter 

av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk 

opprinnelse, med unntak av foredlede produkter omhandlet i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 28/2012, unntas fra 

forpliktelsene fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 853/2004. 

Ved import av slike næringsmidler skal de harmoniserte 

unionsreglene overholdes dersom slike finnes, og i motsatt fall 

skal medlemsstatens nasjonale regler overholdes. 

Artikkel 4 

Framgangsmåter ved import av produkter av animalsk 

opprinnelse 

Kapittel III i forordning (EF) nr. 854/2004 får ikke anvendelse 

på import av produkter av animalsk opprinnelse som det ikke 

er fastsatt harmoniserte hygienevilkår ved import for på 

unionsplan, herunder lister over tredjestater og deler av 

tredjestater og over virksomheter som det er tillatt å importere 

fra. 

Ved import av slike produkter av animalsk opprinnelse skal 

vedkommende importerende medlemsstats hygienevilkår ved 

import oppfylles. 

Artikkel 5 

Oppheving av forordning (EF) nr. 1162/2009 

Forordning (EF) nr. 1162/2009 oppheves. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2014 til 31. desember 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 Formann 

 __________  
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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(*) 

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 18 nr. 6, 8, 10 og 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 

5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for 

offentlig kontroll av trikiner i kjøtt(2) er det fastsatt 

regler for prøvetaking av skrotter av arter som er 

mottakelige for trikininfeksjon, med henblikk på å 

bestemme status for driftsenheter og områder, samt 

vilkår for import av kjøtt til Unionen. I forordningen er 

det også fastsatt referansemetoder og likeverdige 

metoder for påvisning av trikiner i prøver fra skrotter. 

2)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 3. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om farer for folkehelsen som skal omfattes av 

inspeksjon av kjøtt (svin)(3). I nevnte uttalelse fastslo 

EFSA at trikiner utgjør en mellomstor risiko for 

folkehelsen i forbindelse med konsum av svinekjøtt, 

og konkluderte med at når det gjelder inspeksjons-

metoder for biologiske farer, vil den eneste måten å 

sikre effektiv kontroll av de viktigste farene på, være 

en sikkerhetskontroll av svineskrotter, med en rekke 

forebyggende tiltak og kontroller som utføres på en 

integrert måte både på driftsenhetene og slakteriene. 

3)  EFSA identifiserte visse epidemiologiske indikatorer i 

forbindelse med trikiner. Avhengig av formålet og den 

epidemiologiske situasjonen i staten kan indikatorene 

anvendes på nasjonalt eller regionalt plan eller på 

slakteriet eller driftsenheten. 

4)  EFSA erkjenner at trikiner forekommer sporadisk i 

Unionen, først og fremst hos frittgående svin og 

hobbybesetninger av svin. EFSA fastslo også at typen 

produksjonssystem er den viktigste enkeltstående 

risikofaktoren med hensyn til trikininfeksjon. Videre 

viser tilgjengelige opplysninger at risikoen for 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2014, s. 85, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 9. 

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

(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60. 

(3) EFSA Journal 2011; 9(10):2351[198 s.], offentliggjort  

3. oktober 2011. 

trikininfeksjon hos svin som holdes under offisielt 

anerkjente kontrollerte oppstallingsforhold, er 

ubetydelig. 

5)  En status som ubetydelig risiko for en stat eller region 

anerkjennes ikke lenger i internasjonal sammenheng 

av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). I stedet er en 

slik anerkjennelse knyttet til delområder som består av 

én eller flere driftsenheter som anvender særlige 

kontrollerte oppstallingsforhold. 

6)  For å skape samsvar med internasjonale standarder og 

for å styrke kontrollsystemet i samsvar med de faktiske 

risikoene for folkehelsen, bør de risikoreduserende 

tiltakene for trikiner, herunder importvilkår, på slakterier 

og vilkårene for bestemmelse av trikininfeksjonsstatus 

for stater, regioner eller driftsenheter tilpasses, 

rasjonaliseres og forenkles. 

7)  Belgia og Danmark meldte i 2011 en ubetydelig 

trikinrisiko for sitt territorium i samsvar med forordning 

(EF) nr. 2075/2005. En slik status som ubetydelig risiko 

for en stat eller region er imidlertid ikke lenger 

anerkjent. Driftsenheter og delområder i Belgia og 

Danmark som på ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning oppfyller vilkårene for kontrollerte 

oppstallingsforhold, bør imidlertid få tillatelse til å 

anvende unntaket for slike driftsenheter og delområder 

uten ytterligere vilkår, så som ytterligere krav om senere 

offisiell anerkjennelse fra vedkommende myndighet. 

8)  Den europeiske unions referanselaboratorium for 

parasitter har anbefalt at teksten i forordningen skal 

presiseres med hensyn til framgangsmåten for visse 

likeverdige metoder for trikinundersøkelse. 

9)  Det bør fastsettes at driftsansvarlige skal sikre at døde 

dyr samles inn, identifiseres og transporteres uten 

unødig opphold i samsvar med artikkel 21 og 22 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forord-

ningen om animalske biprodukter)(4) og vedlegg VIII til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 

2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til 

visse prøver og produkter som er unntatt fra 

veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte 

direktiv(5).  

  

(4) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(5) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

2019/EØS/18/09 
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10)  Antall tilfeller (importerte og stedegne) av trikiner hos 

mennesker, herunder epidemiologiske data, bør 

rapporteres i samsvar med kommisjonsvedtak 

2000/96/EF av 22. desember 1999 om smittsomme 

sykdommer som gradvis skal omfattes av felles-

skapsnettet i henhold til europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 2119/98/EF(1). 

11)  Forordning (EF) nr. 2075/2005 bør derfor endres. 

12)  Kravene fastsatt i denne forordning medfører en 

tilpasning av gjeldende praksis for både driftsan-

svarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende 

myndigheter. Det er derfor hensiktsmessig å tillate 

utsatt anvendelse av enkelte av bestemmelsene i denne 

forordning. 

13)  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 forordning (EF) nr. 2075/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Definisjoner 

 I denne forordning menes med: 

1) «trikin» en rundmark som tilhører arter av slekten 

Trichinella, 

2) «kontrollerte oppstallingsforhold» en type husdyrhold 

der svin til enhver tid holdes under fôrings- og 

oppstallingsforhold som kontrolleres av den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, 

3) «delområde» en gruppe driftsenheter som anvender 

kontrollerte oppstallingsforhold. Alle driftsenheter 

som anvender kontrollerte oppstallingsforhold i en 

medlemsstat, kan anses som ett delområde.» 

2)  Artikkel 2 og 3 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Prøvetaking av skrotter 

1.  Som en del av kontrollen post mortem skal det tas 

prøver fra skrotter av tamsvin på slakterier som følger: 

a)  Alle skrotter av avlspurker og -råner eller minst 10 % 

av skrottene av de dyrene som hvert år sendes til 

slakting fra hver driftsenhet som er offisielt anerkjent 

for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, 

skal undersøkes for trikiner. 

  

(1) EFT L 28 av 3.2.2000, s. 50. 

b)  Alle skrotter fra driftsenheter som ikke er offisielt 

anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallings-

forhold, skal systematisk undersøkes for trikiner. 

 Det skal tas en prøve fra hver skrott, og prøven skal 

undersøkes for trikiner i et laboratorium som er utpekt av 

vedkommende myndighet, ved hjelp av én av følgende 

påvisningsmetoder: 

a)  referansemetoden for påvisning beskrevet i vedlegg I 

kapittel I eller 

b)  en likeverdig påvisningsmetode beskrevet i vedlegg I 

kapittel II. 

2.  I påvente av resultatene av trikinundersøkelsen og 

forutsatt at den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket garanterer full sporbarhet, kan skrottene deles 

i høyst seks deler på et slakteri eller i et nedskjærings-

anlegg i samme lokaler som slakteriet («lokalene»). 

 Som unntak fra første ledd og etter godkjenning fra 

vedkommende myndighet kan skrottene nedskjæres i et 

nedskjæringsanlegg som er tilknyttet eller atskilt fra 

slakteriet, forutsatt at 

a)  dette skjer under tilsyn av vedkommende myndighet, 

b)  en skrott eller deler av denne ikke har mer enn ett 

nedskjæringsanlegg som bestemmelsessted, 

c)  nedskjæringsanlegget ligger på medlemsstatens 

territorium, og 

d)  alle deler erklæres uegnet til konsum dersom 

resultatet er positivt. 

3.  Det skal systematisk tas prøver fra skrotter av hester, 

villsvin og andre arter av produksjonsdyr og viltlevende 

dyr som er mottakelige for trikininfestasjon, på slakterier 

eller i viltbehandlingsanlegg som en del av kontrollen post 

mortem. 

 Det skal tas én prøve fra hver skrott, og prøven skal 

undersøkes i samsvar med vedlegg I og III i et 

laboratorium som er utpekt av vedkommende myndighet. 

Artikkel 3 

Unntak 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 skal kjøtt fra tamsvin 

som har gjennomgått frysebehandling i samsvar med 

vedlegg II under tilsyn av vedkommende myndighet, 

unntas fra trikinundersøkelsen. 

2.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 skal skrotter og kjøtt 

fra tamsvin som ikke er avvente, og som er yngre enn fem 

uker, unntas fra trikinundersøkelsen.  
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3.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 kan skrotter og kjøtt 

fra tamsvin unntas fra trikinundersøkelsen når dyrene 

kommer fra en driftsenhet eller et delområde som er 

offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold i samsvar med vedlegg IV, dersom 

a)  det i de siste tre årene ikke er påvist stedegne 

trikininfestasjoner i medlemsstaten hos tamsvin som 

holdes i driftsenheter som er offisielt anerkjent for 

anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, og det 

i dette tidsrommet kontinuerlig er blitt gjennomført 

undersøkelser i samsvar med artikkel 2, eller 

b)  historiske data fra kontinuerlige undersøkelser av 

bestanden av slaktede svin viser med et konfidensnivå 

på minst 95 % at prevalensen av trikiner ikke 

overstiger én per million i denne bestanden, eller 

c)  driftsenhetene som anvender kontrollerte opp-

stallingsforhold, ligger i Belgia eller Danmark. 

4.  Dersom en medlemsstat anvender unntaksbe-

stemmelsen i nr. 3, skal den underrette Kommisjonen og 

de andre medlemsstatene i Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og framlegge en årlig 

rapport for Kommisjonen med opplysningene nevnt i 

vedlegg IV kapittel II. Kommisjonen skal på sitt nettsted 

offentliggjøre listen over medlemsstater som benytter 

unntaket. 

 Dersom en medlemsstat ikke framlegger den årlige 

rapporten, eller den årlige rapporten ikke er 

tilfredsstillende med hensyn til kravene i denne artikkel, 

skal unntaket opphøre å gjelde for denne medlemsstaten.» 

3)  Artikkel 8–12 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Offisiell anerkjennelse av driftsenheter som anvender 

kontrollerte oppstallingsforhold 

1.  For formålene i denne forordning kan vedkommende 

myndighet offisielt anerkjenne en driftsenhet eller et 

delområde som anvender kontrollerte oppstallingsforhold, 

dersom kravene fastsatt i vedlegg IV er oppfylt. 

2.  Driftsenheter eller delområder i Danmark eller 

Belgia som på anvendelsesdatoen for denne forordning 

anvender kontrollerte oppstallingsforhold i samsvar med 

artikkel 3 nr. 3 bokstav c), anses å være offisielt anerkjent 

for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold som 

angitt i vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetaks plikt til å 

underrette 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som er offisielt 

anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallings-

forhold, skal underrette vedkommende myndighet dersom 

et av kravene fastsatt i vedlegg IV ikke lenger er oppfylt, 

eller dersom det har oppstått andre endringer som kan 

påvirke driftsenhetens trikinstatus. 

Artikkel 10 

Kontroll av driftsenheter som er offisielt anerkjent for 

anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold 

Vedkommende myndighet skal påse at det regelmessig 

foretas kontroller av driftsenheter som er offisielt 

anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallings-

forhold. 

Hyppigheten av kontrollene skal være basert på en 

risikovurdering, idet det tas hensyn til sykdomshistorie og 

prevalens, tidligere observasjoner, geografisk område, 

lokale mottakelige viltlevende dyr, dyreholdspraksis, 

veterinærkontroll og oppdretternes overholdelse av 

regelverket. 

Vedkommende myndighet skal kontrollere at tamsvin som 

kommer fra disse driftsenhetene, undersøkes i samsvar 

med artikkel 2 nr. 1. 

Artikkel 11 

Overvåkingsprogrammer 

Vedkommende myndighet kan gjennomføre et over-

våkingsprogram som omfatter bestanden av tamsvin fra en 

driftsenhet eller et delområde som er offisielt anerkjent for 

anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, for å 

kontrollere at trikiner ikke forekommer i bestanden. 

Prøvingshyppigheten, antall dyr som det skal foretas 

prøving av, og prøvetakingsplanen skal fastsettes i 

overvåkingsprogrammet. For dette formål skal det tas 

kjøttprøver som skal undersøkes for forekomst av 

trikinparasitter i samsvar med vedlegg I kapittel I eller II. 

Overvåkingsprogrammet kan omfatte serologiske metoder 

som et tilleggsverktøy så snart EU-referanselaboratoriet 

har validert en egnet metode. 

Artikkel 12 

Tilbakekalling av offisiell anerkjennelse av drifts-

enheter for anvendelse av kontrollerte oppstallings-

forhold 

1.  Dersom resultatene av kontrollene som er foretatt i 

samsvar med artikkel 10, viser at kravene i vedlegg IV 

ikke lenger er oppfylt, skal vedkommende myndighet 

umiddelbart tilbakekalle driftsenhetens offisielle 

anerkjennelse. 

2.  Dersom prøver fra tamsvin fra en driftsenhet som er 

offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold, gir positivt resultat for trikiner, skal 

vedkommende myndighet umiddelbart  
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a)  tilbakekalle driftsenhetens offisielle anerkjennelse, 

b)  undersøke alle tamsvin på driftsenheten på 

slaktetidspunktet, 

c)  spore og foreta prøving av alle avlsdyr som er 

kommet til driftsenheten, og så langt det er mulig, alle 

dyr som har forlatt driftsenheten i løpet av minst de 

siste seks månedene før det positive resultatet. For 

dette formål skal det tas kjøttprøver som skal 

undersøkes for forekomst av trikinparasitter ved hjelp 

av påvisningsmetodene fastsatt i vedlegg I kapittel I 

og II, 

d)  ved behov og så langt det er mulig, undersøke 

spredningen av parasittinfestasjon forårsaket av 

distribusjon av kjøtt fra tamsvin som er slaktet i 

tidsrommet før det positive resultatet, 

e)  underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene, 

f)  ved behov iverksette en epidemiologisk undersøkelse 

for å klarlegge årsaken til infestasjonen, 

g)  treffe hensiktsmessige tiltak dersom en infestert skrott 

ikke kan identifiseres på slakteriet, herunder 

i) øke størrelsen på hver kjøttprøve som tas for 

undersøkelse av skrottene under mistanke, eller 

ii) erklære skrottene uegnet til konsum, 

iii) treffe hensiktsmessige tiltak med sikte på å 

destruere skrotter under mistanke eller deler av 

disse samt skrotter som reagerer positivt på 

prøver. 

3.  Etter at en anerkjennelse er tilbakekalt, kan 

driftsenhetene på nytt bli offisielt anerkjent når de 

identifiserte problemene er løst og vedkommende 

myndighet anser at kravene fastsatt i vedlegg IV er 

oppfylt på en tilfredsstillende måte. 

4.  Dersom det ved inspeksjon påvises manglende 

overholdelse av artikkel 9 eller tas prøver med positivt 

resultat på en driftsenhet i et delområde, bør den berørte 

driftsenheten fjernes fra delområdet inntil kravene igjen 

overholdes.» 

4)  Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Hygienekrav ved import 

 Kjøtt fra dyrearter som kan være bærere av trikiner, som 

inneholder tverrstripet muskulatur og som kommer fra en 

tredjestat, kan importeres til Unionen bare dersom det før 

eksporten er undersøkt for trikiner i samsvar med 

artikkel 2 og 3 i den berørte tredjestaten.» 

5)  Artikkel 14 oppheves. 

6)  Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Dokumenter 

 Hygienesertifikatet som følger importert kjøtt som nevnt i 

artikkel 13, skal inneholde en erklæring fra den offentlige 

veterinæren om at trikinundersøkelsen i opprinnelses-

tredjestaten er utført i samsvar med artikkel 13. 

 Originaldokumentet skal følge kjøttet med mindre det er 

gitt unntak i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 854/2004.» 

7)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

8)  Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel I nr. 3, «Metode», tilføyes følgende punkt: 

«IV.  Rengjørings- og dekontamineringsrutiner etter et positivt eller usikkert resultat 

 Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinasjon av en samleprøve eller enkeltprøve er positivt 

eller usikkert, må alt materiale som har vært i kontakt med kjøtt (blanderskål, begerglass, rørestav, 

temperaturføler, konisk filtertrakt, sil og tang), dekontamineres omhyggelig ved å dyppes i varmt vann  

(65–90 °C) i noen sekunder. Kjøttrester eller inaktiverte larver som måtte være igjen på overflaten, kan 

fjernes med en ren svamp og vann fra springen. Om nødvendig kan noen dråper rengjøringsmiddel tilsettes 

for å avfette utstyret. Det anbefales deretter å skylle hver del omhyggelig for å fjerne alle rester av 

rengjøringsmiddelet.» 

2)  I kapittel II del D skal nr. 3 lyde: 

«3. Metode 

I. For komplette samleprøver (100 g prøver samtidig): 

a)  Det tilsettes 16 ± 0,5 ml 25 % saltsyre (sluttkonsentrasjon 0,2 %) til et 3-liters begerglass som 

inneholder 2,0 liter ± 200 ml vann fra springen oppvarmet til 46–48 °C. En rørestav plasseres i 

begerglasset, begerglasset settes på den forvarmede platen, og omrøringen påbegynnes. 

b)  10 ± 1 g pepsin i pulverform (eller 30 ± 3 ml pepsinløsning) tilsettes. 

c)  100-115 g prøver tatt i samsvar med nr. 2 hakkes i blanderen med 150 ± 15 ml forvarmet 

fordøyelsesbuffer. 

d)  Det hakkede kjøttet legges i et 3-liters begerglass som inneholder vann, pepsin og saltsyre. 

e)  Hakkeinnsatsen i blanderen senkes flere ganger ned i fordøyelsesvæsken i begerglasset, og 

blanderskålen skylles med en liten mengde fordøyelsesvæske for å fjerne alt kjøtt som henger fast. 

f)  Begerglasset dekkes med aluminiumsfolie. 

g)  Magnetrøreren skal innstilles slik at den holder en konstant temperatur på 44–46 °C gjennom hele 

prosessen. Under omrøringen skal fordøyelsesvæsken rotere raskt nok til at det dannes en dyp virvel, 

men uten at det spruter. 

h)  Fordøyelsesvæsken røres til kjøttpartiklene forsvinner (ca. 30 minutter). Deretter slås magnetrøreren 

av, og fordøyelsesvæsken helles gjennom silen og ned i bunnfellingstrakten. Det kan være nødvendig 

med lengre fordøyelsestid (høyst 60 minutter) ved behandling av visse typer kjøtt (tunge, viltkjøtt 

osv.). 

i)  Fordøyelsesprosessen anses som tilfredsstillende dersom høyst 5 % av prøvens opprinnelige vekt blir 

værende igjen i silen. 

j)  Nylonsilen med maskevidde på 20 µm plasseres på filterholderen. Ståltrakten festes i filterholderen 

ved hjelp av låsesystemet, og stålsilen med maskevidde på 180 µm plasseres på trakten. 

Vakuumpumpen koples til filterstøtten og metall- eller plastbeholderen, for å samle opp 

fordøyelsesvæsken. 

k)  Magnetrøreren slås av, og fordøyelsesvæsken helles gjennom silen ned i filtreringstrakten. 

Begerglasset skylles med ca. 250 ml varmt vann. Skyllevæsken helles gjennom filtreringsstativet 

etter vellykket filtrering av fordøyelsesvæsken. 

l)  Filteret løftes opp ved å holde det i kanten med tangen. Filteret brettes minst fire ganger og plasseres 

i den koniske kolben på 15 ml. Den konisk kolben som velges, må passe til pistillen.  
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m)  Filteret trykkes mot bunnen av den koniske kolben på 15 ml ved hjelp av pistillen, og deretter presses 

filteret kraftig sammen ved at pistillen, som er plassert inne i det sammenbrettede filteret etter 

produsentens anvisninger, føres fram og tilbake ca. 20 ganger. 

n)  0,5 ± 0,01 ml av prøveløsningen pipetteres over til den koniske kolben på 15 ml, og filteret jevnes ut 

med pistillen ved at denne forsiktig føres fram og tilbake i ca. 30 sekunder, idet brå bevegelser 

unngås for å unngå sprut, etter produsentens anvisninger. 

o)  Alle prøver, den negative kontrollen og den positive kontrollen, fordeles med pipette på de 

forskjellige feltene på agglutinasjonsplaten etter produsentens anvisninger. 

p)  Latekskulene pipetteres ned i hvert felt på agglutinasjonsplaten etter produsentens anvisninger, uten 

at de kommer i kontakt med prøven/prøvene og kontrollene. Latekskulene i hvert felt blandes 

deretter ved hjelp av en engangspinne til den ensartede væsken dekker hele feltet. 

q)  Agglutinasjonsplaten plasseres på 3D-risteapparatet og ristes i 10 ± 1 minutter etter produsentens 

anvisninger. 

r)  Etter tidsrommet angitt i produsentens anvisninger stanses ristingen, agglutinasjonsplaten plasseres 

på en plan flate, og resultatene av reaksjonen avleses umiddelbart, etter produsentens anvisninger. 

Ved en positiv prøve skal kulene ha dannet ansamlinger. Ved en negativ prøve skal løsningen forbli 

ensartet, uten ansamlinger av kuler. 

II. Samleprøver på mindre enn 100 g som angitt i kapittel I punkt 3 II. 

 For samleprøver på mindre enn 100 g skal framgangsmåten angitt i kapittel I punkt 3 II benyttes. 

III. Positive eller usikre resultater 

 Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinasjon av en samleprøve er positivt eller usikkert, 

skal det tas en ytterligere prøve på 20 g fra hvert svin i samsvar med kapittel I nr. 2 bokstav a). Prøvene 

på 20 g fra fem svin samles og undersøkes ved hjelp av metoden beskrevet i del I. På denne måten skal 

prøver fra 20 grupper à fem svin undersøkes. 

 Når en undersøkelse med lateksagglutinasjon av en gruppe på fem svin gir et positivt resultat, skal det 

samles inn prøver på 20 g fra det enkelte svin i gruppen, og hver prøve skal undersøkes separat ved hjelp 

av metoden beskrevet i del I. 

 Når en undersøkelse med lateksagglutinasjon gir et positivt eller usikkert resultat, må minst 20 g 

svinemuskel sendes til det nasjonale referanselaboratoriet for bekreftelse ved hjelp av en av metodene 

beskrevet i kapittel I. 

 Parasittprøver skal oppbevares i 90 % etanol med henblikk på konservering og artsbestemmelse ved EUs 

referanselaboratorium eller det nasjonale referanselaboratoriet. 

 Etter innsamling av parasitter skal væsker med positive funn dekontamineres ved oppvarming til minst 

60 °C. 

IV. Rengjørings- og dekontamineringsrutiner etter et positivt eller usikkert resultat 

 Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinasjon av en samleprøve eller enkeltprøve er 

positivt eller usikkert, må alt materiale som har vært i kontakt med kjøtt (blanderskål, begerglass, 

rørestav, temperaturføler, konisk filtertrakt, sil og tang), dekontamineres omhyggelig ved å dyppes i 

varmt vann (65–90 °C) i noen sekunder. Kjøttrester eller inaktiverte larver som måtte være igjen på 

overflaten, kan fjernes med en ren svamp og vann fra springen. Om nødvendig kan noen dråper 

rengjøringsmiddel tilsettes for å avfette utstyret. Det anbefales deretter å skylle hver del omhyggelig for å 

fjerne alle rester av rengjøringsmiddelet.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

KAPITTEL I 

OFFISIELL ANERKJENNELSE AV AT EN DRIFTSENHET ELLER ET DELOMRÅDE ANVENDER 

KONTROLLERTE OPPSTALLINGSFORHOLD 

A.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal oppfylle følgende krav for å få driftsenheter offisielt anerkjent: 

a)  Den driftsansvarlige skal ha tatt alle praktiske forholdsregler med hensyn til oppføring og vedlikehold av 

bygninger med sikte på å hindre at gnagere, andre typer pattedyr og kjøttetende fugler får adgang til 

bygningene der dyrene holdes. 

b)  Den driftsansvarlige skal på en effektiv måte følge et program for skadedyrbekjempelse, særlig overfor 

gnagere, for å hindre at svinene blir infestert. Den driftsansvarlige skal føre et register over programmet på en 

måte som oppfyller vedkommende myndigheters krav. 

c)  Den driftsansvarlige skal sørge for at alle fôrvarer kommer fra et anlegg som produserer fôrvarer i samsvar 

med prinsippene omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(*). 

d)  Den driftsansvarlige skal oppbevare fôr beregnet på arter som er mottakelige for trikiner, i lukkede siloer eller 

andre beholdere som gnagere ikke kan trenge inn i. Alt annet fôr skal være varmebehandlet eller produsert og 

oppbevart på en måte som oppfyller vedkommende myndigheters krav. 

e)  Den driftsansvarlige skal sikre at døde dyr samles inn, identifiseres og transporteres uten unødig opphold i 

samsvar med artikkel 21 og 22 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(**) og vedlegg VIII 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(***). 

f)  Dersom det ligger en fyllplass i nærheten av driftsenheten, skal den driftsansvarlige underrette vedkommende 

myndighet. Deretter skal vedkommende myndighet vurdere den aktuelle risikoen og avgjøre om driftsenheten 

skal anerkjennes for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. 

g)  Den driftsansvarlige skal sørge for at smågriser som kommer inn i driftsenheten utenfra, samt innkjøpte svin, 

er født og oppdrettet under kontrollerte oppstallingsforhold. 

h)  Den driftsansvarlige skal sørge for at svinene identifiseres, slik at hvert enkelt dyr kan spores tilbake til 

driftsenheten. 

i)  Den driftsansvarlige kan innføre nye dyr til driftsenheten bare dersom de kommer fra driftsenheter som også 

er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. 

j)  Ingen av dyrene får oppholde seg utendørs med mindre den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

gjennom en risikoanalyse kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at tidsrommet, anlegget og 

forholdene ved opphold utendørs ikke utgjør noen fare for at trikiner innføres til driftsenheten. 

B.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallings-

forhold, skal underrette vedkommende myndighet dersom et av kravene fastsatt i del A ikke lenger er oppfylt, eller 

dersom det har oppstått andre endringer som kan påvirke driftsenhetens status. 

C.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan anerkjenne en driftsenhet eller en kategori av driftsenheter bare 

dersom de har kontrollert at kravene fastsatt i del A er oppfylt. 
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KAPITTEL II 

RAPPORTERING OM TRIKINSITUASJONEN 

a)  Antall tilfeller (importerte og stedegne) av trikiner hos mennesker, herunder epidemiologiske data, skal 

rapporteres i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/96/EF(****). 

b)  Antall undersøkelser og resultatene av trikinundersøkelsene av tamsvin, villsvin, hester, vilt og eventuelle andre 

mottakelige dyr skal framlegges i samsvar med vedlegg IV til direktiv 2003/99/EF. Data om tamsvin skal minst 

inneholde særskilte opplysninger om 

i) undersøkelser av dyr som er oppdrettet under kontrollerte oppstallingsforhold, 

ii) undersøkelser av avlspurker og -råner og oppfôringssvin. 

  

(*) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1. 

(**) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(***) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(****) EFT L 28 av 3.2.2000, s. 50.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1006/2013 

av 18. oktober 2013 

om godkjenning av L-cystin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

stoffer 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 grunnlaget og framgangsmåtene for å 

gi slik godkjenning. 

2)  Det er i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 inngitt en søknad om godkjenning av  

L-cystin som tilsetningsstoff i fôrvarer i den 

funksjonelle gruppen «aminosyrer, deres salter og 

analoger». 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 av L-cystin i nærings-

middelkategorien «ernæringsmessige tilsetnings-

stoffer» som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

13. mars 2013(2) at L-cystin ved de foreslåtte 

bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på menneskers 

eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan bidra 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 19.10.2013,  

s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

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

(2) EFSA Journal (2013), 11(4), s. 3173. 

effektivt til å dekke behovene for svovelholdige 

aminosyrer for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at 

det er behov for særlige krav til overvåking etter at 

produktet er brakt i omsetning. Den har også gjennom-

gått rapporten om metoden for analyse av tilsetnings-

stoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet 

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

5)  Vurderingen av stoffet viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

godkjennes, som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og den funksjonelle 

gruppen «aminosyrer, deres salter og analoger», godkjennes 

som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/10 

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

Utferdiget i Brussel, 18. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: aminosyrer, deres salter og analoger. 

3c391 — L-cystin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Krystallinsk pulver framstilt ved hydrolyse 

av naturlig keratin fra fjørfefjører med et 

innhold av L-cystin på minst 98,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-

amino-3-hydroksy-3-oksopropyl]-

disulfanyl-propansyre 

CAS-nummer: 56-89-3 

Kjemisk formel: C6H12N2O4S2 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av L-cystin i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

Titrometri, Den europeiske farmakopé (Ph. 

Eur. 6.0, metode 01/2008-0998). 

Til bestemmelse av cystin i premikser, 

fôrblandinger og fôrmidler: 

Ionebyttingskromatografimetode med 

postkolonne-derivatisering og fotometrisk 

påvisning: Kommisjonsforordning (EU) 

nr. 152/2009(2) (vedlegg III, F). 

Alle dyrearter — — — 1.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker bør bæres 

ved håndtering. 

2.  Angi følgende i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoff og premikser: 

— Behandlingsstabilitet og lag-

ringsforhold. 

— Supplering med L-cystin 

avhenger av måldyrenes behov 

for svovelholdige aminosyrer 

og nivået for andre svovel-

holdige aminosyrer i rasjonen. 

8. november 2023 

(1) Opplysninger om anvendte analysemetoder finnes på referanselaboratoriets adresse: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx 

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1014/2013 

av 22. oktober 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) 

nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005 og (EU) nr. 874/2010 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av 

godkjenningen av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Pfizer Ltd har inngitt en søknad i henhold til artikkel 

13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det 

foreslås at navnet på innehaveren av godkjenningen 

endres med hensyn til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2380/2001(2), (EF) nr. 1289/2004(3), (EF) 

nr. 1455/2004(4), (EF) nr. 1800/2004(5), (EF) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 23.10.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2380/2001 av 5. desember 2001 

om tiårig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (EFT L 321 

av 6.12.2001, s. 18). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2004 av 14. juli 2004 om 

den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Deccox®, som 

tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 243 av 15.7.2004, s. 15). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004 av 16. august 2004 

om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Avatec 15 %, 

som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 269 av 17.8.2004, s. 14). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 av 15. oktober 2004 

om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Cycostat 66G, 

som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 317 av 16.10.2004, 

s. 37). 

nr. 600/2005(6) og (EU) nr. 874/2010(7) og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 388/2011(8), (EU) nr. 532/2011(9) og (EU) 

nr. 900/2011(10). 

2)  Søkeren hevder at det som følge av Pfizer Ltds 

beslutning om å gjøre sin avdeling for dyrehelse til et 

frittstående selskap under navnet Zoetis Belgium SA 

og overføre alle markedsføringsgodkjenninger for 

koksidostatika fra Pfizer Ltd til Zoetis Belgium SA er 

sistnevnte som eier markedsføringsrettighetene for 

tilsetningsstoffene dekokinat, lasalocid D-natrium, 

maduramicinammoniumalfa, robenidinhydroklorid og 

salinomycin. 

3)  Den foreslåtte endringen i vilkårene for god-

kjenningene er av rent administrativ art og innebærer 

ingen ny vurdering av de berørte tilsetningsstoffene. 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

er underrettet om søknaden.  

  

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om 

en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetnings-

stoff i fôrvarer, midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 99 av 19.4.2005, s. 5). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010 om godkjenning av 

lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalkuner på 

opptil 16 uker (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) 

BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999 (EUT  

L 263 av 6.10.2010, s. 1). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011 av 

19. april 2011 om godkjenning av alfa-maduramicinammonium 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver 

av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om endring av 

forordning (EF) nr. 2430/1999 (EUT L 104 av 20.4.2011, s. 3). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 av 

31. mai 2011 om godkjenning av robenidinhydroklorid som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for avlskaniner og oppfôringskaniner 

(innehaver av godkjenningen: Alpharma Belgium BVBA) og om 

endring av forordning (EF) nr. 2430/1999 og (EF) nr. 1800/2004 

(EUT L 146 av 1.6.2011, s. 7). 

(10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 900/2011 av 

7. september 2011 om godkjenning av lasalocid A-natrium som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for fasaner, perlehøns, vaktler og 

rapphøns, unntatt eggleggende fjørfe (innehaver av god-

kjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) (EUT L 231 av 8.9.2011, 

s. 15). 

2019/EØS/18/11 
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4)  For at søkeren skal kunne utnytte sine markedsførings-

rettigheter med varebetegnelsen Zoetis Belgium SA, er 

det nødvendig å endre vilkårene for de respektive 

godkjenningene. 

5)  Forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, 

(EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) 

nr. 600/2005 og (EU) nr. 874/2010 og gjennomførings-

forordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og 

(EU) nr. 900/2011 bør derfor endres. 

6)  Ettersom endringene i vilkårene for godkjenningene 

ikke skyldes sikkerhetsgrunner, bør det fastsettes en 

overgangsperiode, slik at eksisterende lagre kan brukes 

opp. 

7)  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 (EF) nr. 2380/2001 

I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 

I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1455/2004 

I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1800/2004 

I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EF) nr. 600/2005 

I andre kolonne i vedlegg I endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 6 

Endring av forordning (EU) nr. 874/2010 

I forordning (EF) nr. 874/2010 gjøres følgende endringer: 

a)  I tittelen endres «Alpharma (Belgia) BVBA» til «Zoetis 

Belgium SA». 

b)  I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 7 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011 

I gjennomføringsforordning (EF) nr. 388/2011 gjøres følgende 

endringer: 

a)  I tittelen endres «Alpharma (Belgia) BVBA» til «Zoetis 

Belgium SA». 

b)  I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 8 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 

I gjennomføringsforordning (EF) nr. 532/2011 gjøres følgende 

endringer: 

a)  I tittelen endres «Alpharma Belgium BVBA» til «Zoetis 

Belgium SA». 

b)  I andre kolonne i vedlegg I endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 9 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 900/2011 

I gjennomføringsforordning (EF) nr. 900/2011 gjøres følgende 

endringer: 

a)  I tittelen endres «Alpharma (Belgia) BVBA» til «Zoetis 

Belgium SA». 

b)  I andre kolonne i vedlegget endres «Pfizer Ltd» til «Zoetis 

Belgium SA». 

Artikkel 10 

Overgangsbestemmelser 

Eksisterende lagre som er framstilt og merket før  

12. november 2013 i samsvar med reglene som gjaldt før  

12. november 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes 

inntil de er tømt. 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1016/2013 

av 23. oktober 2013 

om godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien 

Coriobacteriaceae som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(1), 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 grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik 

godkjenning. 

2)  Det er i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 inngitt søknad om godkjenning av et 

preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av 

familien Coriobacteriaceae. 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 «teknolo-

giske tilsetningsstoffer» av et preparat av mikroor-

ganismestammen DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

16. april 2013(2) at preparatet av mikroorganisme-

stammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 24.10.2013,  

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

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

(2) EFSA Journal 2013;11(5):3203. 

ved de foreslåtte bruksvilkår er trygt for målarten, 

menneskers helse og miljøet. Den fastslo at det har 

evne til å biotransformere trichothecener fra forurenset 

fôr til svin. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav til overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den har også gjennomgått rapporten om 

metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av mikroorganismestammen 

DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae viser at de 

vilkårene for godkjenning som er 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 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen 

«stoffer for reduksjon av forurensning av fôr med 

mykotoksiner», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på 

de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/12 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

7
.3

.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

8
/6

3
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: Deoksynivalenol (DON) 

1m01 — Mikroorganisme-

stammen DSM 

11798 av familien 

Coriobacteriaceae 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 

av familien Coriobacteriaceae som inneholder 

minst 5 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av mikroorganismestammen 

DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae 

Analysemetode(1) 

Telling av mikroorganismestammen DSM 11798 

av familien Coriobacteriaceae: platesprednings-

metode med VM-agar supplert med oksyrase. 

Identifikasjon av mikroorganismestammen DSM 

11798 av familien Coriobacteriaceae: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Svin — 1,7 × 108 — 1.  Angi lagringstemperatur, holdbar-

hetstid og pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen. 

2.  Bruk av tilsetningsstoffet er tillatt i 

fôrvarer som oppfyller Den europeiske 

unions regelverk for uønskede stoffer i 

fôr. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern og 

hansker ved håndtering. 

13. november 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://www.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1059/2013 

av 29. oktober 2013 

om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til oppfôringsstorfe og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006 (innehaver av 

godkjenningen: Prosol SpA)(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(1), 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 grunnlaget og framgangsmåtene 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 Saccharomyces cerevisiae MUCL 

39885 ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til oppfôringsstorfe ved kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 492/2006(3). Dette preparatet ble 

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) Preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 

ble også godkjent for ti år for purker ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 896/2009(4), for melkekyr og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

(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. 492/2006 av 27. mars 2006 om 

midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i 

fôrvarer (EUT L 89 av 28.3.2006, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 896/2009 av 25. september 2009 

om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae MUCL 

39885 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av 

godkjenninga: Prosol SpA) (EUT L 256 av 29.9.2009, s. 6). 

hester ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010(5) 

og avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EU) 

nr. 170/2011(6). 

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

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

inngitt en søknad om ny vurdering av dette preparatet 

som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringsstorfe, med 

anmodning om at det klassifiseres i kategorien «avls-

tekniske tilsetningsstoffer». Søknaden ble ledsaget av 

de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold 

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

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

13. mars 2013(7) at preparatet av Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 39885 ved de foreslåtte vilkårene 

for bruk ikke har noen skadevirkning på menneskers 

eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan forbedre 

endelig kroppsvekt, fôreffektivitet og gjennomsnittlig 

daglig vektøkning. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning. Den har også gjennomgått 

rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet 

i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 39885 viser at vilkårene for 

godkjenning som er 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.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 

om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om endring 

av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: 

Prosol SpA) (EUT L 317 av 3.12.2010, s. 9). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 170/2011 av 23. februar 2011om 

godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser (avvente) og om endring 

av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: 

Prosol SpA) (EUT L 49 av 24.2.2011, s. 8). 

(7) EFSA Journal 2013; 11(4):3174. 

2019/EØS/18/13 
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7) Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til 

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

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 i forordning 

(EF) nr. 492/2006 oppheves. Forordning (EF) 

nr. 492/2006 bør derfor endres. 

8) Siden det ikke er sikkerhetsgrunner som krever at 

endringene av vilkårene for godkjenning får anven-

delse umiddelbart, bør det tillates en over-

gangsperiode, slik at de berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen 

«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 492/2006 utgår posten for 

E 1710, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885. 

Artikkel 3 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

dette preparatet, som er framstilt og merket før 19. mai 2014 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 19. november 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1710 Prosol SpA Saccharomyces 

cerevisiae MUCL 

39885 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 

39885 

som inneholder minst: 

Pulverform: 1 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Saccharomyces cerevisiae 

MUCL 39885 

Analysemetode(1) 

Telling ved platespredningsmetoden ved bruk av 

gjærekstraktagar med kloramfenikolglukose 

(EN15789:2009) 

Identifikasjon: polymerasekjedereaksjon (PCR) 

Oppfô-

ringsstorfe 

— 4 × 109 — 1.  Angi lagringsvilkår og pelleterings-

stabilitet i bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen. 

2.  Minste anbefalte innhold av 

tilsetningsstoff per dyr per dag: 

3,6 × 1010 KDE 

3.  Sikkerhet: briller og hansker ved 

håndtering. 

19. november 2023 

(1) 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. 1061/2013 

av 29. oktober 2013 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til kalver, kje, katter og hunder og om endring av forordning (EF) nr. 1288/2004 

(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional 

Products Sp. z o.o)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(1), 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 grunnlaget og framgangsmåtene 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) Preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 er 

godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 

70/524/EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalver ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004(3), til purker 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(4),  

til smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 252/2006(5), til oppfôringssvin ved kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 943/2005(6) og til katter og hunder ved 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om visse stoffer 

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

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004 av 14. juli 2004 om 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er 

godkjent i fôrvarer (EUT L 243 av 15.7.2004, s. 10). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i 

fôrvarer (EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006 av 14. februar 2006 

om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og 

midlertidig godkjenning av ny bruk av visse allerede tillatte 

tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 44 av 15.2.2006, s. 3). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 13. juni 2005 om 

permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT  

L 159 av 22.6.2005, s. 6). 

kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2009(7). Dette 

preparatet er deretter oppført i registeret over tilsetnings-

stoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar 

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

nr. 1831/2003. 

3) Preparatet er også godkjent for oppfôringskyllinger for 

et tidsrom på ti år ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 361/2011(8). 

4) Det er deretter i samsvar med artikkel 10 nr. 2, 

sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 inngitt en søknad om ny vurdering av 

preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 

som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalver, katter og 

hunder og, i samsvar med forordningens artikkel 7, om 

godkjenning av ny bruk til kje, med anmodning om at 

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avls-

tekniske tilsetningsstoffer». Søknaden er ledsaget av 

de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold 

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

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

29. januar 2013(9) at preparatet av Enterococcus 

faecium NCIMB 10415 ved de foreslåtte bruksvilkår 

ikke har noen skadevirkning på menneskers eller dyrs 

helse eller på miljøet, og at bruk av det øker endelig 

kroppsvekt og/eller daglig vektøkning for oppdretts-

kalver og oppfôringskalver, og at dette kan overføres 

til oppdrettskje og oppfôringskje. Den fastslår også at 

preparatet har gunstig virkning på hunder ved at tarm- 

eller serumkonsentrasjonen av IgA økes. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav til over-

våking etter at produktet er brakt i omsetning. Den har 

også gjennomgått rapporten om metoden for analyse 

av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanse-

laboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003.  

  

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2009 av 3. februar 2009 om 

permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (EFT L 34 

av 4.2.2009, s. 8). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 361/2011 av 

13. april 2011 om godkjenning av Enterococcus faecium NCIMB 

10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd, 

representert ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om 

endring av forordning (EF) nr. 943/2005 (EUT L 100 av 

14.4.2011, s. 22). 

(9) EFSA Journal 2013; 11(2):3097 og 3098. 

2019/EØS/18/14 
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6) Siden små, men betydelige virkninger på fekal kvalitet 

ble observert hos katter, ble det ansett som tilstrekkelig 

til å bekrefte virkningen på denne arten. 

7) Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 viser at vilkårene for godkjenning som 

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

er oppfylt. Bruk av tilsetningsstoffet bør derfor god-

kjennes som angitt i vedlegg A til denne forordning. 

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

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

nr. 102/2009 oppheves og forordning (EF)  

nr. 1288/2004 endres. 

9) Siden det ikke er sikkerhetsgrunner som krever at 

endringene av vilkårene for godkjenning får anven-

delse umiddelbart, bør det tillates en over-

gangsperiode, slik at de berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og de funksjonelle gruppene 

«tarmflorastabilisatorer» og «andre avlstekniske tilsetnings-

stoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Oppheving av forordning (EF) nr. 102/2009 

Forordning (EF) nr. 102/2009 oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1288/2004 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1288/2004 utgår posten for 

E 1705, Enterococcus faecium NCIMB 10415. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Preparatet som er oppført i vedlegget til bruk for kalver, og fôr 

som inneholder dette tilsetningsstoffet, som er framstilt og 

merket før 19. mai 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før 

19. november 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes 

til eksisterende lagre er tømt. 

Preparatet som er oppført i vedlegget til bruk for katter og 

hunder, og fôr som inneholder dette tilsetningsstoffet, som er 

framstilt og merket før 19. november 2015 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 19. november 2013, kan fortsatt bringes 

i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

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, 29. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1705 DSM Nutritional 

Products Ltd, 

representert ved 

DSM Nutritional 

Products Sp. Z o.o 

Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 som inneholder minst: mikroinnkapslet 

form med skjellakk og andre mikroinnkapslede 

former: 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff; 

ikke-overtrukne, granulerte former: 

3,5 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med bruk av galle-

eskulin-azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Kalver 

Kje 

— 1 × 109 — Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

19. november 2023 

4b1705 DSM Nutritional 

Products Ltd, 

representert ved 

DSM Nutritional 

Products Sp. Z o.o 

Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 som inneholder minst: 5 × 109 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Mikroinnkapslede former (skjellakk) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 

Katter — 7 × 109 — Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

19. november 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med bruk av galle-

eskulin-azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

      

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av tarmforhold) 

4b1705 DSM Nutritional 

Products Ltd, 

representert ved 

DSM Nutritional 

Products Sp. Z o.o 

Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 som inneholder minst 5 × 109 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Mikroinnkapslede former (skjellakk) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med bruk av galle-

eskulin-azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Hunder — 2,5 × 109  Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

19. november 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1077/2013 

av 31. oktober 2013 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus 

NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 

8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 og Streptococcus thermophilus NBIMCC 

8253 som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen: Lactina Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(1), 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 god-

kjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning 

av et preparat av Enterococcus faecium NBIMCC 

8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, 

Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus 

delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 og 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253. Søknaden 

ble ledsaget av de nødvendige 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 Enter-

ococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus 

acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus 

NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis 

NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus NBIMCC 8244 og Streptococcus 

thermophilus NBIMCC 8253 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for spedgriser. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 1.11.2013,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

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

12. mars 2013(2) at preparatet av Enterococcus 

faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus 

NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 

8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 

8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 

NBIMCC 8244 og Streptococcus thermophilus 

NBIMCC 8253 under de foreslåtte vilkårene for bruk 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Myndigheten anerkjente at det 

kan øke kroppsvekten hos spedgriser. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabilisatorer» og er 

oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer 

på de vilkår som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

  

(2) EFSA Journal 2013;11(4):3170. 

2019/EØS/18/15 
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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 31. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1891 Lactina Ltd Enterococcus faecium 

NBIMCC 8270, 

Lactobacillus 

acidophilus NBIMCC 

8242, Lactobacillus 

helveticus NBIMCC 

8269, 

Lactobacillus 

delbrueckii ssp. lactis 

NBIMCC 8250, 

Lactobacillus 

delbrueckii ssp. 

bulgaricus NBIMCC 

8244 

og 

Streptococcus 

thermophilus NBIMCC 

8253 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av: 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270 

(minst 1,4 × 109 KDE/g tilsetningsstoff), 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242 

(minst 8 × 108 KDE/g tilsetningsstoff), 

Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269 

(minst 5 × 108 KDE/g tilsetningsstoff), 

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis 

NBIMCC 8250 (minst 2 × 108 KDE/g 

tilsetningsstoff), Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 (minst 

3 × 108 KDE/g tilsetningsstoff)  

og 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 

(minst 1,8 × 109 KDE/g tilsetningsstoff) 

som inneholder minst 5 × 109 KDE/g 

tilsetningsstoff (totalt). 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av: 

Enterococcus faecium NBIMCC 8270, 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, 

Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, 

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis 

NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 og 

Spedgriser — 5 × 109 — 1.  Angi lagringsvilkår og pellete-

ringsstabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  For spedgriser på opptil 35 dager. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern 

og hansker ved håndtering. 

21.11.2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Streptococcus thermophilus NBIMCC 

8253. 

Analysemetode(1) 

Telling av  

Enterococcus faecium NBIMCC 8270, 

Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, 

Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, 

Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis 

NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 og 

Streptococcus thermophilus NBIMCC 

8253: platespredningsmetoden (EN 15787). 

Identifikasjon av Enterococcus faecium 

NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus 

NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus 

NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii 

ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 

og Streptococcus thermophilus NBIMCC 

8253: pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

      

(1) 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. 1101/2013 

av 6. november 2013 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus 

DSM 7133 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl, og om endring av forordning 

(EF) nr. 1288/2004 (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(1), 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. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i 

henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på 

nytt. 

2)  Et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 og 

Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 ble i samsvar 

med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbe-

grensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004(3). Dette 

preparatet ble 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 7.11.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 10. 

(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. 1288/2004 av 14. juli 2004 om 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er 

godkjent i fôrvarer (EUT L 243 av 15.7.2004, s. 10). 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, ble det inngitt en søknad om ny vurdering 

av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134  

og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl, 

med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i 

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

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av  

13. mars 2013(4) at preparatet av Enterococcus 

faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 

7133 under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôr ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller forbrukeres helse 

eller på miljøet, og at det kan forbedre måldyrenes 

avltekniske prestasjon. Den bekreftet også rapporten 

om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium 

DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 

viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

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

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

Enterococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus 

rhamnosus DSM 7133 i forordning (EF) nr. 1288/2004 

oppheves. Forordning (EF) nr. 1288/2004 bør derfor 

endres.  

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(4):3175. 

2019/EØS/18/16 
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7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene 

i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, 

slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabilisatorer» og er 

oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer 

på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1288/2004 oppheves 

bestemmelsene om E 1706, Enterococcus faecium DSM 7134 

og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133. 

Artikkel 3 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

dette preparatet, og som er framstilt og merket før  

27. mai 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før  

27. november 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes 

til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 6. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % eller med 

melkeerstatning 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1706 Lactosan 

GmbH & Co 

KG 

Enterococcus 

faecium DSM 

7134, 

Lactobacillus 

rhamnosus DSM 

7133 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av: 

Enterococcus faecium DSM 7134 som inneholder 

minst 7 × 109 KDE/g tilsetningsstoff, og 

Lactobacillus rhamnosus DSM 7133:  

3 × 109 KDE/g tilsetningsstoff (forhold 7:3). 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av: 

Enterococcus faecium DSM 7134 og Lacto-

bacillus rhamnosus DSM 7133. 

Analysemetode(1) 

Telling av 

Enterococcus faecium DSM 7134: plate-

spredningsmetoden med bruk av galle-eskulin-

azid-agar (EN 15788), 

Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: plate-

spredningsmetoden med bruk av galle-eskulin-

azid-agar (EN 15787). 

Identifikasjon av Enterococcus faecium DSM 

7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Kalver 

beregnet på 

avl 

4 måneder 1 × 109 — 1.  Angi lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  Sikkerhet: Bruk 

åndedrettsvern og hansker 

ved håndtering. 

27.11.2023 

(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. 1275/2013 

av 6. desember 2013 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til 

grenseverdier for arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske 

urenheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke 

produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av 

uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene 

fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Visse sammensetninger av tilskuddsfôr med særlige 

ernæringsformål som frigis over lang tid, og som har 

en høy konsentrasjon av sporstoffer, inneholder 

nødvendigvis mengder av arsen, kadmium eller bly 

som overstiger grenseverdiene som er fastsatt for disse 

tungmetallene i tilskuddsfôr. Høyere grenseverdier for 

disse tungmetallene i sammensetninger som frigis over 

lang tid, medfører ikke en risiko for dyrs eller 

menneskers helse eller for miljøet ettersom dyrenes 

eksponering for tungmetallene ved bruk av disse 

sammensetningene som frigis over lang tid, er 

betydelig lavere enn for andre tilskuddsfôr som 

inneholder sporstoffer. Det er derfor hensiktsmessig å 

fastsette høyere grenseverdier for nevnte tungmetaller 

for sammensetninger som frigis over lang tid, og som 

inneholder høye verdier av sporstoffer. 

3) Det er kommet inn opplysninger som viser at 

arsennivået i tilsetningsstoffet jern(II)karbonat i enkelte 

tilfeller overskrider den gjeldende grenseverdien som en 

følge av at produksjonsområdet er endret. For å sikre 

forsyningen av jern(II)karbonat på det europeiske 

markedet, er det hensiktsmessig å heve grenseverdien 

for arsen i jern(II)karbonat. Økningen påvirker ikke 

dyrs eller menneskers helse eller miljøet negativt, 

ettersom den fastsatte grenseverdien for arsen i 

tilskuddsfôr og fullfôr forblir uendret. 

4) Den europeiske unions referanselaboratorium for 

tungmetaller i fôrvarer og næringsmidler (EURL–HM) 

har nylig funnet en viktig forskjell mellom 

analyseresultatene oppnådd ved anvendelse av ulike 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 7.12.2013,  

s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 13. 

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

ekstraksjonsmetoder som brukes i dag til å bestemme 

blyverdien i kaolinleire og fôr som inneholder 

kaolinleire(2). Det er ikke tidligere avdekket viktige 

forskjeller i verdiene av tungmetaller i mineralfôr ved 

bruk av ulike ekstraksjonsmetoder(3). Grenseverdiene 

for tungmetaller i fôrvarer gjelder en analytisk 

bestemmelse av bly der ekstraksjonen utføres i 

salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter ved kokepunktet. 

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette at nevnte 

ekstraksjonsmetode skal benyttes for å bestemme 

blyverdien i kaolinleire. 

5) Ingen grenseverdi er per i dag fastsatt for nitritt, 

produkter og biprodukter av sukkerbeter og sukkerrør 

og fra stivelsesframstilling. Som en følge av økt 

vitenskapelig og teknologisk kunnskap bør det samme 

gjelde for produkter og biprodukter fra framstilling av 

alkoholholdige drikker. 

6) Som en følge av økt vitenskapelig og teknologisk 

kunnskap er det hensiktsmessig å fastsette 

grenseverdien for flyktig sennepsolje i Camelina 

sativa og avledede produkter til samme grenseverdi 

som for rapskaker. 

7) Brassica-artene er oppført under skadelige botaniske 

urenheter på grunn av høyt innhold av flyktig 

sennepsolje (uttrykt som allylisotiocyanater). Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) fastslo i sin uttalelse om glukosinolater 

(allylisotiocyanater) som uønskede stoffer i fôrvarer(4), 

at negativ effekt på dyr vanligvis har hatt sammenheng 

med den samlede mengden glukosinolater i kosten. 

Dersom den samlede mengden glukosinolater blir 

målt, vil urenheter forårsaket av forekomster av 

produkter fra Brassica juncea ssp., Brassica nigra og 

Brassica carinata også bli oppdaget. Derfor bør 

produktene fra disse artene, med unntak av frøene, 

utgå fra del VI i vedlegg I om skadelige botaniske 

  

(2) Bestemmelse av ekstraherbart bly og total mengde bly i 

kaolinleire. Teknisk støtte fra EURL-HM til Generaldirektoratet 

for helse og forbrukervern – JRC 69122 – Felles forskningssenter 

– Institutt for referansematerialer og –målinger. 

(3) IMEP-111: Samlet mengde kadmium, bly, arsen, kvikksølv og 

kobber og ekstraherbart kadmium og bly i mineralfôr. Rapport fra 

den ellevte sammenlignende undersøkelsen mellom laboratorier 

organisert av Den europeiske unions referanselaboratorium for 

tungmetaller i fôrvarer og næringsmidler – EUR 24758 EN — 

Felles forskningssenter – Institutt for referansematerialer og –

målinger. 

(4) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om 

glukosinolater som uønskede stoffer i fôrvarer. The EFSA 

Journal (2008) 590, s. 1-76. 

2019/EØS/18/17 
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urenheter, og det bør fastsettes samme grenseverdi for 

flyktig sennepsolje i fôrmidler framstilt av nevnte 

Brassica-arter som for rapskaker. 

8) Det er hensiktsmessig å bruke den betegnelsen for 

fôrmidler som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over 

fôrmidler(1). 

9) Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

  

(1) EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Rad 1 i del I, Arsen, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«1. Arsen(1) Fôrmidler 2 

med unntak av:  

—  mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, samt tørket 

sukkerbetemasse og tørket melasse av sukkerbetemasse 

4 

—  palmekjerneekspeller 4(2) 

—  fosfater og kalkholdige havalger 10 

—  kalsiumkarbonat, kalsium og magnesiumkarbonat(10) 15 

—  magnesiumoksid, magnesiumkarbonat 20 

—  fisk, andre vanndyr avledede produkter 25(2) 

—  algemel og fôrmidler framstilt av algemel 40(2) 

Jernpartikler brukt som sporstoff 50 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen 

forbindelser av sporstoffer 

30 

med unntak av:  

—  kobbersulfat-pentahydrat, kobberkarbonat, dikobberklorid-

trihydroksid og jern(II)karbonat 

50 

—  sinkoksid, mangan(II)oksid og kobberoksid 100 

Tilskuddsfôr 4 

med unntak av:  

—  mineralfôr 12 

—  tilskuddsfôr til kjæledyr som inneholder fisk, andre vanndyr 

og avledede produkter og/eller algemel og fôrmidler avledet 

fra tang og tare 

10(2) 

—  sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som 

frigis over lang tid, og med en konsentrasjon av sporstoffer 

som er høyere enn 100 ganger den fastsatte grenseverdien for 

fullfôr 

30 

Fullfôr 2 

med unntak av:  

—  fullfôr til fisk og pelsdyr 10(2) 

—  fullfôr til kjæledyr som inneholder fisk, andre vanndyr og 

avledede produkter og/eller algemel og fôrmidler avledet fra 

tang og tare 

10(2) 
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2)  Rad 2 i del I, Kadmium, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«2. Kadmium Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse 1 

Fôrmidler av animalsk opprinnelse 2 

Fôrmidler av mineralsk opprinnelse 2 

med unntak av:  

—  fosfater 10 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen 

forbindelser av sporstoffer 

10 

med unntak av:  

—  kobberoksid, mangan(II)oksid, sinkoksid og mangansulfat, 

monohydrat 

30 

Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og 

antiklumpemidler 

2 

Premikser(6) 15 

Tilskuddsfôr 0,5 

med unntak av:  

—  mineralfôr  

– – som inneholder < 7 % fosfor(8) 5 

– – som inneholder ≥ 7 % fosfor(8) 0,75 per 1 % fosfor(8), 

høyst 7,5 

—  tilskuddsfôr til kjæledyr 2 

—  sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som 

frigis over lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som 

er høyere enn 100 ganger den fastsatte grenseverdien for 

fullfôr 

15 

Fullfôr 0,5 

med unntak av:  

—  fullfôr til storfe (med unntak av kalver), sauer (med unntak av 

lam), geiter (med unntak av kje) og fisk 

1 

—  fullfôr til kjæledyr 2» 
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3)  Rad 4 i del I, Bly, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«4. Bly(*) Fôrmidler 10 

med unntak av:  

—  grøntfôr(3) 30 

—  fosfater og kalkholdige havalger 15 

—  kalsiumkarbonat, kalsium og magnesiumkarbonat(10) 20 

—  gjær 5 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen 

forbindelser av sporstoffer 

100 

med unntak av:  

—  sinkoksid 400 

—  mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat 200 

Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og 

antiklumpemidler 

30 

med unntak av:  

—  klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse, natrolitt-fonolitt 60 

Premikser(6) 200 

Tilskuddsfôr 10 

med unntak av:  

—  mineralfôr 15 

—  sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som 

frigis over lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som 

er høyere enn 100 ganger den fastsatte grenseverdien for 

fullfôr 

60 

Fullfôr 5 

(*) For å bestemme blyverdien i kaolinleire og i fôr som inneholder kaolinleire, gjelder grenseverdiene for tungmetaller i fôrvarer 

en analytisk bestemmelse av kadmium der ekstraksjonen utføres i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter ved kokepunktet. 

Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte ekstraksjonsmetoden har 

likeverdig ekstraksjonseffektivitet.» 
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4)  Rad 6 i del I, Nitritt, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) 

i fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«6. Nitritt(5) Fôrmidler 15 

med unntak av:  

—  fiskemel 30 

—  ensilasje — 

—  produkter og biprodukter av sukkerbete og sukkerrør og fra 

stivelsesframstilling samt fra framstilling av alkoholholdige 

drikker 

— 

Fullfôr 15 

med unntak av:  

—  fullfôr med et vanninnhold på over 20 % til hunder og katter —» 

5)  Rad 5 i del III, Flyktig sennepsolje, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«5. Flyktig 

sennepsolje(1) 

Fôrmidler 100 

med unntak av:  

—  Dodrefrø samt avledede produkter(*), produkter av 

sennepsfrø(*), rapsfrø samt avledede produkter 

4000 

Fullfôr 150 

med unntak av:  

—  fullfôr til storfe (med unntak av kalver), sauer (med unntak 

av lam) og geiter (med unntak av kje) 

1 000 

—  fullfôr til svin (med unntak av smågris) og fjørfe 500 

(*) På anmodning fra vedkommende myndighet, skal driftsansvarlig utføre en analyse for å vise at samlet innhold av 

glukosinolater er lavere enn 30 mmol/kg. Referanseanalysemetoden er EN-ISO 9167-1:1995.» 

6)  Del VI om skadelige botaniske urenheter erstattes med følgende: 

«DEL VI: SKADELIGE BOTANISKE URENHETER 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et 

vanninnhold på 12 % 

1.  Ugressfrø og frukt som ikke er 

malt eller knust, og som 

inneholder alkaloider, glukosider 

eller andre giftige stoffer, isolert 

eller sammen, herunder 

Fôrmidler og fôrblandinger 3000 

— Datura sp.  1 000 
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et 

vanninnhold på 12 % 

2. Crotalaria spp Fôrmidler og fôrblandinger 100 

3.  Frø og skall fra Ricinus communis 

L., Croton tiglium L. og Abrus 

precatorius L. samt avledede 

produkter(1), isolert eller sammen 

Fôrmidler og fôrblandinger 10(2) 

4.  Uavskallet bøk – Fagus sylvatica L. Fôrmidler og fôrblandinger Frø og frukter samt avledede 

produkter kan forekomme i fôr bare 

som sporstoffer som ikke kan 

bestemmes kvantitativt 

5.  Oljejatropha – Jatropha curcas L. Fôrmidler og fôrblandinger Frø og frukter samt avledede 

produkter kan forekomme i fôr bare 

som sporstoffer som ikke kan 

bestemmes kvantitativt 

6.  Frø fra Ambrosia spp. Fôrmidler 50 

med unntak av  

—  Hirse (korn av Panicum 

miliaceum L.) og sorghum 

(korn av Sorghum bicolor (L) 

Moench s.l.) som ikke gis 

direkte til dyr som fôr 

200 

Fôrblandinger som inneholder 

umalte korn og frø 

50 

7.  Frø fra 

– Indisk sennepskål — Brassica 

juncea (L.) Czern. og Coss. 

ssp. integrifolia (West.) Thell. 

– Sennepskål — Brassica 

juncea (L.) Czern. og Coss. 

ssp. juncea 

– Kinesisk sennepskål — 

Brassica juncea (L.) Czern. og 

Coss. ssp. juncea var. lutea 

Batalin 

– Svartsennep — Brassica nigra 

(L.) Koch 

– Etiopisk sennepskål — 

Brassica carinata A. Braun 

Fôrmidler og fôrblandinger Frø kan forekomme i fôrvarer bare 

som sporstoffer som ikke kan 

bestemmes kvantitativt 

(1) I den grad innholdet kan bestemmes ved analytisk mikroskopi. 

(2) Omfatter også deler av frøskall.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1334/2013 

av 13. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av 

godkjenningen og den anbefalte dosen av et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og 

Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)(*) 

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 tilsetnings-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Danisco France SAS har inngitt en søknad i samsvar 

med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

der det foreslås at navnet på innehaveren av 

godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1290/2008(2). 

2) Søkeren hevder å ha overført markedsføringstillatelsen 

for preparatet av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-

3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) til 

Danisco (UK) Ltd og at sistnevnte nå eier 

markedsføringsrettighetene til dette tilsetningsstoffet. 

3) Formålet med søknaden er også å muliggjøre markeds-

føring av tilsetningsstoffet med en konsentrasjon som 

er fem ganger høyere enn den laveste konsentrasjonen. 

For å sikre at laveste og høyeste innhold fastsatt i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 1290/2008 over-

holdes, må den anbefalte dosen per kg fullfôr endres. 

4) Den foreslåtte endringen av godkjenningsinnehaver er 

av ren administrativ art og innebærer ikke en ny vurde-

ring av det aktuelle tilsetningsstoffet. Tilsetningsstoffet 

er godkjent på grunnlag av en uttalelse fra Den 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 14.12.2013,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 13. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 av 18. desember 2008 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus rhamnosus 

(CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) 

(Sorbiflore) som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 340 av 

19.12.2008, s. 20). 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(3). 

Den påfølgende anmodningen om å endre den 

anbefalte dosen er i samsvar med samme uttalelse og 

innebærer ikke en ny vurdering. Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet 

om søknaden. 

5) Som en tilpasning til gjeldende praksis bør handelsbe-

tegnelsen slettes fra forordning (EF) nr. 1290/2008. 

6) For at Danisco (UK) Ltd skal kunne utnytte sine 

markedsføringsrettigheter, må vilkårene for de 

respektive godkjenningene endres. 

7) Forordning (EF) nr. 1290/2008 bør derfor endres. 

8) Ettersom det ikke er sikkerhetsgrunner som tilsier at 

endringene av forordning (EU) nr. 1290/2008, fastsatt i 

denne forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, er 

det hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode for å 

avvikle eksisterende lagre. 

9) 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 (EF) nr. 1290/2008 

I forordning (EF) nr. 1290/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Ordet «(Sorbiflore)» utgår fra tittelen. 

  

(3) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og 

produkter eller stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), på 

anmodning fra Europakommisjonen, om tryggheten til og 

virkningen av produktet Sorbiflore, et preparat av Lactobacillus 

rhamnosus og Lactobacillus farciminis, som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for smågriser. EFSA Journal (2008) 771, s. 1-13. 

2019/EØS/18/18 
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2)  I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a)  I andre kolonne erstattes ordene «Danisco France SAS» med «Danisco (UK) Ltd», 

b)  i tredje kolonne utgår ordet «(Sorbiflore)», 

c)  i niende kolonne erstattes nr. 2 med: 

«2.  Anbefalt dose per kg fullfôr: 5 × 108 FU». 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre som er framstilt og merket før 3. januar 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før 

3. januar 2014, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes fram til 3. juli 2014. 

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, 13. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/60/EU 

av 30. august 2010 

om visse unntak for omsetning av blandinger av frø fra fôrvekster bestemt til bruk med henblikk 

på bevaring av det naturlige miljøet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 

om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13 

nr. 1 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Spørsmålene om biologisk mangfold og bevaring av 

plantegenetiske ressurser har fått økt betydning i de 

senere år, noe utviklingen på internasjonalt plan og 

unionsplan viser. Eksempler på dette er rådsbeslutning 

93/626/EØF av 25. oktober 1993 om inngåelse av 

konvensjonen om biologisk mangfold(2), rådsbe-

slutning 2004/869/EF av 24. februar 2004 om 

inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap av 

den internasjonale traktaten om plantegenetiske 

ressurser innen ernæring og landbruk(3), rådsfor-

ordning (EF) nr. 870/2004 av 26. april 2004 om 

innføring av et fellesskapsprogram for bevaring, 

beskrivelse, innsamling og bruk av genetiske ressurser 

i landbruket og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1467/94(4) og rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 

av 20. september 2005 om støtte til utvikling av 

landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene (EAFRD)(5). Det bør fastsettes særlige 

vilkår i henhold til EUs regelverk for omsetning av 

blandinger av frø fra fôrvekster, dvs. direktiv 

66/401/EØF, for å ta hensyn til disse spørsmålene. 

2)  For å gjøre det mulig å bringe i omsetning blandinger 

av frø fra fôrvekster som er bestemt til bruk med 

henblikk på bevaring av det naturlige miljøet innenfor 

rammen av bevaringen av genetiske ressurser (heretter 

kalt «bevaringsblandinger»), også i de tilfeller der de 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 31.8.2010,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 15. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) EFT L 309 av 13.12.1993, s. 1. 

(3) EUT L 378 av 23.12.2004, s. 1. 

(4) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 18. 

(5) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1. 

enkelte bestanddelene i disse blandingene ikke 

overholder visse av de allmenne kravene til omføring 

som er fastsatt i direktiv 66/401/EØF, må det fastsettes 

visse unntak. 

3)  For å sikre at blandinger som bringes i omsetning som 

bevaringsblandinger, oppfyller kravene i forbindelse 

med disse unntakene, må det fastsettes at omsetning av 

slike blandinger må godkjennes. Godkjenning bør gis 

på grunnlag av en søknad. 

4)  Med hensyn til bevaringsblandinger som inneholder 

bevaringsverdige sorter som definert i kommisjons-

direktiv 2008/62/EF av 20. juni 2008 om visse unntak 

for godkjenning av landsortar av jordbruksvekstar og 

andre sortar som er naturleg tilpassa dei lokale og 

regionale tilhøva og trua av genetisk erosjon, og om 

marknadsføring av frø og setjepoteter av slike 

landsortar og andre sortar(6), bør dette direktiv 

imidlertid ikke berøre direktiv 2008/62/EF. 

5)  I særlige områder som skal bevares og som er utpekt 

av medlemsstatene i samsvar med rådsdirektiv 

92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og 

ville dyr og planter(7), finnes naturlige og delvis 

naturlige bevaringsverdige habitater. Slike områder 

bør anses som kildeområder for bevaringsblandinger. 

Medlemsstatene bør dessuten ha mulighet til å utpeke 

andre områder som bidrar til å bevare plantegenetiske 

ressurser, dersom de oppfyller tilsvarende regler. 

6)  Det bør fastsettes at bestanddelene i bevaringsblandin-

gen skal angis etter art og om relevant, etter underart i 

godkjenningen og på etiketten. Den særlige spireevnen 

til bestanddeler i blandingen som omfattes av direktiv 

66/401/EØF og som ikke oppfyller kravene til 

spireevne fastsatt i vedlegg II til nevnte direktiv, bør 

også fastsettes. Når det gjelder disse kravene, må det 

tas hensyn til innhøstingsmetoden for beva-

ringsblandinger som høstes direkte.  

  

(6) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 13. 

(7) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. 

2019/EØS/18/19 
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7)  Det må fastsettes unntak med hensyn til medlems-

statenes undersøkelse av bevaringsblandingen før den 

blir godkjent for omsetning. Ved undersøkelsen av 

blandingene bør det i visse tilfeller også tas hensyn til 

forskjellene i innhøstingsmetode for dyrkede beva-

ringsblandinger og for bevaringsblandinger som høstes 

direkte. 

8)  For å sikre at omsetningen av bevaringsblandinger 

skjer med henblikk på bevaring av genetiske ressurser, 

bør det fastsettes restriksjoner, særlig med hensyn til 

opprinnelsesregion og kildeområde. 

9)  Det bør fastsettes en største tillatte mengde for 

omsetning av bevaringsblandinger. For å sikre at den 

største tillatte mengden overholdes, bør medlems-

statene pålegge produsentene å melde fra om hvilke 

mengder av bevaringsblandinger de har til hensikt å 

søke om godkjenning for, og medlemsstatene bør ved 

behov tildele produsentene mengder. 

10)  Sporbarheten til bevaringsblandinger bør sikres 

gjennom egnede krav til forsegling og merking. 

11)  For å sikre riktig anvendelse av bestemmelsene i dette 

direktiv bør det føres offentlig kontroll. 

12)  Etter et passende tidsrom bør Kommisjonen vurdere 

om tiltakene fastsatt i dette direktiv er virkningsfulle. 

13)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og forme-

ringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «kildeområde» 

i) et område som en medlemsstat har utpekt som et 

særlig bevaringsområde i samsvar med artikkel 4 nr. 4 

i direktiv 92/43/EØF, eller 

ii) et område som bidrar til bevaring av plantegenetiske 

ressurser og er utpekt av en medlemsstat etter en 

nasjonal framgangsmåte som bygger på kriterier som 

kan sammenlignes med kriteriene fastsatt i artikkel 4 

nr. 4 i direktiv 92/43/EØF sammenholdt med 

artikkel 1 bokstav k) og l) i nevnte direktiv, og som 

forvaltes, vernes og overvåkes på en måte som er i 

samsvar med artikkel 6 og 11 i nevnte direktiv, 

b) «innsamlingssted» en del av kildeområdet der frøet er 

innsamlet, 

c) «blanding som høstes direkte» en frøblanding som bringes 

i omsetning som innsamlet på innsamlingsstedet, med 

eller uten rensing, 

d) «dyrket blanding» en frøblanding som er framstilt etter 

følgende framgangsmåte: 

i) Frø fra individuelle arter samles inn på innsamlings-

stedet. 

ii) Frøene nevnt i punkt i) oppformeres utenfor inn-

samlingsstedet som enkeltarter. 

iii) Frøene fra disse artene blandes deretter for å oppnå en 

blanding som består av de slekter, arter og om 

relevant, underarter som er typiske for innsamlings-

stedets habitattype. 

Artikkel 2 

Bevaringsblandinger 

1.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 og 2 i direktiv 

66/401/EØF kan medlemsstatene godkjenne omsetning av 

blandinger av ulike slekter, arter og om relevant, underarter 

som er bestemt til bruk med henblikk på bevaring av det 

naturlige miljøet innenfor rammen av bevaringen av de 

naturlige ressursene nevnt i artikkel 22a nr. 1 bokstav b) i 

nevnte direktiv. 

Blandingene kan inneholde frø fra fôrvekster som omfattes av 

direktiv 66/401/EØF og dessuten frø fra planter som ikke er 

fôrvekster i henhold til nevnte direktiv. 

Slike blandinger kalles heretter «bevaringsblandinger». 

2.  Dersom en bevaringsblanding inneholder en bevarings-

verdig sort, får direktiv 2008/62/EF anvendelse. 

3.  Med mindre noe annet er fastsatt i dette direktiv, får 

direktiv 66/401/EØF anvendelse. 

Artikkel 3 

Opprinnelsesregion 

Når en medlemsstat godkjenner omsetning av en bevarings-

blanding, skal den fastsette regionen som blandingen naturlig 

forbindes med, heretter kalt «opprinnelsesregion». Den skal ta 

hensyn til andre opplysninger fra myndigheter med ansvar for 

plantegenetiske ressurser eller fra organisasjoner som 

medlemsstatene har anerkjent for dette formål. Dersom en 

opprinnelsesregion ligger i mer enn én medlemsstat, skal den 

fastsettes av alle berørte medlemsstater ved felles 

overenskomst. 

Artikkel 4 

Godkjenning 

1.  Medlemsstatene kan godkjenne at bevaringsblandinger 

bringes i omsetning i deres opprinnelsesregion, forutsatt at 

disse blandingene oppfyller kravene i artikkel 5 med hensyn 

til bevaringsblandinger som høstes direkte, eller kravene i 

artikkel 6 med hensyn til dyrkede bevaringsblandinger.  
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2.  Godkjenningen skal inneholde følgende: 

a) produsentens navn og adresse, 

b) innhøstingsmetode: direkte høstet eller dyrket, 

c) bestanddelenes vektprosent etter art og om relevant, 

underart, 

d) for dyrkede bevaringsblandinger, den særlige spireevnen 

til bestanddeler i blandingen som omfattes av direktiv 

66/401/EØF, og som ikke oppfyller kravene til spireevne 

fastsatt i vedlegg II til nevnte direktiv, 

e) mengde av blandingen som det er gitt godkjenning for, 

f) opprinnelsesregion, 

g) begrensning av omsetning i opprinnelsesregionen, 

h) kildeområde, 

i) innsamlingssted, og for en dyrket bevaringsblanding 

dessuten oppformeringssted, 

j) innsamlingsstedets habitattype og 

k) innsamlingsår. 

3.  Med hensyn til nr. 2 bokstav c) skal det for beva-

ringsblandinger som høstes direkte, være tilstrekkelig å oppgi 

bestanddelene som arter og om relevant, som underarter som 

er typiske for innsamlingsstedets habitattype, og som i sin 

egenskap som bestanddeler i blandingen er av betydning for 

bevaring av det naturlige miljøet innenfor rammen av 

bevaringen av genetiske ressurser. 

Artikkel 5 

Godkjenningsvilkår for bevaringsblandinger som høstes 

direkte 

1.  En bevaringsblanding som høstes direkte, skal være 

innsamlet i kildeområdet på et innsamlingssted som ikke har 

vært tilsådd de siste 40 årene før datoen for produsentens 

søknad, nevnt i artikkel 7 nr. 1. Kildeområdet skal ligge i 

opprinnelsesregionen. 

2.  Prosentandelen av bestanddelene i bevaringsblandingen 

som høstes direkte og som er arter og om relevant, underarter 

som er typiske for innsamlingsstedets habitattype, og som i sin 

egenskap som bestanddeler i blandingen er av betydning for 

bevaring av det naturlige miljøet innenfor rammen av 

bevaring av genetiske ressurser, skal være egnet til å 

gjenskape innsamlingsstedets habitattype. 

3.  Spireevnen til bestanddelene nevnt i nr. 2 skal være 

tilstrekkelig til å gjenskape innsamlingsstedets habitattype. 

4.  Det høyeste innholdet av arter og om relevant, underarter 

som ikke oppfyller nr. 2, skal ikke overstige 1 vektprosent. 

Bevaringsblandingen som høstes direkte, skal ikke inneholde 

Avena fatua, Avena sterilis og Cuscuta spp. Det høyeste 

innholdet av Rumex spp. utover Rumex acetosella og Rumex 

maritimus skal ikke overstige 0,05 vektprosent. 

Artikkel 6 

Godkjenningsvilkår for dyrkede bevaringsblandinger 

1.  Med hensyn til dyrkede bevaringsblandinger skal det 

innsamlede frøet som den dyrkede frøblandingen framstilles 

av, være innsamlet i kildeområdet på et innsamlingssted som 

ikke har vært tilsådd de siste 40 årene før datoen for 

produsentens søknad, nevnt i artikkel 7 nr. 1. Kildeområdet 

skal ligge i opprinnelsesregionen. 

2.  Frøene i den dyrkede bevaringsblandingen skal være fra 

arter og om relevant, underarter som er typiske for inn-

samlingsstedets habitattype, og som i sin egenskap som 

bestanddeler i blandingen er av betydning for bevaring av det 

naturlige miljøet innenfor rammen av bevaring av genetiske 

ressurser. 

3.  Bestanddeler i en dyrket bevaringsblanding som er frø 

fra fôrvekster i henhold til direktiv 66/401/EØF, skal, før de 

blandes, oppfylle kravene til handelsfrø fastsatt i avsnitt III i 

vedlegg II til direktiv 66/401/EØF med hensyn til renhet, som 

fastsatt i kolonne 4–11 i tabellen i avsnitt I punkt 2A i nevnte 

vedlegg; med hensyn til høyeste innhold av andre plantearter i 

en prøve med vekt i henhold til kolonne 4 i vedlegg III (totalt 

per kolonne), som fastsatt i kolonne 12, 13 og 14 i tabellen i 

avsnitt I punkt 2A i vedlegg II i nevnte direktiv; og med 

hensyn til vilkårene for lupinfrø, som fastsatt i kolonne 15 i 

tabellen i avsnitt I punkt 2A i nevnte vedlegg. 

4.  Oppformering kan skje i fem generasjoner. 

Artikkel 7 

Krav til framgangsmåte 

1.  Godkjenning skal gis etter søknad fra produsenten. 

Søknaden skal ledsages av de opplysninger som kreves for å 

kontrollere om artikkel 4 og 5 er overholdt med hensyn til 

bevaringsblandinger som høstes direkte, eller om artikkel 4 og 

6 er overholdt med hensyn til dyrkede bevaringsblandinger. 

2.  Med hensyn til bevaringsblandinger som høstes direkte, 

skal medlemsstaten der innsamlingsstedet ligger, foreta 

visuelle kontroller. 

De visuelle kontrollene skal foretas med passende mellomrom 

på innsamlingsstedet i vekstperioden for å sikre at blandingen 

minst oppfyller kravene til godkjenning fastsatt i artikkel 5 

nr. 2 og 4. 

Medlemsstaten som foretar de visuelle kontrollene skal 

dokumentere resultatene av dem.  
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3.  Med hensyn til dyrkede bevaringsblandinger skal en 

medlemsstat, når den behandler en søknad, utføre analyser, 

eller det skal utføres analyser under offentlig tilsyn av 

medlemsstaten, for å kontrollere at bevaringsblandingen minst 

oppfyller kravene til godkjenning fastsatt i artikkel 6 nr. 2  

og 3. 

Analysene skal gjennomføres i henhold til gjeldende 

internasjonale metoder eller dersom slike metoder ikke finnes, 

i henhold til egnede metoder. 

I forbindelse med analysene skal den berørte medlemsstat 

sikre at prøvene tas fra ensartede partier. Den skal sikre at 

reglene for vekt av frøpartier og frøprøver fastsatt i artikkel 7 

nr. 2 i direktiv 66/401/EØF, anvendes. 

Artikkel 8 

Kvantitativ restriksjon 

Hver medlemsstat skal sikre at den totale mengden frø fra 

bevaringsblandinger som bringes i omsetning hvert år, ikke 

overstiger 5 % av den samlede vekten av alle blandinger av 

frø fra fôrvekster som omfattes av direktiv 66/401/EØF, og 

som bringes i omsetning i det aktuelle år i den berørte 

medlemsstat. 

Artikkel 9 

Anvendelse av kvantitative restriksjoner 

1.  For bevaringsblandinger som høstes direkte, skal 

medlemsstatene sikre at produsentene i forkant av hver 

produksjonssesong underretter dem om den mengde frø fra 

bevaringsblandinger som de akter å søke om godkjenning for, 

sammen med størrelsen på og beliggenheten av planlagte 

innsamlingssteder. 

For dyrkede bevaringsblandinger skal medlemsstatene sikre at 

produsentene i forkant av hver produksjonssesong underretter 

dem om den mengde frø fra bevaringsblandinger som de akter 

å søke om godkjenning for, sammen med både størrelsen på 

og beliggenheten av planlagte innsamlingssteder samt 

beliggenheten av planlagte oppformeringssteder. 

2.  Dersom det på grunnlag av underretningene nevnt i nr. 1 

er sannsynlig at mengdene fastsatt i nr. 8 overskrides, skal 

medlemsstatene tildele hver berørte produsent den mengde 

som vedkommende kan bringes i omsetning i den aktuelle 

produksjonssesong. 

Artikkel 10 

Forsegling av pakninger og beholdere 

1.  Medlemsstatene skal sikre at bevaringsblandinger kan 

bringes i omsetning bare i lukkede pakninger og beholdere 

med forsegling. 

2.  For å sikre forseglingen skal forseglingsordningen 

omfatte minst etiketten eller festing av en forsegling. 

3.  Pakningene og beholderne nevnt i nr. 1 skal forsegles 

slik at de ikke kan åpnes uten skade på forseglingsordningen 

eller synlig påvirkning på produsentens etikett eller på selve 

pakningen eller beholderen. 

Artikkel 11 

Merking 

1.  Medlemsstatene skal sikre at pakninger eller beholdere 

med bevaringsblandinger er påsatt produsentens etikett eller 

har en trykt eller stemplet påskrift som minst omfatter 

følgende opplysninger: 

a) ordene «EU-regler og -standarder», 

b) navn og adresse på personen som er ansvarlig for å feste 

etikettene, eller vedkommendes identifikasjonsmerke, 

c) innhøstingsmetode: direkte høstet eller dyrket, 

d) år for forseglingen uttrykt på følgende måte: «forseglet 

…» (år), 

e) opprinnelsesregion, 

f) kildeområde, 

g) innsamlingssted, 

h) innsamlingsstedets habitattype, 

i) ordene «bevaringsblanding av frø fra fôrvekster, beregnet 

på bruk i et område med samme habitattype som 

innsamlingsstedet, uten hensyn til de biotiske forhold», 

j) partiets referansenummer oppgitt av personen som er 

ansvarlig for å feste etikettene, 

k) bestanddelenes prosentmessige vekt etter art og om 

relevant, underart, 

l) angitt netto- eller bruttovekt, 

m) ved bruk av granulerte plantevernmidler, pilleringsmidler 

og andre tilsetningsstoffer i fast form skal tilsetnings-

stoffets art og også det tilnærmede forhold mellom vekten 

av frøklynger eller rene frø og den samlede vekten angis, 

og 

n) for dyrkede bevaringsblandinger, den særlige spireevnen 

til bestanddeler i blandingen som omfattes av direktiv 

66/401/EØF, og som ikke oppfyller kravene til spireevne 

fastsatt i vedlegg II til nevnte direktiv. 

2.  Med hensyn til nr. 1 bokstav k) er det tilstrekkelig å angi 

bestanddelene i bevaringsblandinger som høstes direkte, i 

henhold til artikkel 4 nr. 3. 

3.  Med hensyn til nr. 1 bokstav n) er det tilstrekkelig å angi 

et gjennomsnitt for de påkrevde særlige spireevnene dersom 

antallet påkrevde særlige spireevner er høyere enn fem.  
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Artikkel 12 

Overvåking 

Medlemsstatene skal gjennom offentlig overvåking sikre at 

dette direktiv overholdes. 

Artikkel 13 

Rapportering 

Medlemsstatene skal sikre at produsenter som driver 

virksomhet på deres territorium, for hver produksjonssesong 

rapporterer mengden bevaringsblandinger som er brakt i 

omsetning. 

Medlemsstatene skal på anmodning rapportere til Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene mengden beva-

ringsblandinger som er brakt i omsetning på deres territorium. 

Artikkel 14 

Underretning om anerkjente organisasjoner med ansvar 

for plantegenetiske ressurser 

Medlemsstatene skal på anmodning underrette Kommisjonen 

om myndigheter eller organisasjoner med ansvar for 

plantegenetiske ressurser som medlemsstatene har anerkjent 

for dette formål. 

Artikkel 15 

Vurdering 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 vurdere 

gjennomføringen av dette direktiv. 

Artikkel 16 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. november 2011 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 

sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 

bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv. 

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 17 

Ikrafttredelse 

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

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 18 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1019/2013 

av 23. oktober 2013 

om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til histamin i fiskerivarer(*) 

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 næringsmiddel-

hygiene(1), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler(2) er det fastsatt mikrobiologiske 

kriterier for visse mikroorganismer og de gjennom-

føringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak skal overholde når de gjennomfører allmenne 

og særlige hygienetiltak nevnt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 852/2004. Særlig er det fastsatt kriterier med 

hensyn til næringsmiddeltrygghet for histamin samt 

prøvetakingsplaner for fiskerivarer fra fiskearter som 

er forbundet med en stor mengde histidin. 

2)  Fiskesaus framstilt ved gjæring er en fiskerivare i 

væskeform. Codex Alimentarius-kommisjonen(3) har 

fastsatt nye anbefalte grenseverdier for histamin i slik 

fiskesaus som er forskjellige fra dem som er fastsatt i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005. Anbefalin-

gen er i tråd med opplysningene om forbrukeres 

eksponeringsdata som Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) har framlagt i sin 

vitenskapelige uttalelse om risikobasert kontroll av 

dannelsen av biogene aminer i gjærede nærings-

midler(4). 

3)  Siden fiskesaus er en fiskerivare i væskeform, kan 

histamin forventes å være jevnt fordelt. Prøveta-

kingsplanen kan være enklere enn for fiskerivarer i 

andre former. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 24.10.2013,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2014 av 

16. mai 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. 63 av 30.10.2014, s. 16. 

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

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

(3) Codex Alimentarius-standard for fiskesaus (CODEX STAN 302 

– 2011). 

(4) EFSA Journal 2011; 9(10):2393. 

4)  Det bør fastsettes et eget næringsmiddeltrygg-

hetskriterium for fiskesaus framstilt ved gjæring av 

fiskerivarer for å tilpasse kriteriet til den nye Codex 

Alimentarius-standarden og EFSA-uttalelsen. Fotnote 

2 bør også endres. 

5)  Den normale prøvetakingsplanen for histamin fra 

fiskerivarer består av ni prøver og krever mye 

prøvemateriale. Fotnote 18 til næringsmiddeltrygg-

hetskriterium 1.26 for fiskerivarer fastslår at 

enkeltprøver kan tas på detaljistnivå. I slike tilfeller 

bør ikke hele partiet anses som utrygt bare basert på 

resultatet av én enkelt prøve. Dersom én av ni 

analyserte prøver blir funnet å være over M, skal 

imidlertid hele partiet anses som utrygt. Dette bør også 

være tilfellet når enkeltprøver blir funnet å være over 

M. Fotnote 18 bør derfor endres. Fotnote 18 bør 

anvendes også for næringsmiddeltrygghetskriterium 

1.26 og 1.27. 

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

7)  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 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 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. 

2019/EØS/18/20 

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

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

____________ 
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VEDLEGG 

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

1)  Nr. 1.27 skal lyde: 

«1.27  Fiskerivarer, unntatt 

dem i næringsmiddel-

kategori 1.27a, som 

har gjennomgått en 

behandling med 

enzymmodning i 

saltlake, framstilt av 

fiskearter som 

forbindes med store 

mengder histidin(17) 

Histamin 9 (18) 2 200 mg/kg 400 mg/kg HPLC (19) Produkter omsatt 

i løpet av hold-

barhetstiden» 

2)  Nytt nr. 1.27a skal lyde: 

«1.27a  Fiskesaus framstilt ved 

gjæring av fiskerivarer 

Histamin 1 400 mg/kg HPLC (19) Produkter omsatt i løpet 

av holdbarhetstiden» 

3)  Fotnote 2 skal lyde: 

«(2)  For nr. 1.1-1.25, 1.27a og 1.28 er m = M.» 

4)  Fotnote 18 skal lyde: 

«(18)  Enkeltprøver kan tas på detaljistnivå. I et slikt tilfelle vil ikke formodningen i artikkel 14 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 178/2002, som fastsetter at hele partiet skal anses som utrygt, få anvendelse, med mindre resultatet 

er over M.» 

5)  Under overskriften «Tolkning av analyseresultatene» skal siste avsnitt i teksten om histamin i fiskerivarer lyde: 

 «Histamin i fiskerivarer: 

 Histamin i fiskerivarer fra fiskearter som forbindes med store mengder histidin, unntatt fiskesaus framstilt ved 

gjæring av fiskerivarer: 

— tilfredsstillende dersom følgende krav er oppfylt: 

1.  den målte gjennomsnittsverdien er ≤ m, 

2.  antallet verdier mellom m og M er høyst c/n, 

3.  ingen av de målte verdiene overstiger grenseverdien M, 

— utilfredsstillende dersom den målte gjennomsnittsverdien overstiger m, dersom antallet verdier mellom m og 

M er større enn c/n, eller dersom én eller flere av de målte verdiene er > M. 

 Histamin i fiskesaus framstilt ved gjæring av fiskerivarer: 

— tilfredsstillende dersom den målte verdien er ≤ grenseverdien, 

— utilfredsstillende dersom den målte verdien er > grenseverdien.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1138/2013 

av 8. november 2013 

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

hensyn til grenseverdier for rester av bitertanol, klorfenvinfos, dodin og vinklozolin 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 fôr av vegetabilsk 

og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

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

18 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av bitertanol, klorfenvinfos og 

vinklozolin er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for 

dodin 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 plantefarmasøytisk produkt som innehol-

der det aktive stoffet dodin, på kjernefrukt, ferskener, 

aprikoser, kirsebær, bordoliven og oliven til produksjon 

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

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

på bananer. Søkeren hevder at den godkjente bruken av 

dodin på slike vekster i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika 

fører til restmengder som overstiger den grenseverdien 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 16.11.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2014 av  

16. mai 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. 63 av 30.10.2014, s. 17. 

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

som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 396/ 

2005, og at det må fastsettes en høyere grenseverdi for å 

unngå handelshindringer for import av bananer. 

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

er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, 

og vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, idet den særlig undersøkte risiko-

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

har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

grenseverdiene(2). Den har oversendt disse uttalelsene 

til Kommisjonen og medlemsstatene og offentliggjort 

dem. 

6)  Det forente kongerike har i henhold til artikkel 43 i 

forordning (EF) nr. 396/2005 anmodet Myndigheten om 

å vurdere hvilken risiko den gjeldende grenseverdien for 

bitertanol på bananer kan utgjøre sett i lys av den akutte 

referansedosen (ARfD) for bitertanol, som ble fastsatt i 

oktober 2010(3). 

7)  Når det gjelder dodin, konkluderte Myndigheten med at 

alle opplysningskrav var oppfylt, og at de endringene av 

grenseverdiene som søkeren anmodet om, var 

akseptable med hensyn til forbrukersikkerheten, på 

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på 

http://www.efsa.europa.eu 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

dodine in various fruit crops». EFSA Journal 2013;11(1):3077  

[31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3077. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for 

dodine in pome fruit, apricots and olives». EFSA Journal 

2013;11(2):3112 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3112. 

(3) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance bitertanol». EFSA Journal 2010;8(10):1850 

[63 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1850. 

2019/EØS/18/21 
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grunnlag av en vurdering av forbrukereksponeringen i 27 

særskilte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok 

hensyn til de siste opplysningene om stoffets toksi-

kologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for 

dette stoffet gjennom konsum av alle næringsmidler som 

kan inneholde stoffet, eller kortvarig eksponering som 

følge av høyt konsum av de aktuelle vekstene og 

produktene antas å medføre noen risiko for at akseptabelt 

daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) 

overskrides. 

8)  Når det gjelder bitertanol, påpekte Myndigheten i sin 

uttalelse av 21. februar 2012 en akutt risiko for forbru-

kernes helse og anbefalte å senke grenseverdien for 

bitertanol på bananer(1). Etter å ha påpekt en akutt risiko 

for forbrukernes helse med hensyn til bruk av bitertanol 

på bananer, vurderte Myndigheten sikkerheten ved de 

gjeldende grenseverdiene for bitertanol på andre vekster 

der grenseverdiene var satt høyere enn bestemmelses-

grensen (LOD). Myndigheten anbefalte å senke 

grenseverdiene for kjernefrukt, steinfrukt, gress-

karfamilien (spiselig skall) og tomater. Grenseverdiene 

for disse produktene bør settes til den bestemmel-

sesgrensen som gjelder for den spesifikke kombina-

sjonen av stoff og produkt. 

9)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til de faktorene som er relevante for 

saken, oppfyller de foreslåtte endringene av grenseverdi-

ene kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

10)  Alle eksisterende godkjenninger av plantefarmasøytiske 

produkter som inneholder de aktive stoffene klorfen-

vinfos og vinklozolin, er blitt tilbakekalt. I samsvar med 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammen-

holdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor de 

grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoffer i 

vedlegg II og III, strykes. 

11)  Kommisjonen har rådspurt Den europeiske unions 

referanselaboratorier for rester av plantevernmidler med 

hensyn til behovet for å tilpasse de gjeldende 

bestemmelsesgrensene for bitertanol, klorfenvinfos og 

dodin. Laboratoriene konkluderte med at den tekniske 

utviklingen gjør det mulig å fastsette lavere bestemmel-

sesgrenser for de tre stoffene. På bakgrunn av 

laboratorienes konklusjoner bør det fastsettes lavere 

grenseverdier. 

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

  

(1) «Reasoned Opinion on the Assessment of the consumer safety of 

the existing MRL for bitertanol in bananas». EFSA Journal 

2012;10(2):2599 [34 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2599. 

13)  Når det gjelder vinklozolin, viser den modellen som 

Myndigheten har utarbeidet for å vurdere akutt og 

kronisk risiko(2), at det blir opprettholdt et høyt nivå for 

forbrukervern. Derfor bør det i denne forordning 

fastsettes en overgangsordning, slik at produkter som er 

lovlig framstilt før ikrafttredelsen av forordningen, kan 

markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte. 

14)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medle-

msstatene, 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. 

15)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens han-

delsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

16)  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 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder bitertanol i sukkerbete (rot) med kodenummer 

0900010, dodin i kirsebær med kodenummer 0140020 og 

vinklozolin i alle produkter, får forordning (EF) nr. 396/2005, 

med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne 

forordning, fortsatt anvendelse på produkter som er lovlig 

framstilt før 6. juni 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 6. juni 2014. Når det gjelder dodin i 

bordoliven med kodenummer 0161030, bananer med kodenum-

mer 0163020 og oliven til produksjon av olivenolje med 

kodenummer 0402010, får den anvendelse fra ikrafttredelses-

datoen. 

  

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/docs/calculationacutechronic_2.xls 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. november 2013. 

 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)  Kolonnen for bitertanol skal lyde: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

B
it

er
ta

n
o
l 

(F
) 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 

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

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (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 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

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

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter 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 små frukter 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 lignende Rubus-hybrider)  

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

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær (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 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  
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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  

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  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  
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0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot (**) 

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokker (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(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løk og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

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

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  
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0232030 Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar (Lagenaria siceraria), 

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

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 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(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)  

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

crispum/C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

 

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(*) 

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) (rødbeteblader)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, klatreakasie (Acacia pennata)) (**) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

Apiacea-blader, meksikansk koriander / 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, blader av vill betelpepper, karriblader) 

(**) 

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

0256100 Estragon (isop) (**) 

0256990 Andre  

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

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner, snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

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



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/103 

 

1 2 3 

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(*) 

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 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, 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 (åkerkål, rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel (**) 
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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 0,05 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

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

0500050 Havre  

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

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 Kronblader av rose (**) 

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) (**) 

0631050 Lind (**) 

0631990 Andre (**) 

0632000 b) Blader (**) 
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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(*) 

0800000 8. KRYDDER (**) 

0810000 i) Frø (**) 

0810010 Anisfrø (**) 

0810020 Svartkarve (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) 

0810050 Karvefrø (**) 

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 (**) 
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0830000 iii) Bark (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) 

0830990 Andre (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) 

0840010 Lakris (**) 

0840020 Ingefær (**) 

0840030 Gurkemeie (**) 

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 0,05 

1011010 Muskelvev  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  
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1012000 b) Storfe 0,05 

1012010 Muskelvev  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau 0,05 

1013010 Muskelvev  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit 0,05 

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 0,01(*) 

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  
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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 0,05 

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) (**) 

(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 plantevernmiddel og kodenummer som grenseverdien fastsatt i vedlegg III del B gjelder for. 

(F) = Fettløselig» 

b)  Kolonnene for klorfenvinfos og vinklozolin utgår. 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnen for dodin lyde: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

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

D
o

d
in

 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,05(*) 
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0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og andre hybrider)  

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus reticulata x sinensis))  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler 0,1(*) 

0120020 Paranøtter 0,1(*) 

0120030 Kasjunøtter 0,1(*) 

0120040 Kastanjer 0,1(*) 

0120050 Kokosnøtter 0,1(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,1(*) 

0120070 Macadamianøtter 0,1(*) 

0120080 Pekannøtter 5 

0120090 Pinjekjerner 0,1(*) 

0120100 Pistasienøtter 0,1(*) 

0120110 Valnøtter 5 

0120990 Andre 0,1(*) 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,9 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,09 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 3 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,09 

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

(Ziziphus zizyphus)) 

5 

0140990 Andre 5 
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0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,05(*) 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær 5 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,05(*) 

0153010 Bjørnebær  

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

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

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær 0,05(*) 

0154010 Blåbær (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 0,05(*) 

0161020 Fikener 0,05(*) 

0161030 Bordoliven 20 

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(*) 
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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  

0163010 Avokadoer 0,05(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,5 

0163030 Mango 0,05(*) 

0163040 Papaya 0,05(*) 

0163050 Granatepler 0,05(*) 

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

frukter av familien Annonaceae) 

0,05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05(*) 

0163080 Ananas 0,05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 

0163990 Andre 0,05(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

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

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (tarorot, 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  
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0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokker (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(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løk og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

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

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar (Lagenaria siceraria), 

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

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  
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0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,05(*) 

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 0,05(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)  

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

crispum/C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

 

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)  
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0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 10 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0,05(*) 

0252030 Bladbete (mangold) (rødbeteblader) 0,05(*) 

0252990 Andre 0,05(*) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, vannmimosa) 0,05(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 

0256000 f) Urter 0,1(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

Apiacea-blader, meksikansk koriander / 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, blader av vill betelpepper, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

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

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner, snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,05(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  
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0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

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

0280990 Andre  

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner)  

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i) Oljeholdige frø 0,1(*) 

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis))  
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0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 20 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,1(*) 

0402040 Kapok 0,1(*) 

0402990 Andre 0,1(*) 

0500000 5. KORN 0,05(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

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

0500050 Havre  

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

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

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  
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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 0,1(*) 

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Karvefrø  

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  



Nr. 18/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

1 2 3 

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie  

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 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  

1011010 Muskelvev  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  
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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  

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  



Nr. 18/120 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

1 2 3 

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  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg  

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)  

(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.» 
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0130040 Mispel 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 

0154050 Nyper 0,01(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,01(*) 

0161060 Daddelplommer 0,01(*) 

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

grumichama (Eugenia uniflora)) 

0,01(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 

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

mammeysapot) 

0,01(*) 

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

frukter av familien Annonaceae) 

0,01(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,01(*) 

0212040 Arrowrot 0,01(*) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

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

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

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, blader av vill betelpepper, karriblader) 

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

0256100 Estragon (isop) 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

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

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(*) 

0631030 Kronblader av rose 0,05(*) 

0631040 Sjasmin (hylleblomst (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(*) 
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0650000 v) Johannesbrød 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø 0,05(*) 

0810020 Svartkarve 0,05(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,05(*) 

0810040 Korianderfrø 0,05(*) 

0810050 Karvefrø 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(*) 

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 0,05(*) 

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,05(*) 

0840040 Pepperrot 0,05(*) 

0840990 Andre 0,05(*) 
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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 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,01(*) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,05 

1015010 Muskelvev 0,05 

1015020 Fett 0,05 

1015030 Lever 0,05 

1015040 Nyrer 0,05 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,05 

1015990 Andre 0,05 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,05 

1017010 Muskelvev 0,05 

1017020 Fett 0,05 

1017030 Lever 0,05 

1017040 Nyrer 0,05 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,05 

1017990 Andre 0,05 

1030020 And 0,01(*) 

1030030 Gås 0,01(*) 

1030040 Vaktel 0,01(*) 
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1030990 Andre 0,01(*) 

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

(F) = Fettløselig» 

c)  I del B utgår kolonnene for klorfenvinfos og vinklozolin. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for klorfenvinfos og vinklozolin: 

«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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1 2 3 4 

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

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*)  

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

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

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron, fingersitron (Citrus medica var. sarcodactylis))   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementin, tangerin, minneola og andre hybrider, tangor (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)  

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   
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0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*)  

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 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 små frukter 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 lignende Rubus-hybrider)   

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

Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær (blåbær)   

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



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/127 

 

1 2 3 4 

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 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)   

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   
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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  0,05(*) 

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

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (tarorot, 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   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokker (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(*)  

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løk, sølvløk)   
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0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (andre grønne løk og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien   

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

L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

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

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Gresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar (Lagenaria 

siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosantes cucumerina), 

kantagurk/teroi) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien - uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 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   
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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(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat)   

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

var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

  

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) 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) (rødbeteblader)   

0252990 Andre   

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/kangkung (Ipomea aquatica), bukkeblad, 

vannmimosa) 

0,01(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,01(*)  

0256000 f) Urter 0,02(*)  

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

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

andre Apiacea-blader, meksikansk koriander / lang koriander (Eryngium foetidum)) 
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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, blader av vill 

betelpepper, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

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

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

langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner)   

0260030 Erter (med belg) (mangetout/sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

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(*)  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

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

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*)  
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0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner)   

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Søtlupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (andre frø av planter 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 0,01(*) 0,05(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   
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0500030 Mais   

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

0500050 Havre   

0500060 Ris (indisk ris / villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

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

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasmin (hylleblomst (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(*) 
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0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 0,1(*) 

0810000 i) Frø   

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Karvefrø   

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   

0840040 Pepperrot   

0840990 Andre   

0850000 v) Knopper   

0850010 Kryddernellik   
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0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr   

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper   

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR 0,01(*) 0,05(*) 

1010000 i) Vev   

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   
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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   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/137 

 

1 2 3 4 

1020000 ii) Melk   

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg   

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)   

(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. 

(F) = Fettløselig 

Vinklozolin (summen av vinklozolin og alle metabolitter som inneholder 3,5-dikloraninilin, uttrykt som vinklozolin) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel/kodenummer: 

Vinklozolin — kode 1000000: Vinklozolin, iprodion, procymidon, summen av forbindelser og alle metabolitter som inneholder 3,5-dikloranilin, uttrykt som 3,5-

dikloranailin» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/60/EU 

av 27. november 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler av og egenskaper ved 

motorvogner med to eller tre hjul, råds- og europaparlamentsdirektiv 2002/24/EF om 

typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/67/EF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul, for 

å tilpasse dem til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/24/EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved 

motorvogner med to eller tre hjul(1), særlig artikkel 7, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/24/EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av motor-

vogner med to eller tre hjul(2), særlig artikkel 17, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/67/EF av 13. juli 2009 om montering av lys- og lyssignal-

innretninger på motorvogner med to eller tre hjul(3), særlig 

artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen er avtalepart i De forente nasjoners øko-

nomiske kommisjon for Europas (UN-ECE) avtale om 

vedtakelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med 

hjul, utstyr og deler som kan monteres og/eller brukes 

på kjøretøyer med hjul, og vilkårene for gjensidig 

anerkjennelse av godkjenninger gitt på grunnlag av 

disse kravene (revidert avtale av 1958)(4). For å forenkle 

typegodkjenningsregelverket i Unionen i tråd med 

anbefalingene i den endelige rapporten med tittelen 

«CARS 21: Konkurransedyktige rammeregler for 

motorvogner i det 21. århundre», er det hensiktsmessig 

å endre EU-direktiver ved at ytterligere UN-ECE-

reglementer innarbeides i unionsretten og anvendes i 

gjeldende typegodkjenningsregelverk for kjøretøyer i 

gruppe L, uten at vernenivået reduseres. For å redusere 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 10.12.2013,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 18. 

(1) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. 

(2) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1. 

(3) EUT L 222 av 25.8.2009, s. 1. 

(4) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 81. 

den administrative byrden i forbindelse med fram-

gangsmåtene for typegodkjenning, bør kjøretøyprodu-

sentene gis tillatelse til å søke om typegodkjenning i 

samsvar med de relevante UN-ECE-reglementene nevnt 

i artikkel 1 i dette direktiv. 

2) I overgangsperioden fram til den datoen da UN-ECE-

reglement nr. 41 om støyutslipp fra motorsykler(5) 

gjøres obligatorisk i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 168/2013 av 15, januar 2013 om god-

kjenning av og markedstilsyn for kjøretøyer med to eller 

tre hjul og firehjuls motorsykler(6), er det for nye 

kjøretøytyper hensiktsmessig at kravene til støyutslipp 

fra motorsykler angitt i kapittel 9 i direktiv 97/24/EF og 

i fjerde endringsserie til UN-ECE-reglement nr. 41, 

herunder de tilsvarende støygrensene angitt i vedlegg 6 

til nevnte reglement, anses som likeverdige. 

3) I lys av de uforholdsmessig store utslippene av 

hydrokarbon og karbonmonoksid fra kjøretøyer i gruppe 

L1e, L2e og L6e (mopeder med to eller tre hjul og lette 

firehjuls motorsykler), er det hensiktsmessig å revidere 

miljøprøvingstype I (eksosutslipp etter kaldstart) ved å 

ta med utslippsmålinger som starter direkte etter 

kaldstart, for bedre å kunne gjenspeile faktisk bruk og 

den vesentlige andelen av utslipp av forurensende 

stoffer som produseres direkte etter kaldstart mens 

motoren varmes opp. Endringene i utslippslabora-

torienes prøvingsmetode bør gjenspeiles i de admini-

strative bestemmelsene, særlig i endringene som gjelder 

postene på samsvarssertifikatet og for arket med 

prøvingsresultater i direktiv 2002/24/EF. 

4) For å sikre like vilkår for alle produsenter, og av hensyn 

til like miljøprestasjoner for kjøretøyer i gruppe L1e, 

L2e og L6e med tanke på utslipp av veivhusgasser, er 

det også hensiktsmessig å kreve at kjøretøyprodusenten 

i forbindelse med søknad om ny typegodkjenning skal 

angi uttrykkelig at det for disse kjøretøygruppene ikke 

  

(5) EUT L 317 av 14.11.2012, s. 1. 

(6) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

2019/EØS/18/22 
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forekommer utslipp fra veivhusets gassventilasjons-

system, noe som innebærer at veivhuset er korrekt 

forseglet, og at veivhusgasser ikke slippes ut direkte i 

atmosfæren i kjøretøyets levetid. 

5) For å kunne oppfylle UN-ECEs krav til lys- og 

lyssignalinnretninger for kjøretøyer i gruppe L, og for å 

gjøre dem mer synlige, bør nye typer av slike kjøretøyer 

være utstyrt med lykter som tennes automatisk, i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 74 (kjøretøyer i 

gruppe L1e)(1) og nr. 53 (motorsykler i gruppe L3e)(2), 

eller med lykter for kjørelys (DRL) som oppfyller de 

relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 87(3). For 

alle andre undergrupper av kjøretøyer i gruppe L skal 

det monteres automatisk tenning av lyset, eller etter 

produsentens valg, kjørelys som tennes automatisk. 

6) Ved dette direktiv bør Euro-trinnet uttrykkelig innføres 

for kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e som hører inn 

under virkeområdet til direktiv 2002/24/EF. Samsvars-

sertifikater for kjøretøyer med en godkjenning av 

utslippsnivå i samsvar med tidligere bestemmelser, bør 

fortsatt kunne angi Euro-trinnet på frivillig basis. 

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for tilpasning til den 

tekniske utvikling. 

8) For at medlemsstatene skal kunne vedta de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv, innen fristen fastsatt i direktivet, bør de tre i 

kraft dagen etter at de kunngjøres —  

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 97/24/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 4 nr. 1 i direktiv 97/24/EF skal lyde: 

 «1.  I samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 i direktiv 

2002/24/EF, anerkjennes det at kravene i kapittel 1 (dekk), 

kapittel 2 (lys- og lyssignalinnretninger), kapittel 4 (speil), 

vedlegg III til kapittel 9 (tillatt lydnivå og eksosanlegg for 

motorsykler) og kapittel 11 (sikkerhetsbelter) i vedlegget til 

dette direktiv er likeverdige med kravene i De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europas reglement 

nr. 30(1), 54(2), 64(3) og 75(4) når det gjelder dekk, 3(5), 

19(6), 20(7), 37(8), 38(9), 50(10), 53(11), 56(12), 57(13), 72(14), 

74(15) og 82(16) når det gjelder lys- og lyssignal-

innretninger, 81(17) når det gjelder speil, 16(18) når det 

  

(1) EUT L 166 av 18.6..2013, s. 88. 

(2) EUT L 166 av 18.6..2013, s. 55. 

(3) EUT L 164 av 30.6.2010, s. 46. 

gjelder sikkerhetsbelter, og 41(19) når det gjelder støy-

utslipp fra motorsykler. 

 __________  

(1) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 29. 

(2) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 53. 

(3) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 63. 

(4) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 74. 

(5) E/ECE/TRANS/324/ADD 2. 

(6) E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 18. 

(7) E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 19. 

(8) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 36. 

(9) E/ECE/TRANS/324/REV 1/ADD 37. 

(10) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 49. 

(11) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD52/Rev.2. 

(12) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 55. 

(13) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 56. 

(14) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 71. 

(15) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD73/Rev.2/Amend.1. 

(16) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 81. 

(17) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 80. 

(18) E/ECE/TRANS/505/REV 1/ADD 15. 

(19) E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.40/Rev.2.» 

2)  Vedlegg I, II og IV til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF endres i 

samsvar med vedlegg I til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Vedlegg IV og VII til direktiv 2002/24/EF endres i samsvar 

med vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 3 

Vedlegg I-VI til direktiv 2009/67/EF endres i samsvar med 

vedlegg III til dette direktiv. 

Artikkel 4 

1.  Fra og med 1. juli 2014 skal medlemsstatene nekte å gi 

EF-typegodkjenning til nye typer motorvogner med to eller tre 

hjul som ikke oppfyller kravene i direktiv 2002/24/EF, som 

endret ved dette direktiv, med begrunnelse i tiltak for å 

bekjempe luftforurensning og funksjonssikkerhet. 

2.  Fra og med 1. juli 2014 skal det utstedes samsvars-

sertifikater for kjøretøyer som overholder bestemmelsene i 

direktiv 97/24/EF, som endret ved nr. 1 i vedlegg II til dette 

direktiv. 

Artikkel 5 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

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

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 6 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 7 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I, II og IV til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2.2-2.2.1.2.2 skal lyde: 

«2.2. Prøvingsbeskrivelse 

2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e eller L6e som er i samsvar med utslippsgrensene for Euro 3, skal 

gjennomgå type I- og type II-prøving, som angitt nedenfor: 

2.2.1.1.  Type I-prøving (gjennomsnittlige utslipp av forurensende gasser i byområder med tett trafikk 

etter kaldstart) 

2.2.1.1.1.  Prøvingskjøretøyet plasseres på et rulledynamometer med bremse og svinghjul. Følgende 

prøvingsmetode skal gjennomføres: 

2.2.1.1.1.1.  Det foretas en uavbrutt kald prøvingsfase 1 som varer i alt 448 sekunder og består av fire 

grunnleggende sykluser. 

2.2.1.1.1.2.  En varm prøvingsfase 2 skal følge kald prøvingsfase 1 uten opphold, som varer i alt  

448 sekunder og består av fire grunnleggende sykluser. Den varme prøvingsfase 2 skal foretas 

uavbrutt. 

2.2.1.1.1.3.  Hver grunnleggende syklus i kald prøvingsfase 1 eller i varm prøvingsfase 2 skal bestå av sju 

deler (tomgang, akselerasjon, stabilisert hastighet, retardasjon, stasjonær, retardasjon, tomgang). 

Under både den kalde og varme prøvingsfasen skal eksosen fortynnes med frisk luft slik at 

blandingens gjennomstrømningsvolum er konstant. 

2.2.1.1.1.4.  Type I-prøving: 

2.2.1.1.1.4.1.  En kontinuerlig strøm av prøver av blandingen av eksos og fortynningsluft samles i en sekk  

nr. 1 i kald fase 1. En kontinuerlig strøm av prøver av blandingen av eksos og fortynningsluft 

samles i en separat sekk nr. 2 i varm fase 2. Konsentrasjonene av karbonmonoksid, hydro-

karboner i alt, nitrogenoksider og karbondioksid i sekk nr. 1 og sekk nr. 2, skal bestemmes 

separat fortløpende. 

2.2.1.1.1.4.2.  Det samlede volumet av blandingen i hver sekk skal måles og legges sammen for å gi samlet 

volum i sekkene. 

2.2.1.1.1.4.3.  Ved avslutningen av hver prøvingsfase registreres den faktisk tilbakelagte avstanden ved hjelp 

av omdreiningstelleren på dynamometerets ruller. 

2.2.1.1.2.  Prøvingen foretas i samsvar med prøvingsmetoden beskrevet i tillegg 1. Gassene samles opp og 

analyseres i henhold til de fastsatte metodene. 

2.2.1.1.3.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.1.1.4 foretas prøvingen tre ganger. Den samlede 

massen av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider som oppnås ved hver prøving, 

skal være mindre enn grenseverdiene for Euro 3 angitt i tabellen nedenfor. 

2.2.1.1.3.1. Tabell 1 

Utslippsgrenser for Euro 3 for kjøretøygruppe L1e, L2e og L6e 

Typegodkjenning av deler og produksjonssamsvar 

CO (g/km) HC + NOx (g/km) 

L1 L2 

1(1) 1,2 

(1) Grensen for masse av CO skal være 3,5 g/km når det gjelder mopeder med tre hjul (L2e) og lette firehjuls 

motorsykler (L6e). 

2.2.1.1.3.2.  Ett av de tre resultatene for hver av de ovennevnte forurensende stoffene kan imidlertid 

overskride grenseverdien foreskrevet for den aktuelle mopeden med høyst 10 %, forutsatt at det 

aritmetiske gjennomsnittet for de tre resultatene er lavere enn den foreskrevne grenseverdien. 

Dersom flere enn ett forurensende stoff overstiger de foreskrevne grenseverdiene, er det uten 

betydning om dette inntreffer ved samme prøving eller ved forskjellige prøvinger.  
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2.2.1.1.4.  Antallet prøvinger foreskrevet i nr. 2.2.1.1.3, reduseres ved de vilkårene som er beskrevet 

nedenfor, hvor V1 betegner resultatet av den første prøvingen og V2 betegner resultatet av den 

andre prøvingen for hvert av de forurensende stoffene nevnt i nr. 2.2.1.1.3. 

2.2.1.1.4.1.  Det kreves bare én prøving dersom V1 ≤ 0,70 L for alle de aktuelle forurensende stoffene. 

2.2.1.1.4.2.  Det kreves bare to prøvinger dersom V1 ≤ 0,85 L for alle de aktuelle forurensende stoffene, og 

dersom V1> 0,70 L for minst ett forurensende stoff. For hvert av de aktuelle forurensende 

stoffene skal dessuten V2 være slik at V1 + V2 < 1,70 L og V2 < L. 

2.2.1.1.5.  Et kjøretøy i gruppe L1e, L2e eller L6e som overholder grenseverdiene for Euro 3 for type  

I-prøving fastsatt i nr. 2.1.1.3.1 og oppfyller kravene til type I-prøving fastsatt i vedlegget, skal 

godkjennes som samsvarende med Euro 3. 

2.2.1.2.  Type II-prøving (utslipp av karbonmonoksid og uforbrente hydrokarboner ved tomgangsturtall). 

2.2.1.2.1.  Massen av karbonmonoksid og uforbrente hydrokarboner som slippes ut med motoren på 

tomgang, måles i ett minutt. 

2.2.1.2.2.  Denne prøvingen skal gjennomføres etter framgangsmåten beskrevet i tillegg 2. 

b)  i tillegg 1 skal nr. 4.2-4.2.3 lyde: 

«4.2. Utstyr for oppsamling av gass 

Gassoppsamlingsutstyret skal omfatte følgende deler (se undertillegg 2 og 3): 

4.2.1.  en innretning til å samle opp all eksosen som dannes mens prøvingen pågår, samtidig som det 

atmosfæriske trykket i mopedens eksosutløp opprettholdes, 

4.2.2.  et rør mellom utstyret for oppsamling av eksos og systemet for prøvetaking av eksos. Dette røret 

og oppsamlingsutstyret skal være av rustfritt stål eller et annet materiale som ikke påvirker 

sammensetningen av gassene som samles opp, og som tåler gassens temperatur, 

4.2.3.  en innretning for innsuging av fortynnet gass. Denne innretningen skal sikre at mengden som 

suges inn, er konstant og tilstrekkelig stor til at all eksosen suges inn,» 

c)  i tillegg 1 skal nr. 4.2.4-4.2.8 lyde: 

«4.2.4  en prøvetakingssonde som er festet på utsiden av gassoppsamlingsinnretningen, og som hele 

tiden mens prøvingen pågår, kan ta ut en konstant prøve av fortynningsluften ved hjelp av en 

pumpe, et filter og en strømningsmåler, 

4.2.5.  en prøvetakingssonde rettet mot den fortynnede gasstrømmen, som hele tiden mens prøvingen 

pågår, skal ta ut en prøve fra blandingen med konstant strømningshastighet, eventuelt ved hjelp 

av et filter, en strømningsmåler og en pumpe. Gassenes minste strømningshastighet i de to 

prøvetakingssystemene ovenfor skal minst være 150 l/t, 

4.2.6.  treveisventiler på prøvetakingskretsene ovenfor som skal lede prøvestrømmen enten til 

atmosfæren eller til de respektive prøvetakingssekkene mens prøvingen pågår, 

4.2.7.  tette prøvetakingssekker til oppsamling av blandingen av fortynnet gass og fortynningsluften. 

Sekkene skal ikke påvirkes av de aktuelle forurensende stoffene og skal være tilstrekkelig store 

til at den normale prøvetakingsstrømmen ikke avbrytes. Det skal være minst én separat 

prøvetakingssekk (sekk nr. 1) for kald prøvingsfase 1 og én separat prøvetakingssekk (sekk  

nr. 2) for varm prøvingsfase 2, 

4.2.7.1  disse prøvetakingssekkene skal ha automatiske lukkemekanismer på siden som kan lukkes raskt 

og tett enten på prøvetakingskretsen eller på analysekretsen når prøvingen avsluttes,  
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4.2.7.1.1  lukkemekanismen på sekk nr. 1 skal lukke etter 448 sekunder etter starten av type I-prøvingen, 

4.2.7.1.2  lukkemekanismen på sekk nr. 2 skal åpnes umiddelbart etter at sekk nr. 1 lukkes, og lukke igjen 

896 sekunder etter starten av type I-prøvingen, 

4.2.8.  det skal være mulig å måle det samlede volum av fortynnet gass som strømmer gjennom 

prøvetakingsinnretningen mens prøvingen pågår. Systemet for fortynning av eksos skal oppfylle 

kravene i tillegg 2 til kapittel 6 i vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 83. 

4.2.9.  Figur 1 

Prøvetaking av utslipp av forurensende stoffer for Euro 3 sammenliknet med Euro 2 for et 

kjøretøy i gruppe L1e, L2e eller L6e 

 
d)  i tillegg 1 skal nytt nr. 4.3.3 lyde: 

«4.3.3.  Analyseutstyret skal uavhengig kunne måle prøven med blandingen av eksos og fortynningsluft 

som er samlet opp i sekk nr. 1 og 2.» 

e)  i tillegg 1 skal nr. 5.4-5.4.3 lyde: 

«5.4. Kondisjonering av prøvingskjøretøyet 

5.4.1.  Dekktrykket på prøvingskjøretøyet skal være som angitt av produsenten for vanlig kjøring på 

vei. Dersom rullenes diameter er under 500 mm, kan dekktrykket imidlertid økes med 30-50 %. 

5.4.2.  Drivstofftank(ene) skal tømmes gjennom avtappingshullet/-hullene og fylles med prøvings-

drivstoffet angitt i vedlegg IV. 

5.4.3.  Prøvingskjøretøyet skal flyttes til prøvingsområdet, og følgende skal utføres:» 

f)  i tillegg 1 skal nye nr. 5.4.3.1-5.4.3.5 lyde: 

«5.4.3.1.  Prøvingskjøretøyet skal kjøres eller skyves opp på et rulledynamometer og kjøres gjennom 

prøvingssyklusen beskrevet i nr. 2.1. Prøvingskjøretøyet trenger ikke å være kaldt, og kan 

brukes til å stille inn dynamometerets effekt. 

5.4.3.2.  Lasten på drivhjulet skal være innenfor ± 3 kg av lasten på et kjøretøy ved normal kjøring på 

vei, med en fører som veier 75 kg ± 5 kg og sitter i oppreist stilling. 

5.4.3.3.  Øvelseskjøringer under prøvingssyklusen beskrevet i nr. 2.1, kan foretas ved prøvingspunktene, 

forutsatt at det ikke tas noen utslippsprøve, for å bestemme det minste pådraget som kreves for å 

opprettholde riktig forhold mellom hastighet og tid.  
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5.4.3.4.  Før prøvingskjøretøyet plasseres i området for temperaturstabilisering, skal det gjennomgå fire 

etterfølgende driftssykluser i samsvar med nr. 2.1, som hver varer 112 sekunder. Denne 

forkondisjonerende prøvingssyklusen skal utføres med de dynamometerinnstillingene som er 

fastsatt i nr. 5.1 og 5.2. Det kreves ikke måling av eksosutslipp for denne forkondisjonerende 

prøvingssyklusen. 

5.4.3.5.  Innen fem minutter etter at forkondisjoneringen er ferdig, skal prøvingskjøretøyet fjernes fra 

dynamometeret og kjøres eller skyves til området for temperaturstabilisering og parkeres der. 

Omgivelsestemperaturen i området for temperaturstabilisering skal holdes på 298 K ± 5 K. 

Kjøretøyet skal oppbevares i minst 6 timer og høyst 36 timer før type I-prøving av kaldstart, 

eller til motoroljens temperatur TOil, kjølevæskens temperatur TCoolant eller temperaturen ved 

tennpluggfeste-/pakning TSP (bare for luftkjølte motorer) er den samme som lufttemperaturen i 

området for temperaturstabilisering. Prøvingsrapporten skal angi hvilke av kriteriene som er 

valgt.» 

g)  i tillegg 1 skal nr. 7.1-7.1.3 lyde: 

«7.1. Prøvetaking 

7.1.1.  Prøvetakingen starter så snart prøvingen begynner, som angitt i nr. 6.2.2. 

7.1.2.  Sekk nr. 1 og 2 skal være hermetisk lukket og følge lukkesekvensen angitt i nr. 4.2.7.1. De skal 

ikke være tilkoplet under kald prøvingsfase 1 eller varm prøvingsfase 2. 

7.1.3.  Ved slutten av den siste syklusen lukkes innretningen for oppsamling av fortynnet eksos og 

fortynningsluft, og gassene som er produsert av motoren, ledes ut i atmosfæren.» 

h)  i tillegg 1 skal nr. 7.2.4 lyde: 

«7.2.4.  Konsentrasjonene av HC, CO, NOx og CO2 i prøvene med fortynnet eksos og i sekkene med 

innsamlet fortynningsluft, bestemmes på grunnlag av verdiene som vises eller registreres av 

måleapparatet, ved å bruke de riktige kalibreringskurvene.» 

i)  i tillegg 1 skal nr. 8-8.4.1 lyde: 

«8. BESTEMMELSE AV MENGDEN AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER 

8.1.  Massen av CO2 og de forurensende gassene CO, HC og NOx skal bestemmes separat for sekk  

nr. 1 og 2 i samsvar med nr. 8.2-8.6. 

8.2.  Massen av karbonmonoksidgass som slippes ut under prøvingen, bestemmes ved formelen: 

𝐶𝑂𝑚 = 𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑂 ∙
𝐶𝑂𝑐

106 

der: 

8.2.1.  COm er massen av karbonmonoksid som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g/km, som skal 

beregnes separat for hver fase, 

8.2.2.  SX er den faktisk tilbakelagte avstanden uttrykt i km og beregnet ved å gange det samlede antall 

omdreininger angitt på omdreiningstelleren, med rulleomkretsen, 

der: 

X = 1 for kald fase 1, 

X = 2 for varm fase 2, 

8.2.3.  dCO er densiteten av karbonmonoksid ved en temperatur på 0 °C (273 K) og et trykk på 

101,3 kPa ( = 1,250 · 103 g/m3), 

8.2.4.  COc er volumkonsentrasjonen av karbonmonoksid i den fortynnede gassen, uttrykt i milliondeler 

(ppm) og korrigert for å ta hensyn til innholdet av forurensende stoffer i fortynningsluften: 

𝐶𝑂𝑐 = 𝐶𝑂𝑒 − 𝐶𝑂𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝐹
)   
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der: 

8.2.4.1.  COe er konsentrasjonen av karbonmonoksid i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk Sa, 

uttrykt i ppm, 

8.2.4.2.  COd er konsentrasjonen av karbonmonoksid i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekk Sb, 

uttrykt i ppm, 

8.2.4.3.  DF er koeffisienten definert i nr. 8.6. 

8.2.5.  V er volumet, uttrykt i m3/fase, av den fortynnede gassen ved referansetemperaturen 0 °C 

(273 K) og referansetrykket 101,3 kPa: 

𝑉 = 𝑉0 ∙
𝑁 ∙ (𝑃𝑎 − 𝑃𝑖) ∙ 273,2

101,3 ∙ (𝑇𝑃 + 273,2)
 

der: 

8.2.5.1.  Vo er gassvolumet som overføres av pumpe P1 per omdreining, uttrykt i m3/omdreining. Dette 

volumet er en funksjon av trykkforskjellen mellom pumpens suge- og trykkside, 

8.2.5.2.  N er antall omdreininger som pumpe P1 har foretatt i løpet av de fire prøvingssyklusene, 

8.2.5.3.  Pa er det atmosfæriske trykket, uttrykt i kPa, 

8.2.5.4.  Pi er gjennomsnittsverdien av trykkfallet i sugedelen av pumpe P1 i løpet av prøvingen, uttrykt i 

kPa, 

8.2.5.5.  Tp (°C) er verdien for temperaturen i den fortynnede gassen målt i sugedelen av pumpe P1. 

8.3.  Massen av uforbrente hydrokarboner som slippes ut av mopedens eksosutløp under prøvingen, 

beregnes ved formelen: 

𝐻𝐶𝑚 = 𝑉 ∙ 𝑑𝐻𝐶 ∙
𝐻𝐶𝑐

106
 

der: 

8.3.1.  HCm er massen av hydrokarboner som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g, som skal beregnes 

separat for hver fase, 

8.3.2.  SX er avstanden definert i nr. 8.2.2, 

8.3.3.  dHC er densiteten av hydrokarboner ved en temperatur på 0 °C (273,2 K) og et trykk på 101,3 

kPa (for bensin (E5) (C1H1,89O0,016)) (= 631 g/m3), 

8.3.4.  HCc er konsentrasjonen av de fortynnede gassene uttrykt i ppm karbonekvivalenter og korrigert 

for å ta hensyn til fortynningsluften: 

𝐻𝐶𝑐 = 𝐻𝐶𝑒 − 𝐻𝐶𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝐹
) 

der: 

8.3.4.1.  HCe er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk Sa, 

uttrykt i ppm karbonekvivalenter,  

8.3.4.2.  HCd er konsentrasjonen av hydrokarboner i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekk Sb, 

uttrykt i ppm karbonekvivalenter,  

8.3.4.3.  DF er koeffisienten definert i nr. 8.6. 

8.3.5.  V er volumet definert i nr. 8.2.5.  



Nr. 18/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

8.4.  Massen av nitrogenoksider som slippes ut av mopedens eksosutløp under prøvingen, beregnes 

ved formelen: 

𝑁𝑂𝑥𝑚 = 𝑉 ∙ 𝑑𝑁𝑂2
∙

𝑁𝑂𝑥𝑐 ∙ 𝐾ℎ

106  

der: 

8.4.1.  NOxm er massen av nitrogenoksider som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g, som skal 

beregnes separat for hver fase.» 

j)  i tillegg 1 skal nye nr. 8.4.2-8.6.3 lyde: 

«8.4.2.  SX er avstanden definert i nr. 8.2.2, 

8.4.3.  dNO2 er densiteten av nitrogenoksider i eksosen ved en temperatur på 0 °C (273 K) og et trykk på 

101,3 kPa (= 2,050 · 103 g/m3), uttrykt som NO2-ekvivalenter, 

8.4.4.  NOxc er konsentrasjonen av nitrogenoksider i de fortynnede gassene, uttrykt i ppm og korrigert 

for å ta hensyn til fortynningsluften: 

𝑁𝑂𝑥𝑐 = 𝑁𝑂𝑥𝑒 − 𝑁𝑂𝑥𝑑 ∙ (1 −
1

𝐷𝐹
) 

der: 

8.4.4.1.  NOxe er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk Sa, 

uttrykt i ppm, 

8.4.4.2. NOxd er konsentrasjonen av nitrogenoksider i prøven av fortynningsluft oppsamlet i sekk Sb, 

uttrykt i ppm, 

8.4.4.3.  DF er koeffisienten definert i nr. 8.6. 

8.4.5.  Kh er korreksjonsfaktoren for fuktighet: 

𝐾ℎ =
1

1 − 0,0329 ∙ (𝐻 − 10,7)
 

der: 

8.4.5.1.  H er den absolutte fuktigheten i gram vann per kg tørr luft (i g/kg): 

𝐻 =
6,2111 ∙ 𝑈 ∙ 𝑃𝑑

𝑃𝑎 − 𝑃𝑑 ∙
𝑈

100

 

der 

8.4.5.1.1.  U er fuktighetsinnholdet i prosent, 

8.4.5.1.2.  Pd er det mettede vanndamptrykket ved prøvingstemperaturen, uttrykt i kPa, 

8.4.5.1.3.  Pa er det atmosfæriske trykket i kPa. 

8.4.6.  V er volumet definert i nr. 8.2.5. 

8.5.  Karbondioksid (CO2) 

Massen av karbondioksid som slippes ut av kjøretøyets eksosutløp under prøvingen, beregnes 

ved formelen: 

𝐶𝑂2𝑚 = 𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑂2
∙

𝐶𝑂2𝐶

102  
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der: 

8.5.1.  CO2m er massen av karbondioksid som slippes ut under prøvingen, uttrykt i g, som skal beregnes 

separat for hver fase, 

8.5.2.  SX er avstanden definert i nr. 8.2.2, 

8.5.3.  V er volumet definert i nr. 8.2.5, 

8.5.4.  dCO2 er densiteten av karbondioksid ved en temperatur på 0 °C (273 K) og et trykk på 101,3 kPa, 

dCO2 = 1 964 · 103 g/m3, 

8.5.5.  CO2c er konsentrasjonen av de fortynnede gassene uttrykt i prosent karbondioksidekvivalenter 

og korrigert for å ta hensyn til fortynningsluften ved følgende ligning: 

𝐶𝑂2𝐶 = 𝐶𝑂2𝑒 − 𝐶𝑂2𝑑 (1 −
1

𝐷𝐹
) 

der: 

8.5.5.1.  CO2e er konsentrasjonen av karbondioksid i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk(er) SA, 

uttrykt i prosent, 

8.5.5.2.  CO2d er konsentrasjonen av karbondioksid i prøven av fortynnet gass oppsamlet i sekk(er) SB, 

uttrykt i prosent, 

8.5.5.3.  DF er koeffisienten definert i nr. 8.6. 

8.6.  DF er en koeffisient uttrykt ved formelen: 

𝐷𝐹 =
13,4

𝐶𝐶𝑂2
+ (𝐶𝐻𝐶 + 𝐶𝐶𝑂) ∙ 10−4  for bensin (E5) 

der: 

8.6.1.  CCO2 = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekkene, uttrykt i 

volumprosent, 

8.6.2.  CHC = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekkene, uttrykt i ppm 

karbonekvivalent, 

8.6.3.  CCO = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen i prøvetakingssekkene, uttrykt i ppm.» 

k)  i tillegg 1 skal nr. 9 lyde: 

«9.  Presentasjon av prøvingsresultatene: 

Resultatet (gjennomsnitt) av den kalde fasen benevnes RX1 (i g), mens resultatet (gjennomsnitt) 

av den varme fasen benevnes RX2 (i g). Ved hjelp av disse utslippsresultatene skal resultatet av 

den endelige type I-prøvingen RX (i g/km) beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

𝑅𝑥 =
(𝑅𝑋_𝐶𝑜𝑙𝑑 ∙ 0,3 + 𝑅𝑋_𝑊𝑎𝑟𝑚 ∙ 0,7)

𝑆𝑇
 i g/km 

der: 

X = HC, CO, NOx eller CO2 

RHC_Cold = HCmass_cold_phase_1 (i g) og RHC_Warm = HCmass_warm_phase_2 (i g), se formelen i nr. 8.3 

RCO_Cold = COmass_cold_phase_1 (i g) og RCO_Warm = CO mass_warm_phase_2 (i g), se formelen i nr. 8.2 

RNOx_Cold = NOxmass_cold_phase_1 (i g) og RNOx_Warm = NOxmass_warm_phase_2 (i g), se formelen i nr. 8.4 

RCO2_Cold = CO2mass_cold_phase_1 (i g) og RCO2_Warm = CO2 mass_warm_phase_2 (i g), se formelen i nr. 8.5  
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ST: samlet prøvingsavstand = S1 + S2 som faktisk er tilbakelagt av prøvingskjøretøy L1e, L2e 

eller L6e i kald fase 1 og varm fase 2 i hele prøvingssyklusen.» 

l)  i tillegg 1 skal nytt nr. 10 lyde: 

«10.  Drivstofforbruk 

Drivstofforbruket skal beregnes ved hjelp av prøvingsresultatene fra nr. 9 på følgende måte: 

𝐹𝐶 =
0,118

𝐷
∙ [(0,848 ∙ 𝑅𝐻𝐶) + (0,429 ∙ 𝑅𝐶𝑂) + (0,273 ∙ 𝑅𝐶𝑂2

)] 

der: 

FC = drivstofforbruket i liter per 100 km, 

D = prøvingsdrivstoffets densitet i kg/l ved 15 °C (288,2 K).» 

m) nytt tillegg 3 skal lyde: 

«Tillegg 3 

Utslipp av veivhusgass og fortolkning av prøvingsresultater for CO2-utslipp og drivstofforbruk 

1.  Det skal ikke slippes ut veivhusgass fra typegodkjente kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e. Det skal ikke 

slippes ut veivhusgass direkte ut i den omgivende atmosfæren fra noe kjøretøy i gruppe L i dets levetid. 

2.  Fortolkning av resultater fra type I-prøving for CO2-utslipp og drivstofforbruk fra kjøretøyer i gruppe 

L1e, L2e og L6e. 

2.1.  Den verdien for CO2 og drivstofforbruk som gjelder som typegodkjenningsverdi, skal være den verdien 

som er angitt av produsenten, med mindre denne ikke overskrides med mer enn fire prosent av den 

verdien som er målt av den tekniske instansen. Den målte verdien kan være lavere uten noen 

begrensninger. 

2.2.  Dersom den målte verdien for CO2 og drivstofforbruk overstiger produsentens angitte CO2-verdi og 

drivstofforbruk med mer enn fire prosent, gjennomføres det ny prøving på samme kjøretøy. 

2.3  Dersom gjennomsnittet av de to prøvingsresultatene ikke overskrider produsentens erklærte verdi med 

mer enn fire prosent, gjelder verdien angitt av produsenten som typegodkjenningsverdi. 

2.4  Dersom gjennomsnittet av de to prøvingsresultatene fortsatt overstiger den angitte verdien med mer enn 

fire prosent, skal det gjennomføres en siste prøving på samme kjøretøy. Gjennomsnittet av de tre 

prøvingsresultatene skal gjelde som typegodkjenningsverdi.» 

2)  nr. 2.2.1.1.7 i vedlegg II til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF skal lyde: 

«2.2.1.1.7.  De registrerte opplysningene skal tas inn i de relevante avsnittene i dokumentet nevnt i vedlegg VII til 

direktiv 2002/24/EF. Det relevante Euro-trinnet skal føres inn i nr. 46.2 i vedlegg IV til direktiv 

2002/24/EF i samsvar med bestemmelsene angitt i fotnoten til dette nummer.» 

3)  Vedlegg IV til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFFENE 

Referansedrivstoffene bensin (E5) og diesel (B5) skal angis i samsvar med avsnitt A i vedlegg IX til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(*). 

 ___________  

(*) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

1)  I vedlegg IV til direktiv 2002/24/EF gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 46 skal lyde: 

«46.  Eksosutslipp(11) 

46.1.  Euro-trinn ………… (1, 2 eller 3)(12) 

46.2.  Type I-prøving: CO: ………… g/km HC: ………… g/km NOx ………… g/km HC + NOx: …………  

g/km(13) 

46.3.  Type II-prøving: CO(13): ………………… g/min HC(13): ………………… g/min 

 CO(14): ………………………………………………… vol% 

 Synlig luftforurensning forårsaket av en motor med kompresjonstenning: 

 korrigert verdi av absorpsjonsfaktor: ……………… m–1» 

b)  nye fotnoter 12, 13 og 14 i vedlegg IV til direktiv 2002/24/EF skal lyde: 

«(12) Avhengig av nummeret på det relevante direktivet og den siste endringsrettsakten som er relevant for 

typegodkjenningen, skal samsvar med Euro-trinn 1, 2 eller 3 bestemmes på følgende måte: 

 angivelse av Euro-trinnet dersom typegodkjenningsmyndigheten velger dette, for typegodkjenninger gitt 

før følgende dato: 11. desember 2013, 

 i tabell 2.2.1.1.3 i vedlegg I til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF, skal samsvar med første rad med 

grenseverdier bety samsvar med «Euro 1»-trinnet, og samsvar med annen rad med grenseverdier skal 

bety samsvar med «Euro 2»-trinnet, 

 fullt samsvar med vedlegg I til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF, som omfatter samsvar med «Euro 2»-

trinnet kombinert med prøvingsmetoden angitt i vedlegg I til kommisjonsdirektiv 2013/60/EU (EUT  

L 329 av 10.12.2013, s. 15), skal bety samsvar med «Euro 3»-trinnet, 

 i tabell 2.2.1.1.5 i vedlegg II til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF, skal samsvar med: 

– radene med grenseverdier i del A i tabell 2.2.1.1.5 vedrørende klasse I (< 150 cm3) og klasse II  

(≥ 150 cm3), bety samsvar med «Euro 2»-trinnet, 

– radene med grenseverdier i del B i tabell 2.2.1.1.5 vedrørende klasse I (< 150 cm3) og klasse II  

(≥ 150 cm3), bety samsvar med «Euro 3»-trinnet, 

– radene med grenseverdier i del C i tabell 2.2.1.1.5 vedrørende klasse I (vmax < 130 km/t) og klasse II 

(vmax ≥ 130 km/t), bety samsvar med «Euro 3»-trinnet. 

(13)  Bare for kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e som overholder bestemmelsene i direktiv 97/24/EF, endret 

ved direktiv 2013/60/EU. 

(14)  For kjøretøyer i gruppe L innenfor virkeområdet til artikkel 1 i direktiv 2002/24/EF, unntatt kjøretøyer i 

gruppe L1e, L2e og L6e.» 

2)  I vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2-2.2 skal lyde: 

«2.  Resultater av utslippsprøvinger 

 Nummeret på det relevante direktivet og dets endringsrettsakter som er relevante for typegodkjenningen. 

For direktiver som gjennomføres i flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet og Euro-trinnet: 

 Variant/versjon: ………… 

 Euro-trinn(1): ………… 
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2.1.  Type I-prøving 

 CO: …………… g/km 

 HC(3): …………… g/km 

 NOx(3). …………… g/km 

 HC + NOx(2): … g/km 

 CO2(2): … g/km 

 Drivstofforbruk(2): … l/100km 

2.2.  Type II 

 CO (g/min)(2) … 

 HC (g/min)(2) … 

 CO (volumprosent)(3) ved normalt tomgangsturtall … 

 Angi tomgangsturtallet(3)(4): … 

 CO (volumprosent)(3) ved forhøyet tomgangsturtall … 

 Angi tomgangsturtallet(3)(4): … 

 Motoroljetemperatur(3)(5): …» 

b)  fotnotene i vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF skal lyde: 

«(1)  Se fotnote 12 i vedlegg IV. 

(2)  Bare for kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e. 

(3)  For kjøretøyer i gruppe L innenfor virkeområdet til artikkel 1 i direktiv 2002/24/EF, unntatt kjøretøyer i 

gruppe L1e, L2e og L6e. 

(4)  Angi måletoleranse. 

(5)  Gjelder bare firetaktsmotorer.» 

 ______  
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VEDLEGG III 

I vedlegg I-VI til direktiv 2009/67/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I listen over vedlegg gjøres følgende endringer: 

a)  henvisninger til tillegg 1 og 2 i vedlegg II utgår, 

b)  henvisninger til tillegg 1 og 2 i vedlegg IV utgår. 

2)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  i del A skal nye nr. 16-18 lyde: 

«16. lykt for kjørelys 

en framoverrettet lykt som brukes til å gjøre kjøretøyet lettere synlig ved kjøring i dagslys, 

17. stopp-/startsystem 

automatisk stopp og start av motoren for å redusere tomgangskjøring og dermed redusere drivstofforbruk 

og utslipp av forurensende stoffer og CO2, 

18. kjøretøyets hovedstrømbryter 

den innretningen som brukes til å bringe kjøretøyets innebygde elektroniske system fra å være avstengt, 

som når kjøretøyet er parkert uten at føreren er til stede, til normal driftstilstand.» 

b)  i del B skal nr. 10 lyde: 

«10.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lykten for markeringslys foran, eller lykten for nærlys 

dersom det ikke finnes noen lykt for markeringslys foran, lykten for markeringslys bak og lykten for 

kjennemerke bak bare kan tennes og slokkes samtidig. 

Kjøretøyene skal være utstyrt med enten: 

– lykter for kjørelys, eller 

– lykter for nærlys som automatisk tennes når kjøretøyets hovedstrømbryter blir aktivert.» 

c)  i del B skal nr. 11 lyde: 

«11.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal de elektriske forbindelsene være koplet slik at lyktene for 

fjernlys, nærlys og tåkelys ikke kan tennes før lyktene nevnt i nr. 10 første ledd, også er tent. Dette kravet 

gjelder imidlertid ikke for lykter for fjernlys og lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består 

av lysblink i korte intervaller med lyktene for fjernlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for nærlys 

eller lysblink i korte intervaller vekselvis med lyktene for fjernlys og nærlys. 

d)  i del B skal nye nr. 15-17 lyde: 

«15.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e kan være utstyrt med ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak 

og på siden, dersom disse ikke svekker effektiviteten til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

Særlig kan bagasjerom og salvesker være utstyrt med refleksmateriale, forutsatt at disse er av samme 

farge som lysinnretningen på samme sted. 

16.  Ingen kjøretøyer skal være utstyrt med ekstra lyskilder som sender ut lys som direkte og/eller indirekte 

kan ses under normale kjøreforhold, unntatt når det gjelder belysning av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger eller retningslys, eller av kupeen. 

17.  Dersom aktivering av automatisk tent frontlykt eller lykt for kjørelys er koplet til drift av en motor, skal 

dette forstås som en kopling til aktivering av hovedstrømbryteren. Særlig gjelder dette for kjøretøyer med 

elektrisk eller annet alternativt framdriftssystem, og kjøretøyer som er utstyrt med automatisk stopp-

/startsystem.» 

3)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1-1.2 skal lyde: 

«1.  Kjøretøyer i gruppe L1e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 74. Kjøretøyer med en 

høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 25 km/t, skal oppfylle alle relevante krav foreskrevet for kjøretøyer 

med en høyeste konstruksjonshastighet på > 25 km/t.  
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1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e skal i fravær av særlige krav til kjøretøyer i denne gruppen, være utstyrt med en 

lykt for kjennemerke bak. 

1.2.  I fravær av særlige krav i UNECE-reglement nr. 74, kan kjøretøyer i gruppe L1e være utstyrt med lykter 

for kjørelys som aktiveres i stedet for frontlykter som tennes automatisk, og som oppfyller kravene i  

nr. 6.15-6.15.7 i vedlegg III.» 

b)  tillegg 1 og 2 oppheves, 

c)  tidligere tillegg 3 blir tillegg 1, og henvisningen til dette i listen over vedlegg endres tilsvarende, 

d)  tidligere tillegg 4 blir tillegg 2, og henvisningen til dette i listen over vedlegg endres tilsvarende, 

e)  i tillegg 2 skal nytt nr. 5.7 lyde: 

«5.7.  Lykt for kjennemerke bak» 

f)  i tillegg 2 skal nr. 6.3 lyde: 

«6.3.  Lykt for kjørelys: ja/nei(*)» 

4)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  nytt nr. 1.8 skal lyde: 

«1.8.  Lykt for kjennemerke bak» 

b)  nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3.  Lykt for kjørelys» 

c)  nr. 6.1.10 skal lyde: 

«6.1.10.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk dersom lykt for fjernlys er montert (blå, ikke blinkende 

kontrollinnretning).» 

d)  nytt nr. 6.1.11 skal lyde: 

«6.1.11.  Andre krav 

– lykter for fjernlys på kjøretøyer som har en tendens til å krenge i forbindelse med sving, kan 

utstyres med et system for justering av horisontal helling (HIAS) som definert i nr. 2.25 i 

UN/ECE-reglement nr. 53, forutsatt at alle relevante krav i nevnte forordning som gjelder for 

HIAS, er oppfylt, 

– den kombinerte verdien av den største lysstyrken til alle lykter for fjernlys som kan aktiveres 

samtidig, skal ikke overstige 430000 cd, som tilsvarer en referanseverdi på 100.» 

e)  nr. 6.2.3.1 skal lyde: 

«6.2.3.1.  I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 

kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom 

kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid de to 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for nærlys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de 

lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm.» 

f)  nr. 6.2.11 skal lyde: 

«6.2.11.  Andre krav 

– lykter for nærlys på kjøretøyer som har en tendens til å krenge i forbindelse med sving, kan utstyres 

med et system for justering av horisontal helling (HIAS) som definert i nr. 2.25 i UN/ECE-

reglement nr. 53, forutsatt at alle relevante krav i nevnte forordning som gjelder for HIAS, er 

oppfylt,  
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– lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 0,8 m eller lavere over 

bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %. Den nøyaktige 

verdien kan angis av produsenten, 

– lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten ligger mellom 0,8 m og 1,0 m 

over bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 2,0 %. Den nøyaktige 

verdien kan angis av produsenten, 

– lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 1,0 m eller høyere over 

bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Den nøyaktige 

verdien kan angis av produsenten, 

– for lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på høyst 2000 lumen og en 

innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom  

– 0,5 % og – 2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom  

– 1,0 % og – 3,0 % dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det 

kan brukes en utvendig justeringsinnretning for å oppfylle kravene, forutsatt at det ikke trengs 

andre verktøyer enn dem som ble levert sammen med kjøretøyet, 

– for lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på over 2000 lumen og en 

innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom  

– 0,5 % og – 2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom  

– 1,0 % og – 3,0 % dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det 

kan brukes en justeringsinnretning for frontlykt for å oppfylle kravene i dette nummer, forutsatt at 

den er helautomatisk og at reaksjonstiden er under 30 sekunder.» 

g)  nytt nr. 6.2.11.1 skal lyde: 

«6.2.11.1.  Prøvingsforhold: 

– kravene til helling i nr. 6.2.11 skal kontrolleres slik: 

– kjøretøyets masse i driftsferdig stand og en masse på 75 kg som simulerer føreren, 

– kjøretøyet fullt lastet med massen fordelt slik at største akseltrykk oppnås som angitt av 

produsenten for dette belastningsforholdet, 

– kjøretøyet med en masse på 75 kg som simulerer føreren, og i tillegg lastet slik at største 

bakakseltrykk oppnås som angitt av produsenten; imidlertid skal forakseltrykket være så lavt 

som mulig i dette tilfellet, 

– før det gjøres noen måling, skal kjøretøyet gynges tre ganger og deretter beveges fram og tilbake 

minst et par hjulomdreininger.» 

h)  nr. 6.4.1 skal lyde: 

«6.4.1.  Antall: 

– en eller to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm, 

– to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm, 

– en ekstra lykt for stopplys i gruppe S3 eller S4 (dvs. en sentral, høyt montert lykt for stopplys) kan 

monteres, forutsatt at alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 48 som gjelder montering av slike 

lykter for stopplys på kjøretøyer i gruppe M1 er oppfylt.» 

i)  nr. 6.5.3.1 skal lyde: 

«6.5.3.1. I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av 

en annen frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for 

markeringslys foran ligge i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert 

ved siden av hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets 

medianplan i lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 

skal monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. 

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for markeringslys foran, 

skal imidlertid de to lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets 

medianplan i lengderetningen,  
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– to lykter for markeringslys foran der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen 

frontlykt, skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets 

medianplan i lengderetningen, 

– dersom det er to lykter for markeringslys foran, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste 

kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm.» 

j)  nr. 6.6.3.1 skal lyde: 

«6.6.3.1.  I bredden: 

– en enkelt lykt for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktens referansesentrum 

ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er 

symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– når det gjelder kjøretøyer med to bakhjul og en største bredde på mer enn 1300 mm, skal avstanden 

sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige 

kant ikke overstige 400 mm.» 

k)  nr. 6.7.3.1 skal lyde: 

«6.7.3.1  I bredden: 

– dersom det er én refleksinnretning bak, skal denne monteres på kjøretøyet slik at dens referanse-

sentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– dersom det er to refleksinnretninger bak, skal disse monteres på kjøretøyet slik at deres 

referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– dersom det er to refleksinnretninger bak, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på 

de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm.» 

l)  nye nr. 6.15-6.15.7 skal lyde: 

«6.15.  Lykt for kjørelys 

6.15.1.  Antall: 

– en eller to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm, 

– to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

6.15.2.  Monteringsplan: 

– ingen særlige krav. 

6.15.3.  Plassering: 

6.15.3.1.  I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for kjørelys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for kjørelys 

ligge i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av 

hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for kjørelys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom 

kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for kjørelys, skal imidlertid de to 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for kjørelys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 500 mm på 

kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

6.15.3.2.  I høyden: 

– minst 250 mm og høyst 1 500 mm over bakken. 

6.15.3.3.  I lengden: 

– foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.  
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6.15.3.4.  Avstand: 

– dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er 40 mm eller 

mindre, skal de elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet 

være slik at: 

– den er slått av, eller 

– dens lysstyrke er redusert til et nivå på høyst 140 cd, 

i hele tidsrommet (både i og utenfor syklus) som den aktuelle lykten for retningslys foran er aktivert. 

6.15.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover, 

– β = 20° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for kjørelys, 

– β = 20° utover og 20° innover dersom det er to lykter for kjørelys. 

6.15.5.  Retning: 

– forover; kan følge styrets styrevinkel. 

6.15.6.  Elektriske forbindelser 

– alle lykter for kjørelys skal tennes når hovedstrømbryteren aktiveres; de kan imidlertid være avslått 

under følgende forhold: 

– betjeningsinnretningen for automatgir står i parkeringsstilling, 

– parkeringsbremsen er aktivert, eller 

– før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av hovedstrøm-

bryteren og kjøretøyets framdriftssystem, 

– lykter for kjørelys kan deaktiveres manuelt; dette skal imidlertid være mulig bare dersom 

kjøretøyet har en hastighet på høyst 10 km/t. Lyktene skal reaktiveres automatisk når kjøretøyets 

hastighet er over 10 km/t, eller når kjøretøyet har kjørt mer enn 100 m, 

– lykter for kjørelys skal deaktiveres automatisk i følgende tilfeller: 

– kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren, 

– lyktene for tåkelys foran er aktivert, 

– frontlyktene er aktivert, bortsett fra når de brukes til å gi varsel med lysblink i korte intervaller, 

og 

– i omgivelseslys på under 1000 lux, der hastigheten fortsatt er lett leselig på kjøretøyets 

hastighetsmåler (f.eks. dersom hastighetsmålerens belysning alltid er på), og kjøretøyet ikke er 

utstyrt med en ikke blinkende grønn kontrollinnretning i samsvar med nr. 6.5.9, eller en særlig 

grønn innkoplingskontrollinnretning for lykten for kjørelys identifisert med riktig symbol. I et 

slikt tilfelle skal lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 11 i vedlegg I del B, 

aktiveres automatisk samtidig innen to sekunder etter at styrken på omgivelseslyset faller under 

1000 lux. Dersom styrken på omgivelseslyset deretter når minst 7000 lux, skal lyktene for 

kjørelys automatisk reaktiveres, mens lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 

11 i vedlegg I del B, skal deaktiveres samtidig innen 5-300 sekunder (dvs. at det kreves 

helautomatisk lystenning dersom føreren ikke har noen synlige indikasjoner og stimuli for å 

aktivere normal belysning når det er mørkt). 

6.15.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– valgfri.» 

m) i tillegg 2 skal nytt nr. 5.8 lyde: 

«5.8.  Lykt for kjennemerke bak.» 

n)  I tillegg 4 skal nr. 6.4 lyde: 

«6.4.  Lykt for kjørelys: ja/nei(*)»  
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5)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1 skal lyde: 

«1.  Kjøretøyer i gruppe L3e skal oppfylle alle krav i UN-ECE-reglement nr. 53, unntatt nr. 5.14.9.» 

b)  tillegg 1 og 2 oppheves, 

c)  tidligere tillegg 3 blir tillegg 1, og henvisningen til dette i listen over vedlegg endres tilsvarende, 

d)  tidligere tillegg 4 blir tillegg 2, og henvisningen til dette i listen over vedlegg endres tilsvarende, 

e)  i tillegg 2 skal nytt nr. 6.5 lyde: 

«6.5.  Lykt for kjørelys: ja/nei(*)» 

6)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  nytt nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5.  Lykt for kjørelys» 

b)  nr. 6.1.11 skal lyde: 

«6.1.11.  Andre krav 

– lykter for fjernlys på kjøretøyer som har en tendens til å krenge i forbindelse med sving, kan 

utstyres med et system for justering av horisontal helling (HIAS) som definert i nr. 2.25 i 

UN/ECE-reglement nr. 53, forutsatt at alle relevante krav i nevnte forordning som gjelder for 

HIAS, er oppfylt, 

– den kombinerte verdien av den største lysstyrken til alle lykter for fjernlys som kan aktiveres 

samtidig, skal ikke overstige 430000 cd, som tilsvarer en referanseverdi på 100.» 

c)  nye nr. 6.13-6.13.7 skal lyde: 

«6.13.  Lykt for kjørelys 

6.13.1.  Antall: 

– en eller to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm, 

– to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

6.13.2.  Monteringsplan: 

– ingen særlige krav. 

6.13.3.  Plassering: 

6.13.3.1.  I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for kjørelys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for kjørelys 

ligge i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av 

hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for kjørelys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom 

kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for kjørelys, skal imidlertid de to 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for kjørelys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 500 mm på 

kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

6.13.3.2.  I høyden: 

– minst 250 mm og høyst 1 500 mm over bakken. 

6.13.3.3.  I lengden: 

– foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/157 

 

6.13.3.4.  Avstand: 

– dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er 40 mm eller 

mindre, skal de elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet 

være slik at: 

– den er slått av, eller 

– dens lysstyrke er redusert til et nivå på høyst 140 cd, 

 i hele tidsrommet (både i og utenfor syklus) som den aktuelle lykten for retningslys foran er 

aktivert. 

6.13.4.  Geometrisk synlighet 

– α = 10° oppover og 10° nedover, 

– β = 20° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for kjørelys, 

– β = 20° utover og 20° innover dersom det er to lykter for kjørelys. 

6.13.5.  Retning: 

– forover; kan følge styrets styrevinkel. 

6.13.6.  Elektriske forbindelser 

– alle lykter for kjørelys skal tennes når hovedstrømbryteren aktiveres, men de kan være avslått 

under følgende forhold: 

– betjeningsinnretningen for automatgir står i parkeringsstilling, 

– parkeringsbremsen er aktivert, eller 

– før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av hovedstrøm-

bryteren og kjøretøyets framdriftssystem, 

– lykter for kjørelys kan deaktiveres manuelt; dette skal imidlertid være mulig bare dersom 

kjøretøyet har en hastighet på høyst 10 km/t. Lyktene skal reaktiveres automatisk når kjøretøyets 

hastighet er over 10 km/t, eller når kjøretøyet har kjørt mer enn 100 m, 

– lykter for kjørelys skal hver gang deaktiveres automatisk i følgende tilfeller: 

– kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren, 

– lyktene for tåkelys foran er aktivert, 

– frontlyktene er aktivert, bortsett fra når de brukes til å gi varsel med lysblink i korte  

intervaller, og 

– i omgivelseslys på under 1000 lux, der hastigheten fortsatt er lett leselig på kjøretøyets 

hastighetsmåler (f.eks. dersom hastighetsmålerens belysning alltid er på), og kjøretøyet ikke er 

utstyrt med en ikke blinkende grønn kontrollinnretning i samsvar med nr. 6.5.9, eller en særlig 

grønn innkoplingskontrollinnretning for lykten for kjørelys identifisert med riktig symbol. I et 

slikt tilfelle skal lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 11 i vedlegg I del B, 

aktiveres automatisk samtidig innen to sekunder etter at styrken på omgivelseslyset faller under 

1000 lux. Dersom styrken på omgivelseslyset deretter når minst 7000 lux, skal lyktene for 

kjørelys automatisk reaktiveres, mens lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 

11 i vedlegg I del B, skal deaktiveres samtidig innen 5-300 sekunder (dvs. at det kreves 

helautomatisk lystenning dersom føreren ikke har noen synlige indikasjoner og stimuli for å 

aktivere normal belysning når det er mørkt). 

6.13.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– valgfri.» 

d)  i tillegg 4 skal nytt nr. 6.5 lyde: 

«6.5.  Lykt for kjørelys: ja/nei(*)» 

7)  I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2.4 skal lyde: 

«2.4. Lykt for kjørelys»  
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b)  nr. 6.1.11 skal lyde: 

«6.1.11.  Andre krav 

– lykter for fjernlys på kjøretøyer som har en tendens til å krenge i forbindelse med sving, kan 

utstyres med et system for justering av horisontal helling (HIAS) som definert i nr. 2.25 i 

UN/ECE-reglement nr. 53, forutsatt at alle relevante krav i nevnte forordning som gjelder for 

HIAS, er oppfylt, 

– den kombinerte verdien av den største lysstyrken til alle lykter for fjernlys som kan aktiveres 

samtidig, skal ikke overstige 430000 cd, som tilsvarer en referanseverdi på 100.» 

c)  nr. 6.2.3.1 skal lyde: 

«6.2.3.1.  I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i 

kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom 

kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid de to 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for nærlys der ingen eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de 

lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm.» 

d)  nr. 6.2.11 skal lyde: 

«6.2.11.  Andre krav 

– lykter for fjernlys på kjøretøyer som har en tendens til å krenge i forbindelse med sving, kan 

utstyres med et system for justering av horisontal helling (HIAS) som definert i nr. 2.25 i 

UN/ECE-reglement nr. 53, forutsatt at alle relevante krav i nevnte forordning som gjelder for 

HIAS, er oppfylt, 

– lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 0,8 m eller lavere over 

bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %. Den nøyaktige 

verdien kan angis av produsenten, 

– lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten ligger mellom 0,8 m og 1,0 m 

over bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 2,0 %. Den nøyaktige 

verdien kan angis av produsenten, 

– lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 1,0 m eller høyere over 

bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Den nøyaktige 

verdien kan angis av produsenten, 

– for lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på høyst 2000 lumen og en 

innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom  

– 0,5 % og – 2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom  

– 1,0 % og – 3,0 % dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det 

kan brukes en utvendig justeringsinnretning for å oppfylle kravene, forutsatt at det ikke trengs 

andre verktøyer enn dem som ble levert sammen med kjøretøyet, 

– for lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på over 2000 lumen og en 

innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom  

– 0,5 % og – 2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom  

– 1,0 % og – 3,0 % dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det 

kan brukes en justeringsinnretning for frontlykt for å oppfylle kravene i dette nummer, forutsatt at 

den er helautomatisk og at reaksjonstiden er under 30 sekunder.»  
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e)  nytt nr. 6.2.11.1 skal lyde: 

«6.2.11.1.  Prøvingsforhold: 

– kravene til helling i nr. 6.2.11 skal kontrolleres slik: 

– kjøretøyets masse i driftsferdig stand og en masse på 75 kg som simulerer føreren, 

– kjøretøyet fullt lastet med massen fordelt slik at største aksellast oppnås som angitt av 

produsenten for dette belastningsforholdet, 

– kjøretøyet med en masse på 75 kg som simulerer føreren, og i tillegg lastet slik at største 

bakakseltrykk oppnås som angitt av produsenten; imidlertid skal forakseltrykket være så lavt 

som mulig i dette tilfellet, 

– før det gjøres noen måling, skal kjøretøyet gynges tre ganger og deretter beveges fram og 

tilbake minst et par hjulomdreininger.» 

f)  nr. 6.4.1 skal lyde: 

«6.4.1.  Antall: 

– en eller to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm, 

– to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm, 

– en ekstra lykt for stopplys i gruppe S3 eller S4 (dvs. en sentral, høyt montert lykt for stopplys) kan 

monteres, forutsatt at alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 48 som gjelder montering av slike 

lykter for stopplys på kjøretøyer i gruppe M1 er oppfylt.» 

g)  nr. 6.5.3.1 skal lyde: 

«6.5.3.1.  I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av 

en annen frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten 

for markeringslys foran ligge i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er 

plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til 

kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen 

frontlykt, skal monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen. Dersom kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for 

markeringslys foran, skal imidlertid de to lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til 

kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for markeringslys foran der ingen eller begge er gjensidig innbygd med en annen 

frontlykt, skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets 

medianplan i lengderetningen, 

– dersom det er to lykter for markeringslys foran, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste 

kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm.» 

h)  nr. 6.6.3.1 skal lyde: 

«6.6.3.1.  I bredden: 

– en enkelt lykt for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktens referansesentrum 

ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er 

symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– når det gjelder kjøretøyer med to bakhjul og en største bredde på mer enn 1300 mm, skal 

avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant ikke overstige 400 mm.» 

i)  nr. 6.12.3.1. skal lyde: 

«6.12.3.1.  I bredden: 

– dersom det er én refleksinnretning bak, skal denne monteres på kjøretøyet slik at dens 

referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– dersom det er to refleksinnretninger bak, skal disse monteres på kjøretøyet slik at deres 

referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– dersom det er to refleksinnretninger bak, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på 

de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm.»  
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j)  nye nr. 6.14-6.14.7 skal lyde: 

«6.14.  Lykt for kjørelys 

6.14.1.  Antall: 

– en eller to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm, 

– to, når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

6.14.2.  Monteringsplan: 

– ingen særlige krav. 

6.14.3.  Plassering: 

6.14.3.1.  I bredden: 

– en enkelt uavhengig lykt for kjørelys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for kjørelys 

ligge i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av 

hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– en enkelt uavhengig lykt for kjørelys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets medianplan i lengderetningen. Dersom 

kjøretøyet er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for kjørelys, skal imidlertid de to 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i lengderetningen, 

– to lykter for kjørelys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets medianplan i 

lengderetningen, 

– avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 500 mm på 

kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

6.14.3.2.  I høyden: 

– minst 250 mm og høyst 1 500 mm over bakken. 

6.14.3.3.  I lengden: 

– foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

6.14.3.4.  Avstand: 

– dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er 40 mm eller 

mindre, skal de elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet 

være slik at: 

– den er slått av, eller 

– dens lysstyrke er redusert til et nivå på høyst 140 cd, 

i hele tidsrommet (både i og utenfor syklus) som den aktuelle lykten for retningslys foran er 

aktivert. 

6.14.4.  Geometrisk synlighet 

– α = 10° oppover og 10° nedover, 

– β = 20° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for kjørelys, 

– β = 20° utover og 20° innover dersom det er to lykter for kjørelys. 

6.14.5.  Retning: 

– forover; kan følge styrets styrevinkel. 

6.14.6.  Elektriske forbindelser 

– alle lykter for kjørelys skal tennes når hovedstrømbryteren aktiveres, men de kan være avslått 

under følgende forhold: 

– betjeningsinnretningen for automatgir står i parkeringsstilling, 
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– parkeringsbremsen er aktivert, eller 

– før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av hovedstrøm-

bryteren og kjøretøyets framdriftssystem, 

– lykter for kjørelys kan deaktiveres manuelt; dette skal imidlertid være mulig bare dersom 

kjøretøyet har en hastighet på høyst 10 km/t. Lyktene skal reaktiveres automatisk når kjøretøyets 

hastighet er over 10 km/t, eller når kjøretøyet har kjørt mer enn 100 m, 

– lykter for kjørelys skal hver gang deaktiveres automatisk i følgende tilfeller: 

– kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren, 

– lyktene for tåkelys foran er aktivert, 

– frontlyktene er aktivert, bortsett fra når de brukes til å gi varsel med lysblink i korte  

intervaller, og 

– i omgivelseslys på under 1000 lux, der hastigheten fortsatt er lett leselig på kjøretøyets 

hastighetsmåler (f.eks. dersom hastighetsmålerens belysning alltid er på), og kjøretøyet ikke er 

utstyrt med en ikke blinkende grønn kontrollinnretning i samsvar med nr. 6.5.9, eller en særlig 

grønn innkoplingskontrollinnretning for lykten for kjørelys identifisert med riktig symbol. I et 

slikt tilfelle skal lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 11 i vedlegg I del B, 

aktiveres automatisk samtidig innen to sekunder etter at styrken på omgivelseslyset faller under 

1000 lux. Dersom styrken på omgivelseslyset deretter når minst 7000 lux, skal lyktene for 

kjørelys automatisk reaktiveres, mens lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i  

nr. 11 i vedlegg I del B, skal deaktiveres samtidig innen 5-300 sekunder (dvs. at det kreves 

helautomatisk lystenning dersom føreren ikke har noen synlige indikasjoner og stimuli for å 

aktivere normal belysning når det er mørkt). 

6.14.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– valgfri.» 

k)  i tillegg 4 skal nr. 6.5 lyde: 

«6.5.  Lykt for kjørelys: ja/nei(*)» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1017/2013 

av 23. oktober 2013 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til 

redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18  

nr. 5 og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er helse-

påstandar om næringsmiddel forbodne med mindre dei 

er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den 

nemnde forordninga og førte opp i ei liste over 

påstandar som er tillatne. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at 

driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende 

søknader om godkjenning av helsepåstandar til den 

rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den 

rette nasjonale styresmakta skal sende gyldige 

søknader vidare til Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik (EFSA), heretter kalla 

«Styresmakta». 

3)  Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks 

melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommi-

sjonen om dette og gje ei fråsegn om den aktuelle 

helsepåstanden. 

4)  Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå 

Styresmakta når han tek avgjerd om godkjenning av 

helsepåstandar. 

5)  Etter ein søknad som Ceprodi KOT sende inn i 

medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei 

fråsegn om ein helsepåstand om kva slags verknader 

«lågkalorisnacks (KOT-produkt)» har på reduksjon av 

storleiken på feittcellene omkring magen i samband 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 24.10.2013,  

s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

med ein kalorifattig kost (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-

00016)(2). Den påstanden som søkjaren hadde gjort 

framlegg om, hadde følgjande ordlyd: «Medverkar til å 

redusere storleiken på feittceller omkring magen i 

samband med ein kalorifattig kost.» 

6)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok  

30. september 2011 den vitskaplege fråsegna frå 

Styresmakta, der det vart konkludert med at det på 

grunnlag av dei framlagde opplysningane ikkje kunne 

påvisast nokon årsakssamanheng mellom inntak av 

«lågkalorisnacks (KOT-produkt)» og ein gunstig 

fysiologisk verknad med omsyn til reduksjon av 

storleiken på feittcellene i underhuda omkring magen. 

Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, bør han ikkje godkjennast. 

7)  Etter ein søknad som Valio Ltd. sende inn i medhald 

av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn om ein 

helsepåstand om verknadene av isoleucyl-prolylprolin 

(IPP) og valyl-prolylprolin (VPP) med omsyn til å 

halde normalt blodtrykk ved lag (spørsmål nr. EFSA-

Q-2011-00121)(3). Den påstanden som søkjaren hadde 

gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd: «Peptida 

IPP og VPP medverkar til å halde normalt blodtrykk 

ved lag». 

8)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok  

30. september 2011 den vitskaplege fråsegna frå 

Styresmakta, der det vart konkludert med at det på 

grunnlag av dei framlagde opplysningane ikkje kunne 

påvisast nokon årsakssamanheng mellom inntak av 

IPP og VPP og den påståtte verknaden. Ettersom 

påstanden ikkje oppfyller krava i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, bør han ikkje godkjennast. 

9)  Etter ein søknad som Diana Naturals sende inn i 

medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei 

fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av 

Appl’In® polyfenolhaldig epleekstraktpulver (Malus 

domestica) med omsyn til reduksjon av glykemisk 

respons etter måltid (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-

00190)(4). Den påstanden som søkjaren hadde gjort 

framlegg om, hadde følgjande ordlyd: «Appl’In® 

medverkar til å minske den glykemiske responsen hjå 

kvinner».  

  

(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2381. 

(3) EFSA Journal 2011; 9(9):2380. 

(4) EFSA Journal 2011; 9(10):2383. 

2019/EØS/18/23 
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10)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok  

5. oktober 2011 den vitskaplege fråsegna frå Sty-

resmakta, der det vart konkludert med at det på 

grunnlag av dei framlagde opplysningane ikkje kunne 

påvisast nokon årsakssamanheng mellom inntak av 

Appl’In® og den påståtte verknaden. Ettersom 

påstanden ikkje oppfyller krava i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, bør han ikkje godkjennast. 

11)  Etter ein søknad som Tchibo GmbH sende inn i 

medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei 

fråsegn om ein helsepåstand om inntak av C21-kaffi 

og reduksjon av spontane DNA-strengbrot (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2011-00783)(1). Den påstanden som 

søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde følgjande 

ordlyd: «Jamleg inntak av C21-kaffi medverkar til å 

halde ved lag eit intakt DNA i cellene i kroppen». 

12)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok  

5. desember 2011 den vitskaplege fråsegna frå 

Styresmakta, der det vart konkludert med at det på 

grunnlag av dei framlagde opplysningane ikkje kunne 

påvisast nokon årsakssamanheng mellom inntak av 

C21-kaffi og den påståtte verknaden. Ettersom 

påstanden ikkje stettar krava i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, bør han ikkje godkjennast. 

13)  Etter ein søknad som Kao Corporation sende inn i 

medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei 

fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av 

diasylglyserololje (DAG-olje) med omsyn til 

reduksjon av kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2010-

00751)(2). Den påstanden som søkjaren hadde gjort 

framlegg om, hadde følgjande ordlyd: «Ved å nytte 

DAG-olje i staden for den vegetabilske olja som du 

vanlegvis nyttar, vert det enklare å kontrollere 

kroppsvekta ettersom olja medverkar til vekttap». 

14)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok 5. desember 

2011 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det 

vart konkludert med at det på grunnlag av dei 

framlagde opplysningane ikkje kunne påvisast nokon 

årsakssamanheng mellom inntak av DAG-olje (som 

erstatning for triasylglyserololjer) og den påståtte 

verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han ikkje 

godkjennast. 

15)  Etter ein søknad som Giuliani S.p.A. sende inn i 

medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, og som inneheld ei oppmoding om 

sikring av data som er underlagde eigedomsrett, vart 

Styresmakta bede om å gje ei fråsegn om ein 

helsepåstand om verknadene av spermidin med omsyn 

til lenging av vekstfasen (den anagene fasen) i 

  

(1) EFSA Journal 2011; 9(12):2465. 

(2) EFSA Journal 2011; 9(12):2469. 

hårsyklusen (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-00896)(3). 

Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om, 

hadde følgjande ordlyd: «Spermidin lengjer vekstfasen 

(den anagene fasen) i hårsyklusen». 

16)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok  

7. desember 2011 den vitskaplege fråsegna frå 

Styresmakta, der det vart konkludert med at på 

grunnlag av dei framlagde opplysningane er den 

påståtte verknaden knytt til sjukdomstilstandar som 

fører til at den anagene fasen i hårveksten vert korta 

ned, og omfattar såleis behandling av ein sjukdom. 

17)  Forordning (EF) nr. 1924/2006 utfyller dei allmenne 

prinsippa i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om merking og 

presentasjon av samt reklamering for næringsmidler(4). 

I artikkel 2 nr 1 bokstav b) i direktiv 2000/13/EF vert 

det fastsett at merkinga ikkje skal gje eit næringsstoff 

eigenskapar som førebyggjer, behandlar eller lækjer 

sjukdom hjå menneske, eller gje inntrykk av slike 

eigenskapar. Ettersom det er forbode å gje nærings-

middel medisinske eigenskapar, bør påstanden om 

verknadene av spermidin ikkje godkjennast. 

18)  Etter ein søknad som Clasado Ltd. sende inn i medhald 

av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn om ein 

helsepåstand om verknadene av galakto-oligosakkarid 

frå Bimuno® (Bimuno® GOS) med omsyn til 

reduksjon av mage- og tarmplager (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2011-00401)(5). Den påstanden som 

søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde følgjande 

ordlyd: «Jamleg dagleg inntak av 1,37 g galakto-

oligosakkarid frå Bimuno® kan redusere tarmplager». 

19)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok 8. desember 

2011 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det 

vart konkludert med at det på grunnlag av dei 

framlagde opplysningane ikkje kunne påvisast nokon 

årsakssamanheng mellom inntak av Bimuno® GOS og 

den påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje 

stettar krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han 

ikkje godkjennast. 

20)  Etter ein søknad som Nordic Sugar A/S sende inn i 

medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei 

fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av 

sukkerbetefiber med omsyn til å forkorte passasjetida i 

tarmen (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-00971)(6). Den 

påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om, 

hadde følgjande ordlyd: «Sukkerbetefiber forkortar 

passasjetida i tarmen».  

  

(3) EFSA Journal 2011; 9(12):2466. 

(4) TEF L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(5) EFSA Journal 2011; 9(12):2472. 

(6) EFSA Journal 2011; 9(12):2467. 
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21)  Kommisjonen og medlemsstatane mottok  

8. desember 2011 den vitskaplege fråsegna frå 

Styresmakta, der det vart konkludert med at det på 

grunnlag av dei framlagde opplysningane ikkje kunne 

påvisast nokon årsakssamanheng mellom inntak av 

sukkerbetefiber og den påståtte verknaden. Ettersom 

påstanden ikkje oppfyller krava i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, bør han ikkje godkjennast. 

22)  Helsepåstanden om verknadene av spermidin og lenging 

av vekstfasen (den anagene fasen) i hårsyklusen er ein 

helsepåstand som gjev det næringsmiddelet som er 

omfatta av påstanden, medisinske eigenskapar, og han er 

difor forboden i samband med næringsmiddel. 

23)  Helsepåstandane om «lågkalorisnacks (KOT-produkt)» 

og diasylglyserololje (DAG-olje) er helsepåstandar i 

medhald av artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 og er difor omfatta av den 

overgangsperioden som er fastsett i artikkel 28 nr. 6 i 

den same forordninga. Ettersom søknadene ikkje var 

sende inn innan 19. januar 2008, er det kravet som er 

fastsett i artikkel 28 nr. 6 bokstav b) i den nemnde 

forordninga, ikkje oppfylt, og helsepåstandane kan 

difor ikkje omfattast av den overgangsperioden som er 

fastsett i den nemnde artikkelen. 

24)  Dei andre helsepåstandane som kjem inn under denne 

forordninga, er helsepåstandar i medhald av artikkel 13 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 og er 

difor omfatta av den overgangsperioden som er fastsett 

i artikkel 28 nr. 5 i den same forordninga, inntil lista 

over tillatne helsepåstandar vert vedteken, så framt 

påstandane oppfyller krava i den nemnde forordninga. 

25)  Lista over helsepåstandar som er tillatne, er fastsett 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(1) og 

har vore nytta sidan 14. desember 2012. Med omsyn til 

  

(1) TEU L 136 av 25.5.2012, s. 1. 

påstandar i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 som Styresmakta ikkje har vurdert 

ferdig eller Kommisjonen ikkje har handsama ferdig 

innan 14. desember 2012, og som i medhald av denne 

forordninga ikkje er førte opp i lista over helse-

påstandar som er tillatne, bør det fastsetjast ein over-

gangsperiode der dei likevel kan nyttast, slik at det vert 

mogeleg for både dei driftsansvarlege for nærings-

middelføretak og dei rette nasjonale styresmaktene å 

tilpasse seg forbodet mot slike påstandar. 

26)  Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det 

teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen 

har motteke frå søkjarane og andre personar i medhald 

av artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

27)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,  

er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa og verken 

Europaparlamentet eller Rådet har sett seg imot dei — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

1.  Dei helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til 

denne forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista over 

påstandar som er tillatne, som er fastsett i artikkel 13 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Dei helsepåstandane som er nemnde i nr. 1 og som vart 

nytta før denne forordninga tok til å gjelde, kan likevel 

framleis nyttast i eit tidsrom på høgst seks månader etter at 

denne forordninga har teke til å gjelde. 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

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

Utferda i Brussel, 23. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avviste helsepåstandar 

Søknad – relevante føresegner i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand 
Referansenummeret til 

EFSA-fråsegna 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

«Lågkalorisnacks (KOT-

produkt)» 

Medverkar til å redusere 

storleiken på feittceller 

omkring magen i samband 

med ein kalorifattig kost 

Q-2011-00016 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

Isoleucyl-prolylprolin 

(IPP) og valyl-

prolylprolin (VPP) 

Peptida IPP og VPP 

medverkar til å halde normalt 

blodtrykk ved lag 

Q-2011-00121 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

Appl’In® 

polyfenolhaldig 

epleekstraktpulver 

(Malus domestica) 

Appl’In® medverkar til å 

minske den glykemiske 

responsen hjå kvinner 

Q-2011-00190 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

C21-kaffi Jamleg inntak av C21-kaffi 

medverkar til å halde ved lag 

eit intakt DNA i cellene i 

kroppen 

Q-2011-00783 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

Diasylglyserololje 

(DAG-olje) 

Ved å nytte DAG-olje i staden 

for den vegetabilske olja som 

du vanlegvis nyttar, vert det 

enklare å kontrollere 

kroppsvekta ettersom olja 

medverkar til vekttap 

Q-2011-00751 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

Spermidin Spermidin lengjer vekstfasen 

(den anagene fasen) i 

hårsyklusen 

Q-2011-00896 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

Bimuno® (Bimuno® 

GOS) 

Jamleg dagleg inntak av 

1,37 g galakto-oligosakkarid 

frå Bimuno® kan redusere 

tarmplager 

Q-2011-00401 

Artikkel 13 nr. 5 — helse-

påstand som byggjer på 

nyutvikla vitskaplege prov 

og/eller inneheld ei oppmoding 

om sikring av data som er 

underlagde eigedomsrett 

Sukkerbetefiber Sukkerbetefiber forkortar 

passasjetida i tarmen 

Q-2011-00971 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1018/2013 

av 23. oktober 2013 

om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) 

nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste 

over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn 

dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse(2). 

2)  Da listen over tillatte helsepåstander ble vedtatt, var det 

imidlertid en rekke helsepåstander som Den europeiske 

myndigheten for næringsmiddeltrygghet («Myndighe-

ten») ikke hadde vurdert ferdig eller Kommisjonen 

hadde tatt stilling til(3). 

3)  Blant disse påstandene har Myndigheten avgitt en 

positiv vurdering for helsepåstanden knyttet til virknin-

gen av karbohydrater på opprettholdelse av hjernefunk-

sjonen og foreslått som passende bruksvilkår for 

påstanden at «et daglig inntak på 130 g glykemiske 

karbohydrater er anslått å dekke hjernens glu-

kosebehov»(4). 

4)  Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

fastsetter at tillatte helsepåstander skal være ledsaget av 

alle nødvendige vilkår (herunder begrensninger) for 

bruk. Listen over tillatte påstander bør følgelig 

inneholde ordlyden i påstander og særskilte vilkår for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 24.10.2013,  

s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 

(3) Tilsvarende 2232 oppføringer (IDer) på den konsoliderte listen. 

(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf 

bruk av påstandene, og dersom det er relevant, vilkår 

eller begrensninger for bruk og/eller en tilleggsangivelse 

eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forord-

ning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med myndighetens 

uttalelser. 

5)  En rekke medlemsstater har imidlertid uttrykt bekym-

ring for at slik godkjenning med sine bruksvilkår kan 

fremme og oppmuntre til forbruk av varer som 

inneholder andre former for sukker enn det som fore-

kommer naturlig. Det vil også sende motstridende og 

villedende signaler til forbrukerne, særlig på bakgrunn 

av nasjonale kostråd om å redusere sukkerinntaket. For 

denne bestemte helsepåstanden anser Kommisjonen at 

motstridende mål kan forenes ved at påstanden tillates 

bare på bestemte bruksvilkår som begrenser bruken til 

næringsmidler som har lavt sukkerinnhold, eller som 

ikke er tilsatt sukker, selv om de kan ha naturlig 

sukkerinnhold. 

6)  Denne forordning bør få anvendelse seks måneder etter 

at den trer i kraft, slik at driftsansvarlige for næ-

ringsmiddelforetak kan tilpasse seg til kravene. 

7)  Registeret over ernærings- og helsepåstander med alle 

tillatte helsepåstander bør i samsvar med artikkel 20 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ajourføres for å ta 

hensyn til denne forordning. 

8)  Ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning er det 

tatt behørig hensyn til de kommentarer og synspunkter 

Kommisjonen har mottatt fra offentligheten og berørte 

parter. 

9)  Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

10)  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 — 

2019/EØS/18/24 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 13. mai 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende poster for tillatte helsepåstander i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller begrensninger for 

bruk av næringsmiddelet og/eller 

tilleggserklæring eller -advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på den 

konsoliderte listen innsendt til EFSA for 

vurdering 

«Karbohydrater Karbohydrater bidrar til å 

opprettholde normal hjernefunk-

sjon 

For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne 

opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et 

daglig inntak på 130 g karbohydrater fra alle kilder. 

Påstanden kan brukes for næringsmidler som inneholder 

minst 20 g karbohydrater som metaboliseres av 

mennesker, unntatt polyoler, per kvantifisert porsjon, og 

som overholder helsepåstanden LAVT SUKKER-

INNHOLD eller UTEN TILSATT SUKKER som 

oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Påstanden skal ikke brukes 

for næringsmidler som består 

av 100 % sukker. 

2011;9(6):2226 603,653» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1066/2013 

av 30. oktober 2013 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt, med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte 

påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til 

vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

gyldige søknader til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt 

«Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til 

Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle 

helsepåstand. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

Myndigheten når den treffer beslutning om 

godkjenning av helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra Béres Pharmaceuticals Ltd, inngitt 

i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi 

uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

glukosamin på leddhelsen (spørsmål nr. EFSA-Q-

2011-00907)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «Glukosamin bidrar til å beskytte 

leddbrusk som utsettes for overdrevet bevegelse eller 

belastning og bidrar til å forbedre bevegeligheten i 

leddene.» 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

5. desember 2011 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av glukosamin og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2011; 9(12):2476. 

den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Merck Consumer Healthcare, 

inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi 

uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

glukosamin og opprettholdelse av normal leddbrusk 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2011-01113)(3). Helsepå-

standen som søkeren foreslo, var blant annet formulert 

slik: «Glukosamin bidrar til å opprettholde normal 

leddbrusk.» 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 16. mai 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av glukosamin og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

9) Etter at det var mottatt en søknad fra Extraction 

Purification Innovation France, inngitt i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av konsum av polare 

lipider ekstrahert fra hvete og beskyttelse av huden mot 

dehydrering (spørsmål nr. EFSA-Q-2011-01122)(4). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «Bidrar til bedre hudfuktighet.» 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av polare lipider ekstrahert fra hvete 

og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra Lesaffre International/Lesaffre 

Human Care, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om 

virkningene av Saccharomyces cerevisiae var. 

boulardii CNCM I-3799 og redusert ubehag i mage-

tarm-kanalen (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00271)(5). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert 

slik: «Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM 

I-3799 bidrar til å opprettholde tarmkomfort.»  

  

(3) EFSA Journal 2012; 10(5):2691. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(7):2773. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2801. 

2019/EØS/18/25 



Nr. 18/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av Saccharomyces cerevisiae var. 

boulardii CNCM I-3799 og den påståtte virkningen. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forord-

ning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13) Etter to søknader fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand knyttet til virkningene av en kombinasjon 

av tiamin, riboflavin, niacin, pantotensyre, pyridoksin, 

D-biotin og gresskarkjerneolje (Cucurbita pepo L.) og 

opprettholdelse av normalt hår (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00334 og EFSA-Q-2012-00335)(1). Helsepå-

standen som søkeren foreslo, var blant annet formulert 

slik: «Bidrar til å øke antall hår.» 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av tiamin, riboflavin, niacin, 

pantotensyre, pyridoksin, D-biotin og gresskarkjerne-

olje (Cucurbita pepo L.) og den påståtte virkningen. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

15) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

skulle Myndigheten avgi uttalelse om en helsepåstand 

om virkningene et ekstrakt av Rhodiola rosea L. og 

mindre mental tretthet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00336)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

blant annet formulert slik: «Bidrar til å redusere 

tretthet ved stress.» 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av ekstrakt av Rhodiola rosea L. og 

den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

17) Etter søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

skulle Myndigheten avgi uttalelse om en helsepåstand 

om virkningene av en kombinasjon av linfrøolje og 

vitamin E og opprettholdelse av hudens permeabilitets-

barrierefunksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00337)(3). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

blant annet formulert slik: «Bidrar til å vedlikeholde 

hudens permeabilitetsbarrierefunksjon.» 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(7):2807. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(7):2805. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2819. 

18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av en kombinasjon av linfrøolje og 

vitamin E og den påståtte virkningen. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

19) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av OptiEFAX™ og 

opprettholdelse av normale LDL-kolesterolkon-

sentrasjoner i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00339)(4). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

formulert slik: «OptiEFAX™ bidrar til å opprettholde 

sunne nivåer av LDL-kolesterol i blodet.» 

20) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av OptiEFAX™ og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

21) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene OptiEFAX™ og 

opprettholdelse av normale HDL-kolesterolkon-

sentrasjoner i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00340)(5). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

formulert slik: «OptiEFAX™ bidrar til å opprettholde 

sunne nivåer av HDL-kolesterol i blodet.» 

22) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av OptiEFAX™ og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

23) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av KF2BL20, som er en 

kombinasjon av keratin, kobber, sink, niacin, 

pantotensyre, pyridoksin og D-biotin, og bevaring av 

normalt hår (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00381)(6). 

Helsepåstanden som søkeren foreslo, var blant annet 

formulert slik: «Bidrar til å bevare hårets styrke.»  

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(7):2802. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2803. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2808. 
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24) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av KF2BL20 og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

25) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av hyaluronsyre og 

beskyttelse av huden mot uttørking (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00382)(1). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Bidrar 

til å bevare god hudfuktighet.» 

26) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av hyaluronsyre og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

27) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningen av OptiEFAX™ og normale 

konsentrasjoner av triglyserider i blodet (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00383)(2). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var formulert slik: «OptiEFAX™ bidrar 

til å opprettholde sunne nivåer av triglyserider i blodet.» 

28) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2012 

den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte 

dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng 

mellom konsum av OptiEFAX™ og den påståtte 

virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

29) Etter en søknad fra Vivatech, inngitt i samsvar med 

artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle 

Myndigheten avgi uttalelse om en helsepåstand om 

virkningene av Transitech® og «Forbedrer passasjen 

gjennom tarmkanalen og regulerer den varig» (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00296)(3). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var formulert slik: «Forbedrer passasjen 

gjennom tarmkanalen og regulerer den varig.» 

30) Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

26. september 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(7):2806. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(7):2804. 

(3) EFSA Journal 2012; 10(9):2887. 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av Transitech® 

og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

31) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av Femilub® og 

opprettholdelse av fuktighet i skjeden (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00571)(4). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Bidrar 

til å redusere tørrhet i skjeden.» 

32) Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

26. september 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av Femilub® og 

den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

33) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av lykopen, vitamin E, 

lutein og selen og beskyttelse av huden mot skader 

forårsaket av UV-stråler (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00592)(5). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

blant annet formulert slik: «Bidrar til å forberede 

følsom hud fra innsiden og gjør den bedre i stand til å 

tåle sol.» 

34) Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

27. september 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som konkluderte med at det på grunnlag 

av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen 

årsakssammenheng mellom konsum av lykopen, 

vitamin E, lutein og selen og den påståtte virkningen. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

35) Etter en søknad fra Glanbia Nutritionals plc, inngitt i 

samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi 

uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

Prolibra® og «Bidrar til å redusere kroppsfettet og 

bevare muskelmassen» (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-

00001)(6). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

formulert slik: «Bidrar til å redusere kroppsfettet og 

bevare muskelmassen.» 

36) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. november 

2012 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, 

  

(4) EFSA Journal 2012; 10(9):2888. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(9):2890. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(11):2949. 
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som konkluderte med at det på grunnlag av de 

framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsaks-

sammenheng mellom konsum av Prolibra® og den 

påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

37) Etter en søknad fra Nutrilinks Sarl, inngitt i samsvar 

med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av EffEXT™ og «Bidrar 

til å støtte leddfunksjonen ved å opprettholde lave 

nivåer av plasma-C-reaktivt protein» (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2012-00386)(1). Helsepåstanden som 

søkeren foreslo, var blant annet formulert slik: «Bidrar 

til å støtte leddfunksjonen ved å opprettholde lave 

nivåer av plasma-C-reaktivt protein.» 

38) Kommisjonen og medlemsstatene mottok  

27. september 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra 

Myndigheten, som påpekte at påstanden viser til en 

reduksjon i betennelse angitt ved lavere konsentrasjon 

av plasma C-reaktivt protein, og konkluderte på 

grunnlag av de framlagte dataene med at en reduksjon 

i betennelse i forbindelse med sykdommer som 

slitasjegikt eller leddgikt er et terapeutisk mål for 

behandling av sykdommen. 

39) Forordning (EF) nr. 1924/2006 supplerer de almin-

nelige prinsippene 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(2). I 

henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2000/13/EF skal merkingen ikke tilskrive nærings-

middelet evne til å forebygge, behandle eller helbrede 

en sykdom hos mennesker eller gi inntrykk av slike 

egenskaper. Siden det er forbudt å tilskrive nærings-

midler slike egenskaper, bør påstanden knyttet til 

virkningene av EffEXT™ ikke godkjennes. 

40) Helsepåstanden knyttet til virkningene av EffEXT™ og 

«Bidrar til å støtte leddfunksjonen ved å opprettholde 

lave nivåer av plasma-C-reaktivt protein» er en 

helsepåstand som tilskriver medisinske egenskaper til 

næringsmiddelet som omfattes av påstanden, og er 

dermed forbudt for næringsmidler. 

41) Helsepåstanden knyttet til Prolibra® og «Bidrar til å 

redusere kroppsfettet og bevare muskelmassen» er en 

helsepåstand som dem nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav 

c) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som omfattes av 

overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 nr. 6 i nevnte 

forordning. Siden søknaden ikke ble inngitt før  

19. januar 2008, er imidlertid ikke kravet i artikkel 28 

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(9):2889. 

(2) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning oppfylt, og denne 

påstanden kan derfor ikke omfattes av den over-

gangsperioden som er fastsatt i nevnte artikkel. 

42) De andre helsepåstandene som omfattes av denne 

forordning, er helsepåstander som omhandlet i artikkel 

13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

som omfattes av en overgangsperiode fastsatt i artikkel 

28 nr. 5 i nevnte forordning inntil listen over tillatte 

helsepåstander vedtas, forutsatt at de overholder denne 

forordning. 

43) Listen over tillatte helsepåstander er fastsatt ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(3) og har 

vært anvendt siden 14. desember 2012. Når det gjelder 

påstandene omhandlet i artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 som Myndighetens vurdering eller 

Kommisjonens behandling ikke er fullført for innen 

14. desember 2012, og som i kraft av denne forordning 

ikke er oppført på listen over tillatte helsepåstander, 

bør det tillates en overgangsperiode da de fortsatt kan 

anvendes, slik at både driftsansvarlige for nærings-

middelforetak og vedkommende nasjonale 

myndigheter kan tilpasse seg til forbudet mot slike 

påstander. 

44) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra 

søkere og allmennheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved 

fastsettelse av de tiltakene i denne forordning. 

45) 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 

1.  Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning 

skal ikke oppføres på Unionens liste over tillatte påstander 

som fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før denne 

forordnings ikrafttredelse, kan imidlertid fortsatt anvendes i 

seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-

stater. 

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Glukosamin Glukosamin bidrar til å 

beskytte leddbrusk som 

utsettes for overdrevet 

bevegelse eller belastning og 

bidrar til å forbedre beve-

geligheten i leddene 

Q-2011-00907 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Glukosamin Glukosamin bidrar til å 

opprettholde normal ledd-

brusk 

Q-2011-01113 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Polare lipider ekstrahert fra 

hvete 

Bidrar til bedre hudfuktighet Q-2011-01122 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Saccharomyces cerevisiae 

var. boulardii CNCM I-3799 

Saccharomyces cerevisiae 

var. boulardii CNCM I-3799 

bidrar til å opprettholde 

tarmkomfort 

Q-2012-00271 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av tiamin, 

riboflavin, niacin, panto-

tensyre, pyridoksin, D-biotin 

og gresskarkjerneolje (Cucu-

rbita pepo L.) 

Bidrar til å øke antall hår Q-2012-00334 

og Q-2012-

00335 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Ekstrakt av Rhodiola  

rosea L. 

Bidrar til å redusere tretthet 

ved stress 

Q-2012-00336 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av linfrøolje 

og vitamin E 

Bidrar til å vedlikeholde 

hudens permeabilitetsbarrie-

refunksjon 

Q-2012-00337 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

OptiEFAX™ OptiEFAX™ bidrar til å 

opprettholde sunne nivåer av 

LDL-kolesterol i blodet 

Q-2012-00339 
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Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

OptiEFAX™ OptiEFAX™ bidrar til å 

opprettholde sunne nivåer av 

HDL-kolesterol i blodet 

Q-2012-00340 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

KF2BL20 Bidrar til å bevare hårets 

styrke 

Q-2012-00381 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Hyaluronsyre Bidrar til å bevare god 

hudfuktighet 

Q-2012-00382 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

OptiEFAX™ OptiEFAX™ bidrar til å 

opprettholde sunne nivåer av 

triglyserider i blodet 

Q-2012-00383 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Transitech® Forbedrer passasjen 

gjennom tarmkanalen og 

regulerer den varig 

Q-2012-00296 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Femilub® Bidrar til å redusere tørrhet i 

skjeden 

Q-2012-00571 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

En kombinasjon av lykopen, 

vitamin E, lutein og selen 

Bidrar til å forberede følsom 

hud fra innsiden og gjør den 

bedre i stand til å tåle sol 

Q-2012-00592 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

Prolibra® Bidrar til å redusere kropps-

fettet og bevare mus-

kelmassen 

Q-2012-00001 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data som er 

underlagt eiendomsrett 

EffEXT™ Bidrar til å støtte leddfunk-

sjonen ved å opprettholde 

lave nivåer av plasma C-

reaktivt protein 

Q-2012-00386 

 



Nr. 18/176 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1067/2013 

av 30. oktober 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for de forurensende 

stoffene dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i lever fra landdyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 

8. februar 1993 om fastsettelse av fremgangsmåter i Felles-

skapet i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmid-

ler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 

av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier 

for visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) fastsatt 

grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende PCB i en 

rekke næringsmidler, herunder i lever fra visse landdyr. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmid-

delkjeden (Gruppen) i Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 5. juli 2011 på 

anmodning fra Kommisjonen en uttalelse om folkehelse-

risikoen knyttet til forekomster av store mengder 

dioksiner og dioksinlignende PCB i lever fra sau og dyr 

av hjortefamilien(3). 

3) Kommisjonen har bedt om at uttalelsen skal angi 

hvorvidt undergrupper av befolkningen som inntar slike 

produkter (f.eks. storforbrukere, personer på bestemte 

dietter osv.), er utsatt for potensielt økt helserisiko. 

Uttalelsen bør også redegjøre for mulige årsaker til 

funnene av høye nivåer av dioksiner og PCB i saue- og 

hjortelever samt framskaffe vitenskapelige holdepunkter 

omkring hensiktsmessigheten ved å fastsette framtidige 

lovgivningsmessige verdier for lever på produktbasis 

framfor fettbasis. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(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 risk to public health 

related to the presence of high levels of dioxins and dioxin-like 

PCBs in liver from sheep and deer. EFSA Journal 2011; 9(7):2297. 

[71 sider] doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

4) Gruppen konkluderte med at regelmessig konsum av 

sauelever vil føre til en gjennomsnittlig økning på 

omkring 20 % av bakgrunnseksponering for dioksiner 

og dioksinlignende PCB. I enkelttilfeller kan konsum av 

sauelever føre til høye inntak som overskrider tolerabelt 

ukentlig inntak (TWI) av disse forurensende stoffene. 

Gruppen konkluderte med at hyppig konsum av 

sauelever, særlig blant kvinner i fruktbar alder samt 

barn, kan utgjøre en potensiell helserisiko. 

5) Gruppen konkluderte videre med at jord og sedimenter 

naturlig inneholder lagre av dioksiner og PCB. 

Overføring av dioksiner og PCB fra jord til plante via 

rotsystemet er generelt av mindre betydning. I de siste 

årene er en rekke saueleverprøver fra forskjellige 

europeiske land funnet å inneholde høye konsentra-

sjoner av dioksiner og PCB, selv om de ikke er knyttet 

til bestemte forurensningskilder. For sauer er beiting en 

primærfaktor for eksponering. Ved beiting kan inntaket 

av jord skje gjennom partikler avsatt på planter eller 

direkte ved beiting på vegetasjon nær bakken. 

Jordinntaket varierer i bemerkelsesverdig grad og er 

svært sesongbetont: Det er rapportert om midlere 

jordinntak på omkring 8 % av tørrstoffinntaket. Samlet 

kan inntaket av jord bidra betraktelig til sauens 

eksponering for dioksiner og PCB. Det foreligger 

begrensede data om overføring av dioksiner og/eller 

PCB fra fôr til sauelever. Avhengig av hvilke poly-

klorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD), polyklorerte 

dibenzofuraner (PCDF) eller PCB-forbindelser det er 

snakk om, varierer rapporterte overføringsforhold fra  

5 til 175, og tallet var cirka fire ganger så høyt for lever 

som for kjøtt eller nyre. 

6) EFSA konkluderte med at sauelever er et viktig lag-

ringsorgan for dioksiner og PCB. Forskjellene i 

stoffskifte kan delvis forklare den relativt høye 

leverlagringen av dioksiner og tilhørende forbindelser i 

sau sammenlignet med storfe. 

7) EFSA konkluderte med at selv om det kunne være en 

mulig leversekvestrasjon og dioksiner og PCB ikke i sin 

helhet er knyttet til leverens fettfraksjon, ville ikke dette 

påvirke resultatet, enten det uttrykkes på lipid- eller 

ferskvektsbasis, siden alle dioksiner og PCBer ekstrahe-

res under den analytiske framgangsmåten uavhengig av 

hvilken del av leveren de forekommer i.  
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8) Den europeiske unions referanselaboratorium (EURL) 

for dioksiner og PCB i fôr og næringsmidler ble av 

Kommisjonen bedt om å undersøke hvordan forskjellige 

ekstraksjonsmetoder påvirker nivåene av dioksiner og 

PCB i sauelever med hensyn til rapportering av 

analyseresultatet for fett- eller våtvektsbasis. EURL 

konkluderte med at variasjonene i konsentrasjoner av 

dioksiner og PCB var betraktelig høyere på fettbasis enn 

på våtvektsbasis. Konsentrasjonene av dioksiner og 

PCB på fettbasis i sauelever var avhengig av anvendt 

ekstraksjonsmetode eller løsemidler og dermed 

resulterende fettinnhold. Ved sammenligning av 

resultater basert på våtvekt var nivåene av dioksiner og 

PCB ganske sammenlignbare. 

9) For å sikre sammenlignbare resultater og ensartet 

håndheving i hele Unionen med hensyn til dioksiner og 

PCB i lever fra landdyr bør det derfor fastsettes 

grenseverdier på grunnlag av våtvekt, slik det allerede er 

gjort for fiskelever og bearbeidede produkter av dette. 

10) Det bør fastsettes at disse grenseverdiene ikke gjelder 

for næringsmidler som lovlig er brakt i omsetning før 

anvendelsesdatoen. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal nr. 5.2 lyde: 

 

«5.2 Lever fra landdyr nevnt i 

nr. 5.1, unntatt sau og 

produkter framstilt av 

denne 

0,30 pg/g 

våtvekt 

0,50 pg/g 

våtvekt 

3,0 ng/g 

våtvekt 

 Lever av sau og produkter 

framstilt av denne 

1,25 pg/g 

våtvekt 

2,00 pg/g 

våtvekt 

3,0 ng/g 

våtvekt 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1.  Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som ble 

markedsført før 1. januar 2014 i samsvar med de bestemmelser 

som fikk anvendelse på det daværende tidspunkt. 

2.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal ha 

bevisbyrden for når produktene ble brakt i omsetning. 

Artikkel 3 

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. januar 2014. 

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. 1069/2013 

av 30. oktober 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av natriumfosfater (E 339) i naturtarmer til pølser(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 

30 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan endres etter den felles fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 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) på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter en søknad. 

3) En søknad om godkjenning av bruk av natriumfosfater 

(E 339) som surhetsregulerende middel i naturtarmer 

til pølser ble inngitt 26. august 2010 og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

4) Natriumfosfater (E 339) er oppført på unionslisten 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler og er tillatt 

brukt i visse næringsmidler; naturtarmer til pølser er 

ikke blant disse. 

5) Blant mekaniske egenskaper som i betydelig grad 

nedsetter effektiviteten for naturtarmer og skaper 

problemer i pølseindustrien, er at tarmene revner under 

stapping og har nedsatt glideevne (økt klebrighet) på 

pølsehornet. 

6) Natriumfosfater (E 339) brukt som surhetsregulerende 

middel har vist seg å være egnet til å forbedre 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 31.10.2013,  

s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

glideevnen, slik at pølsestappeprosessen går bedre og 

belastningen som tarmene utsettes for og som gjør at 

de revner, reduseres. 

7) Maksimalt tolerabelt daglig inntak (MTDI) av fosfater 

er fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler(3) 

til 70 mg/kg kroppsvekt. Maksimalt nivå foreslått av 

søkeren er 12 600 mg/kg tarm, hvilket gir en maksimal 

overføring av fosfater fra tarmer til de endelige 

pølsene på 250 mg/kg. Det høyeste bidraget av fosfater 

via behandlede naturtarmer vil være 2,1 % av MTDI. 

Natriumfosfater bør derfor tillates brukt som 

surhetsregulerende middel for å forbedre de mekaniske 

egenskapene til tarmer til pølser. 

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 nærings-

middeltrygghet (EFSA) før den ajourfører unionslisten 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke vil ha virkninger på menneskers 

helse. Siden godkjenning av bruken av natriumfosfater 

(E 339) for å forbedre de mekaniske egenskapene til 

naturtarmer til pølser utgjør en ajourføring av listen 

som ikke vil kunne påvirke menneskers helse, er det 

ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

  

(3) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, 25. serie 

(side 13), 1991, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/ 

reports/scf_reports_25.pdf 
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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, 30. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i næringsmiddelkategorien 08.2.3 «Tarmer 

samt overtrekk og pynt til kjøtt» etter posten for E 338-452: 

 «E 339 Natriumfosfater 12600 (4) (80) Bare i naturtarmer til 

pølser 

  (4): Grenseverdien er uttrykt som P2O5. 

  (80): Overføring i sluttproduktet skal ikke overstige 250 mg/kg» 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 27. mars 2013 

om forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter 

(2013/165/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  T-2-toksin og HT-2-toksin er mykotoksiner som 

produseres av forskjellige Fusarium-arter. T-2-toksin 

metaboliseres raskt til et stort antall produkter, og HT-

2-toksin er et viktig stoffskifteprodukt. 

2)  Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i nærings-

middelkjeden (CONTAM-gruppen) i Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har på 

anmodning fra Kommisjonen vedtatt en uttalelse om 

risikoen for dyrs og menneskers helse knyttet til 

forekomster av store mengder T-2- og HT-2-toksiner i 

næringsmidler og fôr(1). 

3)  CONTAM-gruppen har fastsatt et tolerabelt daglig 

inntak (TDI) for gruppen på 100 ng/kg kroppsvekt for 

summen av T-2- og HT-2-toksiner. Ifølge overslag 

basert på tilgjengelige forekomstdata er menneskers 

kroniske eksponering gjennom kosten for T-2- og HT-

2-toksiner samlet under TDI for alle aldersgrupper av 

befolkningen, og utgjør dermed ingen umiddelbar 

helserisiko. 

4)  Når det gjelder dyrehelserisikoen, konkluderte 

CONTAM-gruppen med at T2- og HT-2-toksin ikke 

utgjør noen sannsynlig helserisiko for drøvtyggere, 

kaniner og fisk med nåværende eksponeringsoverslag. 

For griser, fjørfe, hester og hunder tyder overslagene 

over eksponering for T-2- og HT-2-toksiner på at 

risikoen for helseskadelige virkninger er lav. Katter er 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 3.4.2013, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 19. 

(1) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i nærings-

middelkjeden (CONTAM): Scientific Opinion on risks for animal 

and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in 

food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 sider] 

doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Tilgjengelig på Internett: 

www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

blant de mest følsomme dyreartene. På grunn av 

begrensede data og alvorlige helsevirkninger ved lave 

dosenivåer har det ikke vært mulig å fastsette NOAEL 

eller LOAEL. Denne rekommandasjonen får derfor 

ikke anvendelse på fôr til katter, som det vil bli fastsatt 

strengere bestemmelser for. 

5)  CONTAM-gruppen har videre konkludert med at T-2- 

og HT-2-toksiner bare i begrenset grad overføres fra 

fôr til næringsmidler av animalsk opprinnelse, og 

dermed bidrar bare i ubetydelig grad til menneskers 

eksponering. 

6)  Tatt i betraktning konklusjonene i den vitenskapelige 

uttalelsen sammen med de store årlige variasjonene i 

forekomstene av T-2- og HT-2-toksiner bør det 

innhentes flere data om T-2 og HT-2 i korn og 

kornprodukter og mer informasjon om virkningene av 

næringsmiddelbearbeiding (f.eks. tilberedning) og 

agronomiske faktorer på forekomsten av T-2- og HT-

2-toksiner. Videre er det nødvendig å innhente mer 

informasjon om de forskjellige faktorene som fører til 

relativt høye nivåer av T-2- og HT-2-toksiner i korn og 

kornprodukter for å kunne fastslå hvilke tiltak som må 

treffes for å unngå eller redusere forekomsten av T-2- 

og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter. Under-

søkelser må foretas for å innhente informasjon om 

hvilke faktorer som fører til relativt høye nivåer av T-

2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter, og om 

virkningene av fôr- og næringsmiddelbearbeiding. 

Tilgjengelige data tyder på at T-2 og HT-2 ikke 

forekommer eller forekommer bare på svært lave 

nivåer i ris og risprodukter, og disse produktene  

bør derfor utelates fra denne rekommandasjons 

virkeområde. 

7)  Resultatene av overvåkingen av korn og kornprodukter 

vil bli brukt til å vurdere endringene og tendensene i 

menneskers og dyrs eksponering for T-2- og HT-2-

toksiner. Det bør derfor benyttes analysemetoder med 

tilstrekkelig følsomhet. 

8)  For å fastslå i hvilke tilfeller det bør foretas slike 

undersøkelser, bør det fastsettes veiledende verdier der 

undersøkelser bør utføres når disse overskrides. For å 
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fastsette disse veiledende verdiene er forekomst-

dataene som er tilgjengelige i EFSA-databasen, 

benyttet. Sporbarhet er av stor betydning i forbindelse 

med undersøkelsene. 

9)  Det bør foretas en vurdering av de innsamlede 

opplysningene i forbindelsen med denne rekommanda-

sjonen i 2015. Overvåkingsdataene som innhentes som 

følge av denne rekommandasjon, vil også gjøre det 

mulig å forstå bedre de årlige variasjonene og 

forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner i en lang rekke 

kornprodukter, hvilke faktorer som gir høyere nivåer, 

og hvilke tiltak som kan treffes for å hindre eller 

redusere forekomsten av T-2- og HT-2-toksiner, 

herunder gjennom agronomiske faktorer og 

bearbeiding — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1)  Medlemsstatene bør, med aktiv deltakelse fra drifts-

ansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak, utføre 

overvåking for forekomst av T-2- og HT-2-toksiner i korn 

og kornprodukter. For denne rekommandasjons formål 

anses ikke ris som korn og risprodukter ikke som 

kornprodukter. 

2)  Medlemsstatene bør fremme samtidig analyse for 

forekomst av T-2 og HT-2 og andre Fusarium-toksiner 

som deoksynivalenol, zearalenon and fumonisin B1 + B2 

for å gjøre det mulig å vurdere omfanget av samtidig 

forekomst. 

 Dersom metoden som benyttes gjør det mulig, bør også 

maskerte mykotoksiner analyseres, særlig mono- og 

diglykosylerte konjugater av T-2- og HT-2-toksiner. 

3)  Prøvetaking og analyse av korn og kornprodukter beregnet 

på konsum bør utføres i samsvar med bestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 

2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder 

for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i 

næringsmidler(1), særlig 

— vedlegg I del B for prøvetaking av korn og korn-

produkter, 

— vedlegg II nr. 4.3.1 bokstav g), ytelseskriterier for 

analyse av T-2- og HT-2-toksiner. Grensen for 

mengdebestemmelse (LOQ) bør fortrinnsvis ikke 

overstige 5 μg/kg for T-2- og HT-2-toksiner hver for 

seg, unntatt for ubearbeidede kornprodukter, der LOQ 

fortrinnsvis ikke bør overstige 10 μg/kg for T-2- og 

  

(1) EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12. 

HT-2-toksiner hver for seg. Ved bruk av en analytisk 

screeningteknikk bør påvisningsgrensen fortrinnsvis 

ikke overstige 25 μg/kg for summen av T-2- og HT-

2-toksiner. 

 Framgangsmåten for prøvetaking som brukes av 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, kan avvike 

fra bestemmelsene i forordning (EF) nr. 401/2006, 

men bør være representativ for partiet som det tas 

prøver av. 

4)  Prøvetaking og analyse av korn og kornprodukter beregnet 

på fôr og fôrvarer bør utføres i samsvar med bestemmelsene 

i kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av  

27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking 

og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av 

fôrvarer(2). Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) bør 

fortrinnsvis ikke overstige 10 μg/kg for T-2- og HT-2-

toksiner hver for seg. Ved bruk av en analytisk 

screeningteknikk bør påvisningsgrensen fortrinnsvis ikke 

overstige 25 μg/kg for summen av T-2- og HT-2-toksiner. 

 Framgangsmåten for prøvetaking som brukes av drifts-

ansvarlige for fôrvareforetak, kan avvike fra bestemmel-

sene i forordning (EF) nr. 152/2009, men bør være repre-

sentativ for partiet som det tas prøver av. 

5)  Medlemsstatene bør, med aktiv deltakelse fra drifts-

ansvarlige for fôr- og næringsmiddelforetak, foreta 

undersøkelser for å fastslå hvilke faktorer som fører til 

disse nivåene over veiledende nivå, og fastsette tiltak som 

skal treffes for å unngå eller redusere forekomsten i 

framtiden. Disse undersøkelsene bør i alle fall utføres ved 

gjentatte funn innenfor et visst tidsrom av nivåer over 

veiledende nivåer av T-2- og HT-2-toksiner i korn og 

kornprodukter som nevnt i vedlegget til denne 

rekommandasjon. Prøvetaking og analyse med sikte på å 

innhente mer informasjon om forskjellige faktorer, 

herunder agronomiske faktorer, som fører til relativt høye 

nivåer av T-2- og HT-2-toksiner i korn og kornprodukter, 

bør fokusere på korn og kornprodukter fra første 

bearbeiding. 

6)  Medlemsstatene bør, med aktiv deltakelse fra driftsan-

svarlige for fôr- og næringsmiddelforetak, foreta 

undersøkelser av virkningene av fôr- og nærings-

middelbearbeiding på forekomsten av T-2- og HT-2-

toksiner. Disse undersøkelsene bør i alle fall utføres ved 

gjentatte funn innenfor et visst tidsrom av nivåer over 

veiledende nivå av T-2- og HT-2-toksiner i 

kornprodukter. 

  

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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7)  Medlemsstatene bør sikre at analyseresultatene innberettes regelmessig til EFSA med sikte på 

sammenstilling i én enkelt database, og at utfallet av undersøkelsene rapporteres til 

Europakommisjonen hvert år, første gang i desember 2013. Det vil bli utarbeidet ei veiledningsnotat 

for å sikre ensartet gjennomføring av denne rekommandasjon og sikre sammenlignbar rapportering av 

resultatene av undersøkelsene. 

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Veiledende nivåer for korn og kornprodukter(*)(**) 

 

Veiledende nivåer for summen av T-2 og HT-

2 (μg/kg) fra og med hvilke det skal foretas 

undersøkelser, og i alle fall ved gjentatte 

funn(*) 

1. Ubearbeidet korn(***)  

1.1.  Bygg (herunder maltbygg) og mais 200 

1.2.  Havre (med agner) 1000 

1.3.  Hvete, rug og annet korn 100 

2. Korn til direkte konsum(****)  

2.1.  Havre 200 

2.2.  Mais 100 

2.3.  Andre kornslag 50 

3. Kornprodukter til konsum  

3.1.  Havrekli og havreflak 200 

3.2.  Kornkli unntatt havrekli, andre malte havreprodukter enn havrekli og 

havreflak og malte maisprodukter 

100 

3.3.  Andre malte kornprodukter 50 

3.4.  Frokostkorn, herunder formede kornflak 75 

3.5.  Brød (herunder små bakverk), kaker, kjeks, kornsnacks, pasta 25 

3.6.  Kornbaserte næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn 15 

4. Kornprodukter til fôr og fôrvarer(*****)  

4.1.  Malte havreprodukter (agner) 2000 

4.2.  Andre kornprodukter 500 

4.3.  Fôrvarer, unntatt kattefôr 250 

(*) Nivåene nevnt i dette vedlegg er veiledende nivåer over hvilke det bør utføres undersøkelser av faktorene som fører til 

forekomst av T-2- og HT-2-toksiner, eller av virkningene av fôr- og næringsmiddelbearbeiding, og i alle fall ved gjentatt 

funn. De veiledende nivåene bygger på forekomstdata som er tilgjengelige i EFSA-databasen som framlagt i EFSAs uttalelse. 

De veiledende verdiene er ikke trygghetsnivåer for fôr og næringsmidler. 

(**) For denne rekommandasjons formål anses ikke ris som korn og risprodukter ikke som kornprodukter. 

(***) Ubearbeidet korn er korn som ikke har gjennomgått annen fysisk eller termisk behandling enn tørking, vasking og sortering. 

(****) Korn til direkte konsum er korn som har gjennomgått tørking, vasking, avskalling og sotering, og som det ikke vil bli utført 

ytterligere vaske- og sorteringsprosesser på før de bearbeides videre i næringsmiddelkjeden. 

(*****) De veiledende nivåene for korn og kornprodukter beregnet til fôr og fôrvarer gjelder for fôr med et fuktighetsinnhold på 

12 %. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1274/2013 

av 6. desember 2013 

om endring og retting av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til visse 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(*) 

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 tilsetnings-

stoffer 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 unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av 

dem. 

2) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, 

aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for bruken av 

dem. 

3) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i nærings-

midler som er oppført i vedlegg II og III til forordning 

(EF) nr. 1333/2008(3). 

4) Disse listene kan ajourføres etter den felles fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 på initiativ fra Kommisjonen eller etter 

søknad. 

5) Når spesifikasjonene skal ajourføres, er det nødvendig 

å ta hensyn til spesifikasjonene og analysemetodene 

for tilsetningsstoffer som fastsatt i spesifikasjonene fra 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 7.12.2013,  

s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 21. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

Den felles FAO-WHO-ekspertgruppen for tilsetnings-

stoffer i næringsmidler, og som er vedtatt både av 

Codex Alimentarius-kommisjonen og Det interna-

sjonale nummereringssystemet for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, dvs. navn i INS-systemet(4). 

6) Navnet på det i dag tillatte fargestoffet «Briljantsvart 

BN, svart PN» (E 151) bør endres til «Briljantsvart 

PN» i unionslisten over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, og vilkårene for 

bruken av dem samt i spesifikasjonene for dette 

tilsetningsstoffet, både av klarhetshensyn og for å 

tilpasse navnet til det registrerte navnet i INS-

systemet. 

7) I spesifikasjonene for tilsetningsstoffet algekarotener 

(E 160a (iv)) står det i den gjeldende definisjonen: 

«Karotener kan også framstilles av stammer av algen 

Dunaliella salina, som dyrkes i de store saltsjøene i 

Whyalla i Sør-Australia. (…)», det vises til et bestemt 

område der algen dyrkes, nemlig Whyalla. De siste 

årene har imidlertid den globale etterspørselen etter 

algekarotener økt, og flere saltsjøer er anlagt i 

Australia og i andre stater. Det er ingen begrensninger 

på hvor Dunaliella salina kan dyrkes i de gjeldende 

spesifikasjonene for algekarotener fra Den felles FAO-

WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i nærings-

midler(5) eller i uttalelsen fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet om en ny 

vurdering av karotener (E 160a (i)) og betakaroten  

(E 160a (ii)) som tilsetningsstoff i næringsmidler(6). 

For å unngå markedsforstyrrelser bør derfor beskrivel-

sen av algekarotener (E 160a (iv)) i spesifikasjonene 

endres. 

8) Visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 231/2012 

inneholder feil i spesifikasjonene for kalsiumbisulfitt 

(E 227) og kaliumbisulfitt (E 228). Disse feilene må 

rettes.  

  

(4) Det internasjonale nummereringssystemet for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler (INS). 

(5) Monografi nr. 4 (2007) om karotener (alger) finnes på 

http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-

additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf 

(6) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler (ANS): 

"Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes  

(E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive". 

EFSA Journal 2012; 10(3):2593. 

2019/EØS/18/29 
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9) Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifi-

kasjoner også for mikrokrystallinsk cellulose  

(E 460(i)), og cellulosegel angis som synonym for 

dette tilsetningsstoffet. Codex Alimentarius vedtok 

dobbeltnavn for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)), 

og navnet i INS-systemet er «mikrokrystallinsk 

cellulose (cellulosegel)». For å ta hensyn til tidligere 

praksis(1), sikre samsvar og unngå handelsfor-

styrrelser, bør dobbeltnavnet «mikrokrystallinsk 

cellulose, cellulosegel» vedtas for tilsetningsstoffet  

(E 460(i)). Derfor bør navnet «cellulosegel» slettes fra 

posten «Synonymer» i spesifikasjonene for nevnte 

tilsetningsstoff, og navnet bør endres i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

10) Navnet på tilsetningsstoffet «Natriumkarboksy-

metylcellulose, karboksymetylcellulose, cellulose-

gummi» (E 466) bør endres til «Karboksymetyl-

cellulose, cellulosegummi» i unionslisten over 

tilsetningsstoffer i vedlegg II og III i forordning (EF) 

nr. 1333/2008, både av klarhetshensyn og for å tilpasse 

navnet til det registrerte navnet i INS-systemet. 

11) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører 

unionslisten over tilsetningsstoffer i næringsmidler i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008, 

unntatt når de aktuelle ajourføringene ikke er tilbøyelig 

til å påvirke menneskers helse. Ettersom ajourfø-

ringene av nevnte unionslister ikke er tilbøyelig til å 

påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

  

(1) De foreslåtte endringene er i tråd med lignende tilfeller, som for 

eksempel natriumkarboksymetylcellulose (E 466), kryssbundet 

natriumkarboksymetylcellulose (E 468) og enzymatisk 

hydrolysert karboksymetylcellulose (E 469), der dobbeltnavn er 

gitt. 

12) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 

bør derfor endres og rettes. 

13) 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. 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 

Tilsetningsstoffene «Briljantsvart BN, svart PN» (E 151) eller 

«Natriumkarboksymetylcellulose, karboksymetylcellulose, 

cellulosegummi» (E 466) og næringsmidler som inneholder 

disse tilsetningsstoffene, og som er merket eller brakt i 

omsetning inntil 24 måneder fra den dag denne forordning trer 

i kraft, og som ikke oppfyller kravene i denne forordning, kan 

omsettes inntil lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

A.  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A, tabell 3 skal posten for tilsetningsstoff E 151 lyde: 

«E 151 Briljantsvart PN» 

2)  I del B: 

a)  I punkt 1 «Fargestoffer» skal posten for tilsetningsstoff E 151 lyde: 

«E 151 Briljantsvart PN» 

b)  I punkt 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi» 

3)  I del C: 

a)  I gruppe III «Fargestoffer med kombinert grenseverdi» skal posten for tilsetningsstoff E 151 lyde: 

«E 151 Briljantsvart PN» 

b)  I gruppe I skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis» 

4)  I del E: 

a)  I næringsmiddelgruppe 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» skal posten for tilsetningsstoff E 151 lyde: 

«E 151 Briljantsvart PN 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté» 

  



   

 

7
.3

.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
8
/1

8
7
 

 

b)  I næringsmiddelgruppe 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» skal posten for tilsetningsstoff E 151 lyde: 

«E 151 Briljantsvart PN 250 (36) Bare forkokte krepsdyr» 

c)  I næringsmiddelgruppe 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» skal posten for tilsetningsstoff E 151 lyde: 

«E 151 Briljantsvart PN 100 (37) Bare røkt fisk» 

d)  I næringsmiddelkategori 11.4.1 «Bordsøtningsmidler i flytende form» skal posten for tilsetningsstoff E 460 (i) lyde: 

«E 460 (i) Mikrokrystallinsk cellulose, cellulosegel quantum satis»   

e)  I næringsmiddelkategori 11.4.3 «Bordsøtningsmidler i tablettform» skal posten for tilsetningsstoff E 460 (i) lyde: 

«E 460 (i) Mikrokrystallinsk cellulose, cellulosegel quantum satis»   

f)  I næringsmiddelkategori 01.6.1 «Pasteurisert fløte ikke tilsatt aroma (unntatt fløte med redusert fettinnhold)» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis»   

g)  I næringsmiddelkategori 01.6.2 «Ikke-aromatiserte fløteprodukter syrnet med levende mikroorganismer og erstatningsprodukter med et fettinnhold under 20 %» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis»   

h)  I næringsmiddelkategori 11.4.1 «Bordsøtningsmidler i flytende form» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis»   
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i)  I næringsmiddelkategori 11.4.2 «Bordsøtningsmidler i flytende form» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis»   

j)  I næringsmiddelkategori 11.4.3 «Bordsøtningsmidler i tablettform» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis»   

k)  I næringsmiddelkategori 13.1.5.1 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og spesialprodukter til spedbarn» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi 10 000  Fra fødselen, i næringsmidler til behandling av stoffskiftefor-

styrrelser» 

l)  I næringsmiddelkategori 13.1.5.2 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og småbarn, som definert i direktiv 1999/21/EF» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi 10 000  Fra fødselen, i næringsmidler til behandling av stoff-

skifteforstyrrelser» 

m)  I næringsmiddelkategori 14.1.3 «Fruktnektar som definert i rådsdirektiv 2001/112/EF, grønnsaksnektar og lignende produkter» skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis  Bare tradisjonell svensk og finsk sitrusfruktsaft» 

B.  I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del 1 skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi quantum satis Alle tilsetningsstoffer» 
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2)  I del 3 skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, 

cellulosegummi 

quantum satis quantum satis quantum satis Ja» 

3)  I avsnitt A i del 5 skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, 

cellulosegummi 

quantum satis Alle næringsstoffer Ja» 

4)  I avsnitt B i del 5 skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, 

cellulosegummi 

Til bruk i næringsstoffpreparater under forutsetning av at 

grenseverdien i næringsmidlene som er nevnt i nr. 13.1 i 

del E i vedlegg II, ikke overskrides 

Alle næringsstoffer Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål for spedbarn og småbarn som 

definert i direktiv 1999/21/EF» 

5)  I tabell 1 i del 6 skal posten for tilsetningsstoff E 466 lyde: 

«E 466 Natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi» 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I posten for E 160a (iv) algekarotener skal definisjonen lyde: 

Definisjon Karotener kan også framstilles av stammer av algen Dunaliella salina. Betakaroten 

ekstraheres med en eterisk olje. Preparatet er en 20–30 % suspensjon i matolje.  

Trans-/cis-isomererforholdet ligger i området 50/50 til 71/29. 

Det fargende stoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav betakaroten er den viktigste. 

Det kan forekomme alfakaroten, lutein, zeaxantin og betakryptoksantin. Stoffet kan i 

tillegg til fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer og voks som forekommer naturlig 

i utgangsmaterialet.» 

2)  I posten for E 151 briljantsvart BN, svart PN gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«E 151 BRILJANTSVART PN» 

b)  Spesifikasjonen for definisjonen skal lyde: 

Definisjon Briljantsvart PN består hovedsakelig av tetranatrium 4-acetamido-5-hydroksy-6-[7-

sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

komponenter. 

Beskrivelsen av briljantsvart PN gjelder natriumsaltet. 

Kalsium- og kaliumsaltet er også tillatt.» 

3)  I posten for E 227 kalsiumbisulfitt skal overskriften lyde: 

«E 227 KALSIUMHYDROGENSULFITT» 

4)  I posten for E 228 kaliumbisulfitt skal overskriften lyde: 

«E 228 KALIUMHYDROGENSULFITT» 

5)  I posten for E 460 (i) mikrokrystallinsk cellulose gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«E 460 (I) MIKROKRYSTALLINSK CELLULOSE, CELLULOSEGEL» 

b)  Spesifikasjonen for synonymer skal lyde: 

«Synonymer»  

6)  I posten for E 466 (i) natriumkarboksymetylcellulose, karboksymetylcellulose, cellulosegummi gjøres følgende 

endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«E 466 NATRIUMKARBOKSYMETYLCELLULOSE, CELLULOSEGUMMI» 

b)  Spesifikasjonen for synonymer skal lyde: 

Synonymer NaCMC, natrium-CMC» 

c)  Spesifikasjonen for definisjonen skal lyde: 

Definisjon Karboksymetylcellulose er det partielle natriumsaltet av en karboksymetyleter av 

cellulose, og cellulosen er framstilt direkte av stammer av fiberholdig 

plantemateriale» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 59/2014 

av 23. januar 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vinbaserte produkter(*) 

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 tilsetnings-

stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og vilkårene for bruken av 

dem. 

2)  Unionslisten over tilsetningsstoffer kan ajourføres  

etter den felles framgangsmåten i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller 

etter søknad. 

3)  En søknad om godkjenning av bruk av svoveldioksid – 

sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vinbaserte 

produkter som definert i artikkel 2 i rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91(3), ble inngitt 27. mars 2013 av 

produsentene av nevnte produkter og er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

4)  Det er et teknologisk behov for bruk av svoveldioksid 

– sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vinbaserte 

produkter. Svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) 

tilsettes for å stanse oksidering og forhindre 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2014, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 21. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 

16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for 

godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i 

næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 1601/91 av 10. juni 1991 om 

alminnelige regler om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon av aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte 

drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter (EUT L 149 av 

14.6.1991, s. 1). 

mikrobiologisk forurensning, og fører til en bedre 

konservering av produktenes aroma og farge. Disse 

produktene, som vermut, bør særlig beskyttes ettersom 

de ofte oppbevares lenge etter at flasken er åpnet. 

5)  Vitenskapskomiteen for næringsmidler har fastsatt 

akseptable daglige inntak for svoveldioksid – sulfitter 

(E 220-228)(4). Aromatiserte vinbaserte produkter er 

alkoholholdige drikker som vanligvis inntas som et 

alternativ til andre alkoholholdige drikker som vin, der 

svoveldioksid – sulfitter er godkjent som tilsetnings-

stoff. Den ekstra eksponeringen for svoveldioksid – 

sulfitter (E 220-228) basert på denne nye bruken vil 

være begrenset og vil ikke føre til at det samlede 

inntaket vil øke. Det er derfor hensiktsmessig å tillate 

bruk av svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) som 

konserveringsmiddel og antioksidant i aromatiserte 

vinbaserte produkter. 

6)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet før den ajourfører unionslisten over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke er tilbøyelig til å påvirke 

menneskers helse. Ettersom godkjenning av bruken av 

svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) som konserve-

ringsmiddel og antioksidant i aromatiserte vinbaserte 

produkter utgjør en ajourføring av nevnte liste som 

ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers helse, er det 

ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 

7)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

  

(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf 

2019/EØS/18/30 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I kategori 14.2.7.1 «Aromatiserte viner» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 200-203: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3)  

  (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til 

stede.» 

2)  I kategori 14.2.7.2 «Aromatiserte vinbaserte drikker» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 200-203: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3)  

  (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til 

stede.» 

3)  I kategori 14.2.7.3 «Aromatiserte cocktails av vinprodukter» innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 200-203: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3)  

  (3): Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til 

stede.» 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 8. november 2013 

om undersøkelser av akrylamidinnhold i næringsmidler 

(2013/647/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Næringsmiddelindustrien, medlemsstater og Kommi-

sjonen har siden 2002 gjort en betydelig innsats for å 

undersøke hvordan akrylamid dannes, og for å redusere 

akrylamidinnholdet i bearbeidede næringsmidler. 

2)  Organisasjonen FoodDrinkEurope, som representerer 

den europeiske næringsmiddelindustrien, har utviklet 

en «verktøykasse»(1) med verktøy som næringsmiddel-

produsenter kan tilpasse sine særlige behov for å 

redusere akrylamidinnholdet i sine produkter. Videre 

er det utarbeidet kortfattede brosjyrer med opplys-

ninger om de viktigste verktøyene for hver sektor. 

Reguleringsmyndighetene har gitt sin støtte til og 

bidratt til dette initiativet. 

3)  Akrylamidinnholdet i visse næringsmidler viste seg å 

være betydelig høyere enn i sammenlignbare produkter 

i samme produktkategori. Kommisjonen anså derfor at 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter burde 

foreta undersøkelser av produksjons- og bearbeidings-

metodene som brukes av driftsansvarlige for nærings-

middelforetak. For dette formål vedtok Kommisjonen 

10. januar 2011 en rekommandasjon om undersøkelser 

av akrylamidinnhold i næringsmidler(2) («2011-

rekommandasjonen»). 

4)  I henhold til 2011-rekommandasjonen oppfordres 

medlemsstatene til å gjennomføre undersøkelser dersom 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 12.11.2013,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 23. 

(1) «Verktøykassen» utviklet av FoodDrinkEurope inneholder 14 

forskjellige parametrer («verktøy») fordelt på fire hoved-

kategorier («verktøykasserom») som næringsmiddelprodusentene 

kan bruke etter sine særlige behov for å redusere akrylamid-

innholdet i sine produkter. De fire kategoriene viser til 

agronomiske faktorer, oppskriften, bearbeiding og siste 

tilberedning. Verktøykassen finnes på følgende nettadresse: 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ciaa_a

crylamide_toolbox09.pdf 

(2) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ 

recommendation_10012011_acrylamide_food_en.pdf 

akrylamidinnholdet som påvises i et gitt næringsmiddel, 

overskrider de veiledende verdiene fastsatt i vedlegget 

til nevnte rekommandasjon. 

5)  Medlemsstatene har overvåket akrylamidinnholdet i 

næringsmidler i tidsrommet fra 2007 til 2009 i henhold 

til kommisjonsrekommandasjon 2007/331/EF(3), og 

fra og med 2010 i henhold til kommisjonsre-

kommandasjon 2010/307/EU(4). Overvåkingen er 

rettet mot næringsmidler som man vet inneholder mye 

akrylamid og/eller bidrar betydelig til menneskers 

inntak gjennom kosten. 

6)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«EFSA») har samlet resultatene av overvåkingen i 

tidsrommet 2007-2010 i den vitenskapelige rapporten 

«Update on acrylamide levels in food from monitoring 

years 2007-2010»(5) av 18. oktober 2012. EFSA 

konkluderte med at det ikke var noen entydig trend på 

tvers av næringsmiddelgrupper i retning av lavere 

akrylamidinnhold, og at redusert akrylamidinnhold 

kunne påvises bare i noen få næringsmiddelkategorier, 

mens det i andre næringsmiddelkategorier kunne 

konstateres økt innhold. 

7)  På grunnlag av resultatene av undersøkelsene i 2011 

og 2012 og resultatene av overvåkingen gjennomført i 

henhold til rekommandasjon 2007/331/EF og 

2010/307/EU, bør visse veiledende verdier fastsatt i 

vedlegget til 2011-rekommandasjonen endres. 

8)  2011-rekommandasjonen bør derfor erstattes med en 

ny rekommandasjon.  

  

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2007/331/EF av 3. mai 2007 om 

overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (EUT L 123 av 

12.5.2007, s. 33). 

(4) Kommisjonsrekommandasjon 2010/307/EU av 2. juni 2010 om 

overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (EUT L 137 av 

3.6.2010, s. 4). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Update 

on acrylamide levels in food from monitoring years 2007 to 

2010.» EFSA Journal 2012; 10(10):2938. [38 s.] doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2938. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/ 

efsajournal. 

2019/EØS/18/31 
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9)  Undersøkelser bør fortsatt omfatte den driftsansvarliges 

system for risikoanalyse og kritiske styringspunkter 

(HACCP) eller et lignende system(1), slik at man 

sammen med den driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretaket kan undersøke om det er identifisert 

bearbeidingstrinn der akrylamid kan dannes, og om det 

er truffet egnede tiltak for å kontrollere disse. 

Vedkommende myndigheter bør i den forbindelse 

vurdere i hvilken grad den driftsansvarlige for nærings-

middelforetaket tar i bruk kjente metoder for å minimere 

akrylamidinnhold, f.eks. metodene som foreslås i 

reglene for akrylamid som ble vedtatt av Codex 

Alimentarius-kommisjonen, og i «verktøykassen» for 

akrylamid som ble utviklet av FoodDrinkEurope. 

10)  Veiledende verdier fastsatt i denne rekommandasjon er 

bare beregnet på å vise at det er behov for en 

undersøkelse. De er ikke grenseverdier. Bruk av 

håndhevingstiltak og/eller hurtigvarslingssystemet bør 

derfor alltid skje på grunnlag av en grundig 

risikovurdering som foretas i hvert enkelt tilfelle, men 

ikke bare fordi en veiledende verdi er overskredet. 

11)  Når det foreligger en risikovurdering fra EFSA, vil 

Kommisjonen på grunnlag av resultatene av under-

søkelsene gjennomført i 2013 og 2014 i henhold til 

denne rekommandasjon, resultatene av overvåkingen i 

henhold til rekommandasjon 2010/307/EU og resultatet 

av den ajourførte risikovurderingen av forekomsten av 

akrylamid i næringsmidler som er foretatt av EFSA, 

vurdere situasjonen og avgjøre om det er behov for 

andre hensiktsmessige tiltak — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1.  Medlemsstatene bør, med aktiv medvirkning fra driftsan-

svarlige for næringsmiddelforetak, foreta ytterligere 

undersøkelser av produksjons- og bearbeidingsmetodene 

til næringsmiddelprodusenter i tilfeller der akrylamid-

innholdet i et næringsmiddel som det er tatt prøver av i 

forbindelse med overvåkingen gjennomført i henhold til 

rekommandasjon 2010/307/EU, overskrider den 

veiledende verdien for akrylamid som er fastsatt for den 

aktuelle næringsmiddelkategorien i vedlegget til denne 

rekommandasjon. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 

30.4.2004, s. 1). 

2.  Med hensyn til nr. 1 bør akrylamidinnholdet vurderes uten 

å ta i betraktning analytisk måleusikkerhet. 

3.  Undersøkelsene nevnt i nr. 1 bør omfatte kontroll av fram-

gangsmåtene som bygger på HACCP-systemet som 

brukes av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, 

for å kontrollere 

a)  om den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

gjennom HACCP-systemet eller et lignende system 

har identifisert relevante bearbeidingstrinn der 

akrylamid kan dannes, og 

b)  om den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

har truffet hensiktsmessige begrensende tiltak. 

4.  Undersøkelsene nevnt i nr. 1 bør særlig klarlegge i 

hvilken grad den driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretaket tar i bruk kjente metoder for å minimere 

akrylamidinnhold, f.eks. metodene som er nevnt i reglene 

for akrylamid som ble vedtatt av Codex Alimentarius-

kommisjonen, og i FoodDrinkEuropes «verktøykasse» for 

akrylamid. 

5.  Medlemsstatene bør meddele Kommisjonen resultatene 

innen 31. oktober 2014 og innen 30. april 2015. 

6.  Denne rekommandasjon erstatter rekommandasjonen av 

10. januar 2011 om undersøkelser av akrylamidinnhold i 

næringsmidler. 

Utferdiget i Brussel, 8. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 ____  
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VEDLEGG 

Veiledende verdier for akrylamid på grunnlag av EFSAs overvåkingsdata fra 2007-2012 

Næringsmiddel 
Veiledende verdi 

(μg/kg) 
Merknad 

Spiseferdige pommes frites 600 Spiseferdig produkt, som definert i del C nr. 1 i 

vedlegget til rekommandasjon 2010/307/EU 

Potetgull fra ferske poteter og fra potetdeig 1 000 Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 2 og 10 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Kjeks framstilt av poteter   

Mykt brød 

a)  Brød framstilt av hvete 

b)  Annet mykt brød enn brød framstilt av 

hvete 

80 

150 

Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 4 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Frokostblandinger (unntatt grøt) 

—  kliprodukter og kornvarer med hele korn, 

puffet korn (puffet er bare relevant dersom 

det er angitt på merkingen) 

—  produkter framstilt av hvete og rug(*) 

—  produkter framstilt av mais, havre, 

spelthvete, bygg og ris(*) 

400 

300 

200 

Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 5 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Kjeks og vaffelkjeks 

Kjeks unntatt kjeks framstilt av poteter 

Knekkebrød 

Pepperkaker 

Produkter som ligner de øvrige produktene i 

denne kategorien 

500 

500 

450 

1 000 

500 

Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 6 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Brent kaffe 450 Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 7.1 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Pulverkaffe (oppløselig) 900 Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 7.2 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Kaffeerstatninger  Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 7.3 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 
a)  kaffeerstatninger framstilt hovedsakelig av 

korn 

2 000 

b)  andre kaffeerstatninger 4 000 

Barnemat, unntatt bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler(**) 

 Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 8 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 
a)  som ikke inneholder svisker 50 

b)  som inneholder svisker 80 

Kjeks og kavringer for spedbarn og småbarn 200 Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 9.1 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler for 

spedbarn og småbarn(***), unntatt kjeks og 

kavringer 

50 Produktet slik det selges, som definert i del C 

nr. 9.2 i vedlegget til rekommandasjon 

2010/307/EU 

(*) Kornvarer uten hele korn og/eller uten kli. Kategorien blir bestemt av kornslaget det er mest av. 

(**) Som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 

(***) Som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2006/125/EF. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1056/2013 

av 29. oktober 2013 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet neomycin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i 

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester 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(1), særlig artikkel 14 

sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemid-

delkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

dyrehold, fastsettes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifise-

ring med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse er oppført i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010(2). 

3) Neomycin er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for alle 

arter bestemt til næringsmiddelproduksjon, til bruk på 

muskler, fett, lever, nyrer, melk og egg. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemid-

delkontor om endring av den eksisterende posten for 

neomycin. 

5) Det er framlagt ytterligere data som er vurdert av 

Komiteen for veterinærpreparater. Som følge av dette 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 30.10.2013,  

s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 24. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

anbefaler komiteen en endring av dagens grenseverdier 

for neomycin. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel i forbindelse 

med et annet næringsmiddel fra samme art, eller 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i én eller flere arter i forbindelse med 

andre arter. 

7) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt at det 

fastsettes en revidert grenseverdi for neomycin for 

storfe som omfatter nyre og lever, og at de reviderte 

grenseverdiene overføres fra storfe til alle arter 

bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter 

til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å 

overholde de nye grenseverdiene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinær-

preparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 30. desember 2013. 

2019/EØS/18/32 



Nr. 18/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for neomycin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter 
Grenseverdi for 

restmengder 
Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Neomycin (herunder 

framycetin) 

Neomycin B Alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon 

500 μg/kg Muskler For fisk gjelder grenseverdien for muskler 

«muskler og skinn i naturlig forhold». 

Grenseverdier for fett, lever og nyrer gjelder 

ikke for fisk. 

For svin og fjørfe gjelder grenseverdien for fett 

«hud og fett i naturlig forhold» 

Antiinfektiva/ antibiotika» 

500 μg/kg Fett 

5500 μg/kg Lever 

9000 μg/kg Nyrer 

1500 μg/kg Melk 

500 μg/kg Egg 

 



Nr. 18/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1057/2013 

av 29. oktober 2013 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet mangankarbonat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i 

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av 

farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF)  

nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og råds-

direktiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt 

med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemid-

delkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

dyrehold, fastsettes i samsvar med forordning (EF) 

nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifise-

ring med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse er oppført i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010(2). 

3) Mangankarbonat er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for 

alle arter bestemt til næringsmiddelproduksjon, bare til 

oral bruk. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 30.10.2013,  

s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 24. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemid-

delkontor om utvidelse av gjeldende post for mangan-

karbonat til også å omfatte parenteral bruk på storfe. 

5) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 

skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel i forbindelse 

med et annet næringsmiddel fra samme art, eller 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk 

virksomt stoff i én eller flere arter i forbindelse med 

andre arter. 

6) Komiteen for veterinærpreparater anbefalte å utvide 

grenseverdien for restmengder av mangankarbonat i 

storfearter til også å omfatte parenteral bruk, og har 

anbefalt at grenseverdiene for mangankarbonat i 

storfearter overføres til alle arter som er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

7) Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor 

endres til å omfatte stoffet mangankarbonat til parenteral 

bruk på alle arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinær-

preparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/33 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/201 

 

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for mangankarbonat i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi for restmengder Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Mangankarbonat IKKE RELEVANT Alle arter som brukes til 

produksjon av næringsmidler 

GRENSEVERDI IKKE 

PÅKREVD 

IKKE RELEVANT INGEN ANGIVELSE Fordøyelseskanalen og 

stoffskifte-/mineraltilskudd» 

 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/203 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1235/2013 

av 2. desember 2013 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet diclazuril(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) 470/2009 av 6. mai 2009 av 6. mai 2009 om fram-

gangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i nærings-

midler av animalsk opprinnelse, om oppheving av rådsfor-

ordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt 

med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemid-

delkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdi») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i 

Den europeiske union i veterinærpreparater til dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocid-

produkter som brukes i dyrehold, bør fastsettes i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifise-

ring med hensyn til grenseverdier for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse er fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010(2). 

3) Diclazuril er oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for alle 

drøvtyggere og svin, bare til oral bruk, og for muskler, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 3.12.2013,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 25. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

skinn og fett, lever og nyrer fra fjørfe, unntatt dyr som 

legger egg beregnet på konsum. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemid-

delkontor om utvidelse av den eksisterende posten for 

diclazuril til å omfatte kaniner. 

5) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å 

fastsette en grenseverdi for restmengder av diclazuril i 

muskler, fett, lever og nyrer fra kaniner. 

6) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres til å 

omfatte grenseverdien for diclazuril når det gjelder 

kaniner. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter 

til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å 

overholde den nye grenseverdien. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinær-

preparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. februar 2014. 

2019/EØS/18/34 

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

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Posten for diclazuril i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk 

aktivt stoff 
Restmarkør Dyreart Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(i henhold til 

artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Diclazuril IKKE 

RELEVANT 

Alle drøv-

tyggere, svin 

Grenseverdi 

kreves ikke 

IKKE 

RELEVANT 

Bare til oral 

bruk 

INGEN 

ANGIVELSE 

Diclazuril Fjørfe 500 μg/kg Muskler Skal ikke brukes 

til dyr som 

produserer egg 

beregnet på 

konsum. 

Parasittmidler/ 

midler mot 

protozoer» 500 μg/kg Skinn og fett i 

naturlige 

proporsjoner 

1 500 μg/kg Lever 

1 000 μg/kg Nyrer 

Kanin 150 μg/kg Muskler  

300 μg/kg Fett  

2 500 μg/kg Lever  

1 000 μg/kg Nyrer  

 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/205 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 24. april 2013 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om opprettelse av en liste over tredjestater 

med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt 

tilhørende virksomhet for kontroll og håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som 

tilsvarer Unionens 

(2013/196/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et felles-

skapsregelverk for legemidler(1), særlig artikkel 111b nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 

2001/83/EF kan en tredjestat anmode Kommisjonen 

om å vurdere hvorvidt nevnte stats rammeregler som 

har anvendelse på virksomme stoffer eksportert til 

Unionen, samt de tilhørende virksomheter for kontroll 

og håndheving, sikrer et vernenivå for folkehelsen som 

tilsvarer Unionens, slik at den kan føres opp på listen 

over tredjestater som sikrer et vernenivå for 

folkehelsen som tilsvarer Unionens. 

2)  Ved brev av 18. september 2012 anmodet Australia om 

å bli ført opp i samsvar med artikkel 111b nr. 1 i 

direktiv 2001/83/EF. Kommisjonens likeverdighets-

vurdering bekreftet at kravene i nevnte artikkel var 

oppfylt. Under likeverdighetsvurderingen ble det tatt 

hensyn til avtalen om gjensidig anerkjennelse mellom 

Australia og Unionen(2) som nevnt i artikkel 51 nr. 2 i 

nevnte direktiv — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 25.4.2013,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 26. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) EFT L 229 av 17.8.1998, s. 3. 

3)  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU 

av 22. november 2012 om oppretting av en liste over 

tredjestater med rammeregler som får anvendelse på 

virksomme stoffer for legemidler for mennesker samt de 

tilhørende virksomheter for kontroll og håndheving som 

sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer 

Unionens, i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2001/83/EF(3), bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU erstattes 

av teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 24. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(3) EUT L 325 av 23.11.2012, s. 15. 

2019/EØS/18/35 

_____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tredjestat Merknader 

Australia  

Sveits»  

 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/207 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1272/2013 

av 6. desember 2013 

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 polysykliske aromatiske hydrokarboner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Benzo[a]pyren, benzo[e]pyren, benzo[a]antracen, 

krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, 

benzo[k]fluoranten og dibenzo[a,h]antracen, heretter 

kalt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), er 

klassifisert som kreftframkallende i kategori 1B i 

samsvar med vedlegg VI til 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(2). 

2) Disse PAH-ene finnes i plast- og gummideler i en lang 

rekke forbruksvarer. De er til stede som urenheter i 

noen av råstoffene som brukes i produksjonen av slike 

produkter, særlig mykningsoljer og karbonstøv. De er 

ikke bevisst tilsatt produktene og har ingen spesifikk 

funksjon som bestanddeler i plast- og gummideler. 

3) Disse PAH-ene er forbudt for salg til offentligheten som 

stoffer alene eller i stoffblandinger i henhold til post 28 i 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Dessuten begrenser post 50 i vedlegg XVII til nevnte 

forordning forekomst av PAH i mykningsoljer som 

brukes i produksjon av dekk. 

4) Opplysninger framlagt av Tyskland til Kommisjonen 

angir at produkter som inneholder PAH kan utgjøre en 

fare for forbrukernes helse ved svelging, opptak 

gjennom huden og i noen tilfeller ved innånding. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 7.12.2013,  

s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 27. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

5) Konklusjonen om risikoen for forbrukere var basert på 

beregnet hudeksponering for PAH ved bruk av visse 

forbruksvarer, under verst tenkelige realistiske bruks-

forhold. Eksponeringen overskred avledet nivå uten 

virkning (DMEL)(3) fastsatt for benzo[a]pyren, som 

ble ansett som representativ for giftigheten til de andre 

PAH-ene. 

6) Kommisjonen evaluerte opplysningene fra Tyskland 

og konkluderte med at produkter som inneholder PAH, 

utgjør en risiko for forbrukere, og angir at en 

begrensning vil begrense risikoen. Kommisjonen 

rådspurte også industrien og andre berørte parter om 

virkningene av en begrensning av forekomsten av 

PAH i produkter som kan brukes av forbrukere. 

7) For å beskytte forbrukernes helse mot risikoen som 

oppstår ved eksponering for PAH i produkter, bør det 

fastsettes begrensninger for PAH-innhold i produk-

tenes tilgjengelige plast- eller gummideler, og det bør 

forbys å bringe i omsetning produkter der disse delene 

inneholder ett eller flere PAH-er i konsentrasjoner på 

mer enn 1 mg/kg. 

8) Med tanke på barns sårbarhet bør det fastsettes en 

lavere grenseverdi. Det bør derfor forbys å bringe i 

omsetning leketøy og småbarnsartikler der de tilgjen-

gelige plast- eller gummidelene inneholder ett eller 

flere PAH-er i konsentrasjoner høyere enn 0,5 mg/kg. 

9) Denne begrensningen bør bare gjelde de produktdelene 

som kommer i direkte langvarig kontakt eller kortvarig 

gjentatt kontakt med huden eller munnhulen hos 

mennesker under normale eller rimelig forutsigbare 

bruksforhold. Produkter eller deler av disse som bare er i 

kort eller sjelden kontakt med huden eller munnhulen, 

bør ikke omfattes av begrensningen da den følgende 

eksponeringen for PAH vil være ubetydelig. Det bør 

utarbeides ytterligere veiledning på dette området. 

10) Det finnes alternative råstoffer som inneholder lave 

PAH-nivåer, på markedet i Unionen. Dette omfatter 

karbonstøv og oljer som oppfyller kravene i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om 

plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å 

komme i kontakt med næringsmidler(4).  

  

(3) http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/ 

information_requirements_part_b_en.pdf 

(4) EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1. 

2019/EØS/18/36 
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11) Kommisjonen bør gjennomgå de eksisterende 

grenseverdiene som er vedtatt i denne begrensningen, 

særlig i lys av nye vitenskapelige opplysninger, her-

under opplysninger om migrasjon av PAH fra plast- og 

gummimaterialer i de aktuelle produktene, samt 

opplysninger om alternative råstoffer. Ved gjennom-

gåelsen av de nye vitenskapelige opplysningene bør det 

også tas hensyn til testmetodenes tilgjengelighet og 

pålitelighet. 

12) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

13) De berørte parter bør gis rimelig tid til å treffe de 

tiltakene som måtte være nødvendig for å etterkomme 

denne forordning. 

14) En begrensning i å bringe i omsetning brukte 

produkter og produkter som er i forsyningskjeden den 

datoen denne forordning trer i kraft, kan være 

vanskelig å håndheve. Denne begrensningen bør derfor 

ikke få anvendelse på produkter som var brakt i 

omsetning for første gang før denne datoen. 

15) 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 27. desember 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, i kolonne 2 i post 50, skal nytt nr. 5, 6, 7 og 8 lyde: 

 «5.  Produkter skal ikke bringes i omsetning for levering til allmennheten 

dersom én eller flere av gummi- eller plastkomponentene som kommer i direkte 

langvarig kontakt eller kortvarig gjentatt kontakt med huden eller munnhulen 

hos mennesker under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold, 

inneholder mer enn 1 mg/kg (0,0001 vektprosent av denne komponenten) av ett 

eller flere av de oppførte PAH-ene. 

Slike produkter omfatter blant annet: 

– sportsutstyr, for eksempel sykler, golfkøller, racketer 

– husholdningsredskaper, handlevogner, gåstoler 

– verktøy til privat bruk 

– klær, sko, hansker og treningstøy 

– klokkeremmer, armbånd, masker, hårbånd 

6.  Leketøy, herunder aktivitetsleketøy, og småbarnsartikler skal ikke bringes 

i omsetning dersom én eller flere av gummi- eller plastkomponentene som 

kommer i direkte langvarig kontakt eller kortvarig gjentatt kontakt med huden 

eller munnhulen hos mennesker under normale eller rimelig forutsigbare 

bruksforhold, inneholder mer enn 0,5 mg/kg (0,00005 vektprosent av denne 

komponenten) av ett eller flere av de oppførte PAH-ene. 

7.  Som unntak fra nr. 5 og 6 skal disse numrene ikke gjelde produkter som 

bringes i omsetning for første gang før 27. desember 2015. 

8.  Kommisjonen skal innen 27. desember 2017 gjennomgå grenseverdiene i 

nr. 5 og 6 i lys av nye vitenskapelige opplysninger, herunder migrasjon av PAH 

fra produktene som er nevnt der, og opplysninger om alternative råstoffer, og 

eventuelt endre disse punktene ut fra dette.» 

 



Nr. 18/210 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 7. mars 2013 

om de sikkerhetskravene til visse barneseter som europeiske standarder skal inneholde, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet 

(2013/121/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produkt-

sikkerhet(1), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Produkter som er i samsvar med nasjonale standarder, 

som gjennomfører europeiske standarder utarbeidet i 

henhold til direktiv 2001/95/EF og som det er 

offentliggjort en henvisning til i Den europeiske 

unions tidende, omfattes av en formodning om 

sikkerhet. 

2)  Europeiske standarder skal utarbeides på grunnlag av 

krav som skal sikre at produkter som er i samsvar med 

standardene, oppfyller det alminnelige sikkerhets-

kravet som er fastsatt i artikkel 3 i direktiv 

2001/95/EF. 

3)  Den europeiske standarden EN 14988-1:2006 (Del 1: 

Sikkerhetskrav) og EN 14988-2:2006 (Del 2: Prø-

vingsmetoder) for høye barnestoler, må revideres. Det 

er særlig behov for å innføre strengere sikkerhetskrav 

med hensyn til faren for å falle ut av barnestolen og for 

å bli viklet inn i snorer osv. 

4)  Ingen henvisning til den europeiske standarden 

EN 1272:1998 (Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder) 

for bordmonterte barnestoler er offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende. Som en følge av dette gir 

de nasjonale standardene som gjennomfører den 

europeiske standarden, ikke en formodning om 

sikkerhet. 

5)  Det finnes ingen europeiske standarder for barnestoler 

eller stolmonterte barneseter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2013, s. 23, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 28. 

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 

6)  Det bør derfor fastsettes krav som skal sikre at slike 

barneseter oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet 

som er fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2001/95/EF. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen for alminnelig produkt-

sikkerhet — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med følgende definisjoner: 

a) «stolmontert barnesete» et produkt som er beregnet på å 

bli festet på en voksenstol, for å heve sittestillingen for et 

barn på inntil 36 måneder som kan sitte uten støtte, 

b) «barnestol» en stol beregnet på et barn, med en størrelse 

som er tilpasset barnets alder, og som er beregnet på å stå 

på gulvet, 

c) «høy barnestol» en frittstående stol som hever et barn i 

alderen 6 til 36 måneder som kan sitte uten støtte, opp til 

omkring spisebordshøyde, slik at barnet kan spise eller bli 

matet når det er behørig sikret i sittestilling, 

d) «bordmontert stol» en stol som vanligvis brukes for barn 

som kan sitte uten støtte, og som er beregnet på å bli festet 

til et bord eller en annen vannrett overflate. 

Artikkel 2 

Sikkerhetskrav 

De særlige sikkerhetskravene til de produktene nevnt i artikkel 

1 som europeiske standarder skal inneholde i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/95/EF, er oppført i vedlegget til 

denne beslutning. 

2019/EØS/18/37 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den tjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

ALMINNELIGE SIKKERHETSKRAV 

Produktene skal ikke medføre sikkerhets- eller helserisiko for barn og omsorgspersoner når de brukes som forutsatt, 

eller slik barn må forventes å bruke dem. 

Dersom en type barnestol kan omdannes til en annen type stol (for eksempel fra høy barnestol til barnestol), skal den 

overholde sikkerhetskravene for begge typer stoler. 

Etiketter på produktene eller på emballasjen og medfølgende bruksanvisning skal gjøre brukerne oppmerksom på den 

iboende faren og risikoen for skade som er forbundet med å bruke produktene, og på hvordan dette kan unngås. 

Produktene må likevel ha en så sikker konstruksjon som mulig, og denne må derfor ikke erstattes av etiketter og 

varsler. 

Kjemiske krav 

Alle produkter det vises til i artikkel 1, skal overholde Unionens regelverk. 

Brannfarlige egenskaper 

De produktene det vises til i artikkel 1, må ikke utgjøre umiddelbart brannfarlige elementer i barnets omgivelser. De 

skal derfor være laget av materialer som ikke antennes dersom de blir direkte eksponert for en flamme eller gnist. Det 

skal derfor tas hensyn til den siste versjonen av EN 71-2. 

Bruken av kjemiske flammehemmende stoffer bør holdes på et minimum. Dersom det brukes kjemiske 

flammehemmende stoffer, må giftigheten under bruk og ved disponering av kasserte produkter ikke medføre noen 

helsefare for brukeren eller barnets omsorgspersoner, eller utgjøre noen fare for omgivelsene. 

Emballasje 

Poser av myk plast som brukes som emballasje, og som har en åpning som er større enn et barnehode, må ikke utgjøre 

en kvelningsfare for barnet. Det er forbudt å bruke snorlukking eller snorer for å lukke denne typen emballasje, eller 

for å lukke selvklebende emballasje (f.eks. emballasje av plastfolietypen). 

Den emballasjen som inneholder produktene, må ikke utgjøre en kvelningsfare forårsaket av at nesen og munnen 

dekkes til. Derfor bør plastemballasjen være perforert, dersom fuktigheten kan utestenges på annen måte. 

Poser skal være tydelig merket med følgende eller et lignende varsel: «VARSEL! Oppbevar emballasjen utilgjengelig 

for barn på grunn av kvelningsfare». De skal også være merket med et stort, klart symbol eller diagram som angir en 

mulig fare. 

Identifikasjon av produsent og importør 

Produsentene(1) skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet eller, når dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten 

kan kontaktes(2). 

Importørene(3) skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på produktet eller, når dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med produktet(4). 

SÆRLIGE SIKKERHETSKRAV 

1.  STOLMONTERTE BARNESETER 

1.1. Virkeområde 

Disse sikkerhetskravene gjelder for stolmonterte barneseter beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 15 kg. 

De gjelder ikke for puter, dyner eller andre produkter som er beregnet på å holde barnet fast på en stol uten å heve 

barnets sittestilling.  

  

(1) Som definert i artikkel R1 i kapittel R1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF (EUT L 218 av 

13.8.2008, s. 82). 

(2) Som angitt i artikkel R2 i kapittel R2 i vedlegg I til beslutning nr. 768/2008/EF. 

(3) Som angitt i artikkel R1 i kapittel R1 i vedlegg I til beslutning nr. 768/2008/EF. 

(4) Som angitt i artikkel R4 i kapittel R2 i vedlegg I til beslutning nr. 768/2008/EF. 
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1.2. Sikkerhetskrav 

Klemfare ved mellomrom og åpninger 

Stolmonterte barneseter skal være konstruert og produsert slik at de hindrer at deler av barnets kropp kommer i klem. 

Fare forbundet med høydejustering av et stolmontert barnesete 

Stolmonterte barneseter der sittehøyden kan justeres, skal ha minst én låsemekanisme for å sikre det stolmonterte 

barnesetet i stillingen for normal bruk. Utilsiktet åpning av låsemekanismen(e) må forhindres. 

Fare forbundet med bevegelige deler 

Når det stolmonterte barnesetet er satt opp og er klart for normal bruk, må det ikke oppstå noen punkter som kan 

utgjøre en fare for kutt- eller klemskader som følge av at det stolmonterte barnesetet eller deler av det forflyttes, ved at 

barnet flytter sin kroppsvekt i setet eller ved at setet påføres en kraft som kommer utenfra (enten fra et annet barn, ved 

et uhell av omsorgspersonen eller av en motordrevet mekanisme). 

Stolmonterte barneseter som kan slås sammen, skal ha en mekanisme for dette som et barn ikke kan betjene, og som 

omsorgspersonen ikke utilsiktet kan komme til å utløse. Det skal ikke være mulig å montere et stolmontert barnesete 

for normal bruk uten å aktivere låsemekanismen. 

Fare for fall 

Når det stolmonterte barnesetet er montert for normal bruk, skal det sikre at barnet ikke faller ut av setet og at det ikke 

velter når det lener seg i en hvilken som helst retning. For å unngå personskader som følge av at barnet reiser seg og 

faller eller glir ut av det stolmonterte barnesetet, skal det være konstruert slik at sikringsutstyret hindrer barnet i å reise 

seg og falle eller gli ut av setet. 

Stolmonterte barneseter skal være utstyrt med et sikringsutstyr som kan justeres etter barnets størrelse, og det skal 

minst bestå av en midje- og skrittsele. Det må ikke være mulig å bruke sikringsutstyret uten å bruke skrittselen. 

Den statiske og dynamiske mekaniske belastningen som oppstår ved rimelig, forventet bruk av det stolmonterte 

barnesetet, må ikke føre til at sikringsutstyret, stroppene, forankringspunktene og fastspenningsutstyret blir permanent 

skadet slik at sikkerheten og den normale virkemåten svekkes. 

Når det stolmonterte barnesetet er satt opp og er klart til bruk, skal ryggstøtten være i passende høyde. Det skal også 

være utstyrt med sidearmlener som er høye nok til å sikre at barnet ikke faller ut av barnesetet når det lener seg i en 

hvilken som helst retning. 

Fare for å vikles inn i snorer osv. 

Snorer, bånd og lignende deler, unntatt barnesikringsutstyret og stolens festeutstyr, som et barn som sitter i et 

stolmontert barnesete kan få tak i, skal være så korte at det ikke kan dannes farlige løkker rundt barnets hals. 

Énfibertråder må ikke brukes som snorer, bånd og lignende deler, eller som løkker eller sytråd. 

Fare for å sette noe i halsen 

For å forebygge faren for at barnet setter noe i halsen, skal stolmonterte barneseter ikke inneholde små deler, uansett 

om det krever verktøy for å fjerne dem eller ikke, dersom barnet av egen kraft kan frigjøre dem, og de er små nok til å 

få plass i barnets munn. 

Et barn skal ikke av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en fare ved at barnet kan sette det i halsen. 

Barnet må ikke utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av størrelsen på de elementene som 

materialene inneholder, eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse elementene tilstrekkelig små eller få 

tak i dem. 

Fare for svelging 

For å unngå faren for svelging av små deler skal stolmonterte barneseter ikke inneholde separate eller små deler som 

barnet av egen kraft kan få løs, og som kan passere gjennom barnets spiserør. Giftige materialer eller giftig 

overflatebehandling skal under ingen omstendighet brukes. 

Fare for kvelning 

Stolmonterte barneseter skal ikke ha overføringsbilder av plast som et barn kan gripe og av egen kraft få løs. De skal 

ikke ha vanntette belegg som kan dekke både et barns nese og munn og dermed utgjøre en fare for kvelning.  
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Farlige kanter, hjørner og utstikkende deler 

Alle tilgjengelige kanter, hjørner og utstikkende deler på et stolmontert barnesete skal være avrundet, og de skal ikke 

ha grader eller skarpe kanter. 

Overflater 

Alle overflater skal i den grad de er forenelige med det stolmonterte barnesetets funksjon, være så glatte at de ikke 

fører til skrubbsår, kutt, rifter, brannsår eller andre personskader som kan oppstå ved et uhell når det stolmonterte 

barnesetet er i bruk, eller som følge av barnets atferd. 

Konstruksjon 

Det stolmonterte barnesetet må ikke bryte sammen eller vise tegn på skader eller permanent deformasjon som kan 

svekke barnesetets sikkerhet og normale virkemåte. Eventuelle mekanismer som kan justere høyden på et stolmontert 

barnesete, skal ikke gjøre det mulig at den valgte høyden endres på grunn av den mekaniske belastningen som det 

stolmonterte barnesetet utsettes for ved rimelig, forventet bruk. 

Stolens festeutstyr 

Stolens festeutstyr skal være konstruert slik at det stolmonterte barnesetet er festet til både stolens ryggstøtte og til 

setet. 

Stolens festeutstyr, stropper, forankringspunkter og fastspenningsutstyr må ikke kunne gå i stykker, løsne eller bli 

atskilt fra det stedet der de sitter fast på grunn av den mekaniske belastningen de utsettes for ved rimelig, forventet 

bruk. 

Fare forbundet med feil størrelse 

I produktinformasjonen skal det angis passende dimensjoner for setet og ryggstøtten for de stolene som produktet er 

beregnet på. 

1.3. Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning og merking 

Produktet skal være merket med sikkerhetsinformasjon, som også skal tas med i bruksanvisningen. 

Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der det stolmonterte barnesetet tilbys 

for detaljsalg, og med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til 

merking, må ikke lett kunne fjernes. 

Sikkerhetsinformasjon 

Viktig sikkerhetsinformasjon skal være klar og synlig. Informasjonen skal synes tydelig, også etter at barnesetet er 

montert på en voksenstol og før barnet settes på det stolmonterte barnesetet. Informasjonen skal innledes med ordet 

«VARSEL» og minst formidle følgende eller lignende budskap: 

— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.» 

— «Bruk alltid barnesikringsutstyret og stolens festeutstyr.» 

— «Kontroller alltid at det stolmonterte barnesetet er sikkert og stabilt før det tas i bruk.» 

— «Dette produktet er beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 15 kg, og som kan sitte uten støtte.» 

Kjøpsinformasjon 

Forbrukeren skal tydelig kunne se kjøpsinformasjonen på utsalgsstedet. Informasjonen skal inneholde minst følgende, 

både skriftlig og som selvforklarende piktogram: 

— dette eller et lignende budskap: «Dette produktet er beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 15 kg, og 

som kan sitte uten støtte.», 

— passende dimensjoner for voksenstolen, dens sete og ryggstøtte. 

Bruksanvisning 

Det skal følge en bruksanvisning med det stolmonterte barnesetet. Bruksanvisningen skal inneholde: 

— følgende eller en lignende melding: «VIKTIG! OPPBEVARES TIL SENERE BRUK.», 

— bruksanvisning for en riktig og sikker montering og bruk av det stolmonterte barnesetet, 

— informasjon om hvilke typer voksenstoler barnesetet kan og ikke kan monteres på.  
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Varslene i bruksanvisningen skal innledes med ordet «VARSEL!» og minst formidle følgende eller lignende budskap: 

— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.» 

— «Bruk alltid barnesikringsutstyret og stolens festeutstyr.» 

— «Sørg for at stolens festeutstyr er montert og justert riktig før bruk.» 

— «Kontroller alltid at det stolmonterte barnesetet er sikkert og stabilt før det tas i bruk.» 

Bruksanvisningen skal også inneholde følgende informasjon: 

— følgende eller en lignende melding: «Dette produktet er beregnet på barn opp til 36 måneder som veier høyst 

15 kg, og som kan sitte uten støtte.», 

— passende dimensjoner for voksenstolen, dens sete og ryggstøtte, 

— en melding om at det stolmonterte barnesetet ikke bør brukes dersom deler av det er gått i stykker, revnet eller 

mangler, 

— en melding om at tilbehør eller reservedeler ut over dem som er godkjent av produsenten, ikke skal brukes, 

— anbefalinger om rengjøring og vedlikehold. 

2.  BARNESTOLER 

2.1. Virkeområde 

Disse sikkerhetskravene gjelder for barnestoler som er beregnet på barn som kan sitte uten støtte. Dette omfatter 

krakker, stoler (bestanddelene omfatter bein, sete og ryggstøtte) og lenestoler (bestanddelene omfatter sete, ryggstøtte 

og armelener) for innendørs og utendørs bruk. Dette gjelder også for gyngestoler og sammenleggbare stoler. Kravene 

gjelder dessuten for flerbruksprodukter som kan omgjøres til barnestoler. De gjelder også for barnestoler med hjul. 

Også produkter som kombinerer barnestolens bruk med annen bruk (for eksempel lagring), må oppfylle kravene. 

2.2. Sikkerhetskrav 

Klemfare ved mellomrom og åpninger 

Barnestoler skal være konstruert og produsert slik at barn ikke får lemmer, føtter og hender i klem, og slik at de i den 

grad det er mulig ikke får fingrene i klem i mellomrom og åpninger. 

Sammenleggbare barnestoler skal være konstruert og produsert slik at det ikke er fare for å få fingrene i klem. 

Barnestoler skal ikke være så tunge at et barn kan få hode, armer eller bein i klem under dem. 

Fare forbundet med bevegelige deler 

Når barnestolen er klargjort for normal bruk i henhold til produsentens bruksanvisning, skal det ikke finnes noen 

farlige bevegelige deler. 

Møbelhjul og hjul 

Barnestoler som er utstyrt med hjul eller møbelhjul, skal være konstruert slik at stabiliteten ikke svekkes. 

Fare for fall 

Barnestoler skal være stabile nok til at de ikke velter når det er barn i dem. 

Stabilitet 

Barnestoler skal være stabile. 

Fare for å sette noe i halsen 

For å forebygge faren for å sette noe i halsen skal barnestoler ikke inneholde små deler som barnet av egen kraft kan 

frigjøre, og som kan få plass i barnets munn. Et barn skal ikke av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en 

fare ved at barnet kan sette det i halsen. Barnet må ikke utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av 

størrelsen på de elementene som materialene inneholder, eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse 

elementene tilstrekkelig små eller få tak i dem.  
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Fare for kvelning 

Barnestoler skal ikke ha noen overføringsbilder av plast som et barn av egen kraft få løs. De skal ikke ha vanntette 

belegg som kan dekke både nese og munn og dermed utgjøre en fare for kvelning. 

Fare for svelging 

For å unngå faren for svelging av små deler skal barnestoler ikke inneholde separate eller små deler som barnet av egen 

kraft kan få løs, og som kan passere gjennom barnets spiserør. Giftige materialer eller giftig overflatebehandling skal 

under ingen omstendighet brukes. 

Overflater 

Alle overflater skal i den grad de er forenelige med barnestolens funksjon, være så glatte at de ikke fører til skrubbsår, 

kutt, rifter, brannsår eller andre personskader som kan oppstå ved et uhell når barnestolen er i bruk, eller som følge av 

barnets atferd. 

Farlige kanter 

Barnestoler skal ikke ha skarpe kanter og spisser. Tilgjengelige kanter og hjørner skal være avrundet eller skråfaset. De 

skal ikke ha spisser eller utstikkende overflater som kan medføre fare for stikkskade. 

Konstruksjon 

Barnestoler og barnestolenes deler, for eksempel sete, ryggstøtte og bein, skal kunne tåle de mekaniske belastningene 

som de utsettes for ved rimelig, forventet bruk. 

2.3. Sikkerhetsinformasjon 

Varsler og bruksanvisninger skal informere foreldre eller omsorgspersoner om at en barnestol plassert under et vindu, 

kan brukes som trinn, og kan utgjøre en fare for at barnet faller ut at vinduet. 

Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der barnestolen tilbys for detaljsalg, og 

med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til merking, må ikke lett 

kunne fjernes. 

3.  HØYE BARNESTOLER 

3.1. Virkeområde 

Disse sikkerhetskravene gjelder for høye stoler beregnet på barn som kan sitte uten støtte, er mellom cirka 6 og 36 

måneder og veier høyst 15 kg. Dersom en høy barnestol er konstruert for å kunne omgjøres til en barnestol, skal denne 

også overholde sikkerhetskravene for barnestoler. 

Dersom deler av en høy barnestol er konstruert for å kunne tas av (for eksempel et brett eller en fotstøtte), gjelder 

sikkerhetskravene for høy barnestol både med og uten disse delene. 

Produkter med en betydelig lekeverdi skal dessuten overholde kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/48/EF(1) om sikkerhetskrav til leketøy (for eksempel en høy barnestol som kan omgjøres til en gyngehest). 

3.2. Sikkerhetskrav 

Allment 

Forbindelsesskruer for direkte fastspenning (for eksempel selvgjengende skruer) må ikke brukes for å montere deler 

som er konstruert for å kunne fjernes eller løsnes når den høye stolen demonteres med henblikk på transport eller 

lagring. 

Utsatte kanter eller utstikkende deler skal være avrundet eller skråfaset, og de skal ikke ha grader eller skarpe kanter. 

Fare for fall 

For å unngå personskader som følge av at barnet reiser seg og faller eller glir ut av den høye stolen, skal den være 

konstruert slik at sikringsutstyret hindrer barnet i å reise seg og falle eller gli ut av stolen. 

Den høye stolen skal være utstyrt med et sikringsutstyr som kan justeres etter barnets størrelse, og det skal minst bestå 

av en midje- og skrittsele. Det må ikke være mulig å bruke sikringsutstyret uten å bruke skrittselen.  

  

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 
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Et barn skal ikke av egen kraft eller ved hjelp av en ytre kraft kunne slå i stykker sikringsutstyret, stroppene, 

forankringspunktene og fastspenningsutstyret, eller få dem til å løsne eller bli atskilt fra det stedet der de sitter fast. 

Sikringsutstyrets konstruksjon skal ta hensyn til barnets mulige bevegelser i den høye stolen. 

Den høye stolens ryggstøtte må være i passende høyde. Den skal også være utstyrt med sidearmlener som er høye nok 

til å sikre at barnet ikke faller ut av stolen når det lener seg i en hvilken som helst retning. 

For å unngå personskader som skyldes at barnet dytter og/eller presser føttene sine mot spisebordet og på den måten får 

stolen til å velte bakover, skal den være konstruert slik at den er stabil nok til ikke å velte. 

Fare for å vikles inn i snorer osv. 

Det skal ikke finnes noen snorer, bånd eller lignende deler (med unntak av sikringsutstyret) på høye stoler, som kan 

utgjøre en fare for at barnet vikles inn i snorer osv. 

Klemfare ved mellomrom og åpninger 

Høye barnestoler skal være konstruert og produsert slik at de hindrer at deler av barnets kropp kommer i klem. 

Fare forbundet med bevegelige deler 

For å unngå fare for kutt- og klemskader, skal det ikke finnes punkter der slik fare kan oppstå. Dersom slike punkter 

ikke kan unngås av bruksmessige årsaker, skal det treffes hensiktsmessige tiltak slik at de er sikre. 

Deler av en høy barnestol som kan legges sammen eller tas av, må låses på en slik måte at et barn som bruker 

produktet, eller et annet barn, ikke kan åpne låsemekanismen, eller en voksen utilsiktet kan komme til å åpne den. 

Låsemekanismer for sammenleggbare høye barnestoler 

Det kreves låsemekanismer for å hindre at en høy barnestol slår seg sammen når det sitter et barn i den, og mens et 

barn settes opp i eller tas ut av den. 

For å unngå faren ved feil bruk av en høy barnestol skal enten vekten fra barnet som bruker stolen, hindre den i å slå 

seg sammen, eller så skal minst én av låsemekanismene automatisk aktiveres når den høye stolen brukes. 

Barn må ikke ved et uhell kunne utløse eller betjene låsemekanismene. 

Alle låsemekanismer skal fortsette å virke skikkelig når de utsettes for statisk og dynamisk mekanisk belastning ved 

rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen. 

Fare for å sette noe i halsen 

Ingen deler av stolen som et barn av egen kraft kan løsne, må være så små at de kan få plass i barnets munn. Ingen av 

delene som kan tas av stolen uten bruk av verktøy, må være så små at de kan få plass i barnets munn. Et barn skal ikke 

av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en fare ved at barnet kan sette det i halsen. Barnet må heller ikke 

utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av størrelsen på de elementene som materialene inneholder, 

eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse elementene tilstrekkelig små eller få tak i dem. 

Sikringsutstyr 

Den høye barnestolen skal være konstruert slik at barnet holdes fast i sittestilling og hindres i å falle ut når det reiser 

seg og mister balansen, enten ved hjelp av et sikringsutstyr som består av en skrittsele og en vannrett del, eller ved 

hjelp av en hel sele. Dersom den høye barnestolen har ryggstøtte som kan legges ned, skal den ha en hel sele. 

Statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen, må ikke forårsake 

permanente skader som kan svekke sikkerheten ved og den normale virkemåten for hele selens skritt- og midjesele 

samt stropper. 

Dersom en høy barnestol er utstyrt med en sele eller forankringspunkter for belte, må ikke statisk og dynamisk 

mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen forårsake permanente skader som kan svekke 

sikkerheten ved og den normale virkemåten for dette utstyret.  
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Dersom en høy barnestol er utstyrt med en hel sele eller et belte, skal disse være justerbare, og statisk og dynamisk 

mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen må ikke forårsake permanente skader som 

kan svekke sikkerheten ved og den normale virkemåten for dette utstyret. 

Sidevern 

Den høye barnestolen skal være utstyrt med sidearmlener eller annet sidevern. 

Ryggstøtte 

Den høye barnestolen skal også være utstyrt med en ryggstøtte som er høy nok til å sikre at barnet ikke faller ut av 

stolen når det lener seg i en hvilken som helst retning. 

Ryggstøtte som kan legges ned 

Den mekanismen som gjør det mulig å justere ryggstøtten, må ikke gli fra én stilling til en annen når den utsettes for 

statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den høye barnestolen. 

Møbelhjul og hjul 

Barnestoler som er utstyrt med hjul eller møbelhjul, skal være konstruert slik at stabiliteten ikke svekkes. 

Konstruksjon 

Den høye barnestolens virkemåte må ikke svekkes når stolen utsettes for statisk og dynamisk mekanisk belastning ved 

rimelig, forventet bruk. 

Den høye barnestolen må ikke bryte sammen og låsemekanismen skal fortsatt være aktivert når stolen utsettes for 

statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk. 

Stabilitet 

Dersom deler av en høy barnestol er konstruert for å kunne tas av (for eksempel et brett eller en fotstøtte), gjelder 

stabilitetskravene for høy barnestol både med og uten disse delene. 

Når den høye barnestolen utsettes for statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk, må den 

ikke velte til siden, bakover eller framover. 

3.3. Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning og merking 

Allment 

Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der den høye barnestolen tilbys for 

detaljsalg, og med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til merking, 

må ikke lett kunne fjernes. 

Sikkerhetsinformasjon 

Sikkerhetsinformasjonen skal være klar og synlig. Den skal innledes med ordet «VARSEL» og minst formidle 

følgende eller lignende budskap: 

— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.» 

— «Bruk alltid sikringsutstyret.» 

— «Kontroller alltid at den høye barnestolen er sikker og stabil før den tas i bruk.» 

Kjøpsinformasjon 

Forbrukeren skal tydelig kunne se kjøpsinformasjonen på utsalgsstedet. Informasjonen skal inneholde minst følgende 

eller et lignende budskap, både skriftlig og som selvforklarende piktogram: «Dette produktet er beregnet på barn opp til 

36 måneder som veier høyst 15 kg, og som kan sitte uten støtte.» Ytterligere sikkerhetsinformasjon må tilføyes dersom 

produktet kan endres slik at det enten kan brukes til lek eller som barnestol, som kan justeres for å passe barnet på 

forskjellige utviklingstrinn (produkter som «vokser med barnet»). 

Merking 

Høye barnestoler skal være tydelig merket med følgende eller et lignende varsel: «VARSEL! FORLAT ALDRI 

BARNET UTEN TILSYN.» Et passende piktogram skal brukes sammen med varselet. 

Bruksanvisning 

Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om bruken av den høye barnestolen og innledes med ordene «VIKTIG! 

OPPBEVARES TIL SENERE BRUK», eller en lignende melding.  
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Bruksanvisningen skal inneholde følgende eller lignende varsler som innledes med ordet «VARSEL!»: 

— «Forlat aldri barnet uten tilsyn.» 

— «Bruk ikke den høye barnestolen med mindre alle deler er riktig montert og justert.» 

Bruksanvisningen skal også inneholde følgende varsler: 

— sørg for at selen er riktig montert, 

— vær oppmerksom på faren med åpen ild eller andre sterke varmekilder, som elektriske varmeovner, gassapparater 

o.l., i nærheten av den høye barnestolen. 

Følgende sikkerhetsinformasjon skal framgå av bruksanvisningen: 

— en monteringstegning, en liste og/eller beskrivelse av alle deler og verktøy som trengs for å montere stolen, og et 

diagram over bolter og andre låsemekanismer, 

— en melding om at den høye barnestolen ikke skal brukes før barnet kan sitte uten støtte, 

— en melding om at den høye barnestolen ikke bør brukes dersom deler av den er gått i stykker, revnet eller mangler, 

— anbefalinger om rengjøring og vedlikehold. 

4.  BORDMONTERTE BARNESTOLER 

4.1. Virkeområde 

Disse sikkerhetskravene gjelder for bordmonterte stoler beregnet på barn som kan sitte uten støtte (fra 6 måneder), og 

som veier høyst 15 kg. 

4.2. Sikkerhetskrav 

Allment 

Bordmonterte barnestoler skal når de er klare for bruk, være montert slik at det ikke er fare for at barnet eller 

omsorgspersonen blir klemt, skjærer seg eller kommer til skade. 

Klemfare ved mellomrom og åpninger 

For å unngå at barnet kommer i klem skal bordmonterte barnestoler ikke ha rør med åpne ender, eller mellomrom eller 

åpninger som kan forårsake personskade på barnet. 

Bordmonterte barnestoler skal være konstruert slik at de hindrer barnet i å falle ut gjennom mellomrom eller åpninger. 

Farlige kanter, hjørner og utstikkende deler 

Alle tilgjengelige kanter, hjørner og utstikkende deler på en bordmontert barnestol skal være avrundet og skråfaset, og 

de skal ikke ha grader eller skarpe kanter. 

Fare for å sette noe i halsen 

For å forebygge faren for at barnet setter noe i halsen, skal stolene ikke inneholde små deler, uansett om det krever 

verktøy for å fjerne dem eller ikke, dersom barnet av egen kraft kan frigjøre dem, og de er små nok til å få plass i 

barnets munn. 

Et barn skal ikke av egen kraft kunne få tak i fyllmaterialer som utgjør en fare ved at barnet kan sette det i halsen. 

Barnet må heller ikke utsettes for ytterligere fare for å sette noe i halsen på grunn av størrelsen på de elementene som 

materialene inneholder, eller på grunn av at barnet av egen kraft kan gjøre disse elementene tilstrekkelig små eller få 

tak i dem. 

Fare for svelging 

For å unngå faren for at et barn ved feil bruk av en bordmontert barnestol svelger små deler, skal den ikke inneholde 

separate eller små deler som barnet av egen kraft kan få løs, og som kan passere gjennom barnets spiserør. 

Fare for kvelning 

Stolene skal ikke ha noen overføringsbilder av plast som et barn kan gripe og av egen kraft få løs. De skal ikke ha 

vanntette belegg som kan dekke både et barns nese og munn og dermed utgjøre en fare for kvelning.  
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Selvgjengende skruer 

Forbindelsesskruer (for eksempel selvgjengende skruer) må ikke brukes for å sikre deler som er konstruert for å kunne 

fjernes eller løsnes når den bordmonterte barnestolen demonteres med henblikk på transport eller lagring. 

Fare forbundet med bevegelige deler 

Når den stolmonterte barnestolen er klargjort for normal bruk i henhold til produsentens bruksanvisning, skal det ikke 

finnes noen farlige bevegelige deler. 

Fare for fall 

For å unngå personskader som følge av at barnet reiser seg og faller eller glir ut av den bordmonterte barnestolen, skal 

den være konstruert slik at sikringsutstyret hindrer barnet i å reise seg og falle eller gli ut av stolen. 

Den bordmonterte barnestolen skal være utstyrt med et sikringsutstyr som kan justeres etter barnets størrelse, og det 

skal minst bestå av en midje- og skrittsele. Det må ikke være mulig å bruke sikringsutstyret uten å bruke skrittselen. 

Et barn skal ikke av egen kraft eller ved hjelp av en ytre kraft kunne slå i stykker sikringsutstyret, stroppene, 

forankringspunktene og fastspenningsutstyret, eller få dem til å løsne eller bli atskilt fra det stedet der de sitter fast. 

Sikringsutstyrets konstruksjon skal ta hensyn til barnets mulige bevegelser i den bordmonterte barnestolen. 

Når den bordmonterte barnestolen er satt opp og er klar til bruk, skal ryggstøtten være i passende høyde. Den skal også 

være utstyrt med sidearmlener som er høye nok til å sikre at barnet ikke faller ut av stolen når det lener seg i en hvilken 

som helst retning. 

Fotstøtter 

Stolen skal ikke være utstyrt med fotstøtte. 

Avtakbare seter 

Dersom setet kan tas av rammen, skal fastspenningsinnretningene som forankrer setet til rammen, være konstruert slik 

at de hindrer setet i utilsiktet å løsne fra rammen. 

Setet skal forbli festet til rammen når den utsettes for mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den 

bordmonterte barnestolen. 

Konstruksjon 

Statisk og dynamisk mekanisk belastning ved rimelig, forventet bruk av den bordmonterte barnestolen må ikke 

forårsake permanente skader som kan svekke stolens sikkerhet og normale virkemåte. 

Forankringsstøtte 

Forankringsstøtten skal sikre at den bordmonterte barnestolen ikke beveger seg når stolen er festet til støtteflaten, ved 

rimelig, forventet bruk. Forankringen av den bordmonterte barnestolen må tåle skumping. 

Stabilitet 

Bordmonterte barnestoler må ikke slå seg sammen eller velte av de statiske eller dynamiske mekaniske belastningene 

den utsettes for ved rimelig, forventet bruk. 

4.3. Sikkerhetsinformasjon, bruksanvisning og merking 

Allment 

Produktet skal være merket med sikkerhetsinformasjon, som også skal tas med i bruksanvisningen. 

Sikkerhetsinformasjonen skal gis skriftlig på språket eller språkene i den staten der den bordmonterte barnestolen tilbys 

for detaljsalg, og med selvforklarende piktogrammer. All merking skal være leselig og etiketter som brukes til 

merking, må ikke lett kunne fjernes. 

Kjøpsinformasjon 

Forbrukeren skal tydelig kunne se kjøpsinformasjonen på utsalgsstedet. Informasjonen skal inneholde minst følgende, 

både skriftlig og som selvforklarende piktogram:  
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— dette eller et lignende budskap: «Dette produktet er beregnet på barn som veier høyst 15 kg, og som kan sitte uten 

støtte.» 

— passende dimensjoner for den støtteoverflaten som den bordmonterte barnestolen kan festes til. 

Det skal også gis følgende informasjon: 

— «Denne bordmonterte barnestolen kan ikke brukes på alle bord. Bruk den ikke på glassbord, bord med løse 

bordplater, bordklaffer, bord med enkeltfot, spillebord eller campingbord». 

Merking 

Den bordmonterte barnestolen skal være synlig og permanent merket med følgende: 

— Varselet «VARSEL! Forlat aldri barnet uten tilsyn» skal være synlig når den bordmonterte barnestolen er i bruk. 

— Varselet «VARSEL! Bruk alltid barnesikringsutstyret og festeutstyret til bordet.» 

— Varselet «VARSEL! Kontroller alltid at den bordmonterte barnestolen er sikker og stabil før den tas i bruk.» 

— Meldingen «Høyeste vekt: 15 kg.» 

Bruksanvisning 

Informasjon om riktig og sikker montering av den bordmonterte barnestolen skal være angitt i bruksanvisningen. 

Informasjonen skal være presis og entydig, og den skal inneholde minst følgende eller lignende budskap: 

— «Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk og oppbevar den til senere bruk. Barnet ditt kan skade seg dersom 

du ikke følger bruksanvisningen.» 

— «Denne bordmonterte barnestolen egner seg ikke for barn som ikke kan sitte uten støtte.» 

— «VARSEL! Forlat aldri barnet uten tilsyn.» 

— «Bruk alltid barnesikringsutstyret og festeutstyret til bordet.» 

— «Kontroller alltid at den bordmonterte barnestolen er sikker og stabil før den tas i bruk.» 

— «Denne bordmonterte barnestolen kan ikke brukes på alle bord. Bruk den ikke på glassbord, bord med løse 

bordplater, bordklaffer, bord med enkeltfot, spillebord eller campingbord». 

— «Kontroller at bordet ikke velter når den bordmonterte barnestolen er i bruk.» 

— «Bruk ikke duker eller andre objekter på støtteoverflaten som kan hindre at forankringselementene virker som de 

skal. Sørg for at det er rent og tørt på bordets konstruksjon og overlate.» 

— «Denne bordmonterte barnestolen skal ikke brukes av barn som veier mer enn 15 kg.» 

— «Kontroller festeskruene regelmessig og trekk til ved behov.» 

— «VARSEL! Bruk ikke den bordmonterte barnestolen dersom noen av delene er gått i stykker eller mangler.» 

— «Bruk ikke andre reservedeler enn dem som er godkjent av produsenten eller distributøren.» 

— «Fest ikke den bordmonterte barnestolen et sted der barnet kan bruke føttene til å skyve fra mot en del av bordet, 

en annen stol eller konstruksjon, ettersom dette kan føre til at den bordmonterte barnestolen løsner fra bordet.» 

Passende dimensjoner for støtteoverflaten skal være spesifisert. 

_____________ 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 681/2013 

av 17. juli 2013 

om endring av del III i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

sikkerhetskrav til leketøy(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), 

særlig artikkel 46 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I direktiv 2009/48/EF er det fastsatt grenseverdier for 

barium, basert på anbefalinger fra det nederlandske 

riksinstituttet for folkehelse og miljø (RIVM) i en 

rapport fra 2008 om kjemikalier i leketøy («Chemicals 

in Toys. A general methodology for assessment of 

chemical safety of toys with a focus on elements».) 

Anbefalingene fra RIVM tar utgangspunkt i at barn ikke 

skal eksponeres for kjemikalier i leketøy som 

overskrider et visst nivå, et såkalt «akseptabelt daglig 

inntak». Ettersom barn også eksponeres for kjemikalier 

fra andre kilder, bør leketøy bare utgjøre en viss 

prosentandel av det akseptable daglige inntaket. I en 

rapport fra 2004 anbefalte Vitenskapskomiteen for 

toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) at det 

akseptable daglige inntaket fra leketøy ikke skal 

overskride 10 %. Vitenskapskomiteen for helse- og 

miljørisiko (SCHER) støtter dette i en uttalelse om 

vurderingen av migrasjonsgrenser for kjemiske 

grunnstoffer i leketøy, vedtatt 1. juli 2010. 

2)  Ifølge anbefalingene fra RIVM skal grenseverdiene for 

grunnstoffene som er oppført i direktiv 2009/48/EF, 

beregnes ved å multiplisere den høyeste prosentandelen 

av akseptabelt daglig inntak med et barns vekt, som er 

estimert til 7,5 kg, og dividere med mengden av 

leketøymateriale som inntas. 

3)  RIVM opererer med et akseptabelt daglig inntak på 

0,6 mg/kg kroppsvekt/dag for barium – et nivå som 

harmonerer med en rapport fra 2005 fra de amerikanske 

myndighetene for kontroll av giftige stoffer og 

sykdommer (ATSDR) om toksikologisk profil for 

barium, basert på dyreforsøksdata. RIVM har også 

vurdert andre bariumsnivåer, basert på data fra 

mennesker, men tok ikke hensyn til disse dataene ved 

fastsettelsen av det akseptable daglige inntaket av 

barium. Selv om det anses som mer gunstig å bruke data 

fra mennesker som grunnlag for utledningen av et 

akseptabelt daglig inntak, mente RIVM at disse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 18.7.2013,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 29. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

undersøkelsene inneholdt alvorlige feil. I stedet ble det 

brukt dyreforsøksdata, som var mer pålitelige i arbeidet 

med å utlede et akseptabelt daglig inntak. 

4)  For å kartlegge tenkte situasjoner med eksponering for 

grunnstoffer beregnet RIVM mengden av leketøy-

materiale som inntas, til 8 mg per dag for avskrapet 

materiale, 100 mg for sprøtt materiale og 400 mg for 

flytende eller klebrig materiale. SCHER støttet disse 

tallene i en uttalelse om risikoer knyttet til organiske 

CMR-stoffer i leketøy, som ble vedtatt 18. mai 2010. 

5)  Følgende grenseverdier for barium ble fastsatt ved å 

multiplisere 10 % av det akseptable daglige inntaket 

med barnets vekt og dividere med mengden av leketøy-

materiale som inntas: 56 000 mg/kg for avskrapet 

materiale, 4 500 mg/kg for tørt materiale og 

1 125 mg/kg for flytende materiale. 

6)  De amerikanske myndighetene for kontroll av giftige 

stoffer og sykdommer publiserte i 2007 en ajourføring 

av rapporten om toksikologisk profil for barium, der de 

foreslo et akseptabelt daglig inntak på 0,2 mg/kg 

kroppsvekt/dag. Denne ajourføringen ble gjort tilgjen-

gelig først etter at RIVM-rapporten var ferdigstilt. Etter 

samtaler med berørte parter ble det dessuten sluttet at 

RIVM ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til IPCS-

rapporten fra 2001. 

7)  Kommisjonen ba derfor SCHER om en uttalelse og en 

ytterligere vurdering av migrasjonsgrensene for barium 

samt anbefalinger om hva som skal anses som et 

akseptabelt daglig inntak, i lys av dokumentene fra 

IPCS og ATSDR (2007). 

8)  I en uttalelse som ble vedtatt 22. mars 2012, slår 

SCHER fast at tilgjengelige data fra mennesker ikke er 

egnet til å utlede et akseptabelt daglig inntak. Derimot 

er undersøkelser som er basert på dyreeksperiment og 

som holder god kvalitet, bedre egnet til å utlede et 

akseptabelt daglig inntak av barium, som ifølge SCHER 

er på 0,2 mg/kg kroppsvekt/dag. 

9)  Denne verdien tar hensyn til bariumopptaket i fordøyel-

sessystemet. SCHER anslår at barn i alderen 1–15 år tar 

opp 30 % i fordøyelsessystemet, mens opptaket hos 

spedbarn er på 60 %. SCHER bygger imidlertid det 

akseptable daglige inntaket av barium på et «verst 

tenkelig scenario» der barn som eksponeres for barium, 

har et opptak på 100 %.  
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10)  Følgende grenseverdier for barium ble fastsatt ved å 

multiplisere 10 % av det nye akseptable daglige inntaket 

med barnets vekt og dividere med mengden av leketøy-

materiale som inntas: 18 750 mg/kg for avskrapet 

materiale, 1 500 mg/kg for tørt materiale og 375 mg/kg 

for flytende materiale. 

11)  For å beskytte liv og helse hos mennesker generelt og 

barn spesielt, haster det med å ta i bruk de lavere 

migrasjonsgrensene for barium. Dette direktiv bør 

derfor endres ved en forordning som trer i kraft  

20. juli 2013, slik er det mulig å avverge en lengre 

periode der forskjellige migrasjonsgrenser er i bruk 

under innarbeidingen av et direktiv i nasjonal 

lovgivning. 

12)  Direktiv 2009/48/EF bør derfor endres. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for leketøys sikkerhet — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 20. juli 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I nr. 13 i del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF skal posten for barium lyde: 

Grunnstoff 

mg/kg 

i tørt. sprøtt, pulverlignende 

eller bøyelig leketøymateriale 

mg/kg 

i flytende eller klebrig 

leketøymateriale 

mg/kg 

i avskrapet leketøymateriale 

«Barium 1 500 375 18 750» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 4/2014 

av 6. januar 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 640/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme 

for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De erfaringer som er gjort ved gjennomføringen av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009(2) viser at det 

er nødvendig å endre visse bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 640/2009 for å unngå utilsiktede virkninger på 

motormarkedet og på ytelsen til produkter som omfattes 

av nevnte forordning. 

2) Den seneste utviklingen på markedet for elektriske 

motorer har ført til endringer i grenseverdiene for høyde 

over havet, høyeste og laveste omgivelsestemperatur og 

kjølevannstemperatur som gjelder for å vurdere om 

motoren er i drift under ekstreme forhold, og derfor må 

ha en spesiell utforming. Denne utviklingen bør 

gjenspeiles i forordningen. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 

direktiv 2009/125/EF — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 7.1.2014, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 

av 30.10.2014, s. 30. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) EUT L 191 av 23.7.2009, s. 26. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EF) nr. 640/2009 

I forordning (EF) nr. 640/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

 «Artikkel 1 

 Formål og virkeområde 

 1.  I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 

utforming for omsetning og ibruktaking av motorer, 

herunder slike som er innebygd i andre produkter. 

 2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  motorer som er konstruert for drift fullstendig 

nedsenket i væske, 

b)  motorer som er fullstendig innebygd i et produkt (for 

eksempel gir, pumpe, vifte eller kompressor), slik at 

energiytelsen ikke kan prøves uavhengig av produktet, 

c)  motorer som er spesifikt konstruert for drift 

i)  over 4 000 meter over havet, 

ii)  der omgivelsestemperaturen er over 60 °C, 

iii)  ved en høyere driftstemperatur enn 400 °C, 

iv)  når temperaturen i omgivelsesluften er under  

– 30 °C for alle motorer, eller under 0 °C for 

motorer med vannkjøling, 

v)  når kjølevannstemperaturen ved inntaket til et 

produkt er under 0 °C eller over 32 °C,  
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vi)  i potensielt eksplosive atmosfærer i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF(*), 

d)  bremsemotorer, 

 unntatt når det gjelder opplysningskravene i del 2 nr. 3-

6 og nr. 12 i vedlegg I. 

____________  

(*) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.» 

2)  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 640/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse seks måneder etter ikrafttredelsen. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Endringer av vedlegg I til forordning (EF) nr. 640/2009 

I vedlegg I nr. 2 innsettes følgende ledd etter tredje ledd: 

«Dersom størrelsen på motorens merkeplate gjør det umulig å ta med alle opplysningene nevnt i nr. 1, skal bare 

nominell virkningsgrad (η) ved full merkelast og merkespenning (UN) angis.» 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1071/2009 

av 21. oktober 2009 

om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som 

transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsyn(2), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Gjennomføringen av et indre marked for veitransport 

med like konkurransevilkår krever ensartet anvendelse 

av felles regler om adgang til yrket som godstransportør 

eller persontransportør på vei (veitransportøryrket). 

Slike felles regler vil bidra til et høyere faglig kvalifi-

kasjonsnivå for veitransportørene, rasjonalisering av 

markedet og forbedret kvalitet på tjenestene som ytes, til 

beste for veitransportørene, kundene og økonomien som 

helhet, samt til bedring av trafikksikkerheten. De vil 

også lette veitransportørenes faktiske utøvelse av 

etableringsretten. 

2) I rådsdirektiv 96/26/EF av 29. april 1996 om adgang til 

yrket som godstransportør og persontransportør på vei 

og om gjensidig godkjenning av diplomer, eksamens-

bevis og andre kvalifikasjonsbevis med sikte på å lette 

slike transportørers faktiske utøvelse av etablerings-

adgangen i innenlandsk og internasjonal transportvirk-

somhet(4) er det fastsatt minstevilkår for adgang til 

veitransportøryrket og for gjensidig anerkjennelse av 

dokumentene som kreves i den forbindelse. Erfaringen, 

en konsekvensanalyse og ulike undersøkelser viser 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 31. 

(1) EUT C 151 av 17.6.2008, s. 16. 

(2) EUT C 14 av 19.1.2008, s. 1. 

(3) Europaparlamentets uttalelse av 21. mai 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 

(EUT C 62 E av 17.3.2009, s. 1), Europaparlamentets holdning 

av 23. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbe-

slutning av 24. september 2009. 

(4) EFT L 124 av 23.5.1996, s. 1. 

imidlertid at medlemsstatene anvender nevnte direktiv 

forskjellig. Slike forskjeller har flere negative konse-

kvenser, særlig konkurransevridning, mangel på 

markedsinnsyn og på ensartet overvåking samt en risiko 

for at foretak som ansetter personell med lave faglige 

kvalifikasjoner, opptrer uaktsomt med hensyn til reglene 

om trafikksikkerhet og arbeidstakernes rettigheter, eller i 

mindre grad overholder disse, noe som kan skade 

bransjens omdømme. 

3) Disse konsekvensene er desto mer skadelige fordi de 

kan forstyrre et velfungerende indre marked for vei-

transport, ettersom markedet for internasjonal gods-

transport og visse former for kabotasje er tilgjengelig for 

foretak i hele Fellesskapet. Det eneste vilkåret som 

gjelder for slike foretak, er at de har en fellesskapslisens, 

som de kan få dersom de oppfyller vilkårene som 

gjelder for adgang til veitransportøryrket, som fastsatt  

i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for 

tilgang til den internasjonale marknaden for gods-

transport på veg(5) og europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om 

felles regler for adgang til det internasjonale markedet 

for transport med turvogn og buss(6). 

4) De eksisterende reglene om adgang til veitransportør-

yrket bør derfor moderniseres for å sikre at reglene 

anvendes på en mer ensartet og effektiv måte. Etter-

som overholdelse av nevnte regler utgjør det viktigste 

vilkåret for å få adgang til fellesskapsmarkedet, og 

ettersom de gjeldende fellesskapsrettsaktene på dette 

området er forordninger, synes en forordning å være 

den best egnede rettsakttypen til å regulere adgangen 

til veitransportyrket. 

5) Medlemsstatene bør få mulighet til å tilpasse vilkårene 

som må oppfylles for å utøve veitransportøryrket i de 

mest fjerntliggende regionene omhandlet i traktatens 

artikkel 299 nr. 2, på grunn av disse regionenes særlige 

kjennetegn og begrensninger. Foretak som er etablert i 

de nevnte regionene, og som oppfyller vilkårene for å 

utøve veitransportøryrket bare som følge av en slik 

tilpasning, bør imidlertid ikke kunne få felles-

skapslisens. Tilpasningen av vilkårene for å utøve 

  

(5) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72. 

(6) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88. 
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veitransportøryrket bør ikke føre til at foretak som 

ville ha fått adgang til veitransportøryrket, og som 

oppfyller de generelle vilkårene fastsatt i denne i 

forordning, hindres i å utføre transport i de mest 

fjerntliggende regionene. 

6) For å sikre rettferdig konkurranse bør de felles reglene 

for utøvelse av veitransportøryrket så langt som mulig 

gjelde for alle foretak. Det er imidlertid ikke nød-

vendig å la denne forordnings virkeområde omfatte 

foretak som bare utfører transport som har svært liten 

innvirkning på transportmarkedet. 

7) Det bør være etableringsmedlemsstatens ansvar å 

kontrollere at et foretak til enhver tid oppfyller vilkårene 

fastsatt i denne forordning, slik at vedkommende 

myndigheter i nevnte medlemsstat om nødvendig kan 

vedta å suspendere eller tilbakekalle tillatelsene som 

gjør det mulig for foretaket å operere i markedet. En 

forutsetning for overholdelse og tilfredsstillende 

overvåking av vilkårene som gjelder for adgangen til 

veitransportøryrket, er at foretakene er faktisk og fast 

etablert. 

8) Fysiske personer som oppfyller kravene til god vandel 

og faglig dyktighet, bør identifiseres klart og utpekes 

for vedkommende myndigheter. Disse personene 

(transportlederne) bør ha bosted i en medlemsstat og 

være de som faktisk og vedvarende leder transport-

foretakenes transportvirksomhet. Det bør derfor 

spesifiseres under hvilke vilkår en person anses for 

faktisk og vedvarende å lede et foretaks transport-

virksomhet. 

9) God vandel for transportledere forutsetter at de ikke er 

dømt for alvorlige straffbare forhold, eller at de ikke er 

ilagt sanksjoner for alvorlige overtredelser, særlig av 

fellesskapsbestemmelsene om veitransport. Dersom en 

transportleder eller et transportforetak i en eller flere 

medlemsstater er straffedømt eller ilagt en sanksjon for 

de alvorligste overtredelsene av fellesskapsbe-

stemmelsene, bør det føre til tap av god vandel, 

forutsatt at vedkommende myndighet har forvisset seg 

om at det er gjennomført en granskingsprosedyre som 

er behørig avsluttet og dokumentert, der grunnleg-

gende saksbehandlingsrettigheter ble ivaretatt før 

myndigheten traff sin endelige avgjørelse, og at 

relevante klagerettigheter ble overholdt. 

10) Transportforetakene må ha et minstemål av økonomisk 

evne, slik at de kan sikre at foretaket etableres og 

forvaltes på en tilfredsstillende måte. En bankgaranti 

eller en yrkesansvarsforsikring kan være en enkel og 

kostnadseffektiv metode for å bevise at foretakene har 

økonomisk evne. 

11) Et høyt faglig kvalifikasjonsnivå kan øke veitransport-

bransjens samfunnsøkonomiske effektivitet. Søkere til 

stillingen som transportleder bør derfor ha svært gode 

faglige kunnskaper. For å sikre mer ensartede eksa-

mensvilkår og bidra til høy kvalitet på opplæringen bør 

det fastsettes at medlemsstatene kan godkjenne 

eksamens- og opplæringssentre i henhold til kriterier 

som medlemsstatene fastsetter. Transportledere bør ha 

de kunnskapene som kreves for å lede både nasjonale 

og internasjonale transportoppdrag. De emnene det 

kreves kunnskap om for å få et kompetansebevis, og 

framgangsmåtene for gjennomføring av eksamen, vil 

trolig utvikle seg i takt med de tekniske framskrittene, 

og det bør derfor iverksettes tiltak for å oppdatere dem. 

Medlemsstatene bør kunne frita personer fra eksamen 

dersom de kan framlegge bevis på at de har lang 

erfaring i å lede transportvirksomheter. 

12) For å sikre rettferdig konkurranse og veitransport som 

helt og fullt er i samsvar med bestemmelsene, er det 

nødvendig med ensartet overvåking fra medlems-

statenes side. De nasjonale myndighetene med ansvar 

for å overvåke foretakene og føre tilsyn med gyldighe-

ten av deres tillatelser spiller en avgjørende rolle i denne 

forbindelse, og det bør sikres at de om nødvendig treffer 

egnede tiltak, i de alvorligste tilfellene ved særlig å 

suspendere og tilbakekalle tillatelser eller erklære 

transportledere som gjentatte ganger opptrer uaktsomt 

eller handler i ond tro, som uegnet. Før et slikt tiltak 

treffes, bør det behørig vurderes om tiltaket er i tråd med 

forholdsmessighetsprinsippet. Et foretak bør imidlertid 

varsles på forhånd for å få rimelig tid til å rette opp 

situasjonen før slike sanksjoner ilegges. 

13) Bedre organisert forvaltningssamarbeid mellom 

medlemsstatene vil føre til mer effektiv overvåking av 

foretak med virksomhet i flere medlemsstater og til 

reduserte administrasjonskostnader i framtiden. 

Elektroniske foretaksregistre som er koplet sammen i 

hele Fellesskapet, og som er i samsvar med fellesskaps-

bestemmelsene om vern av personopplysninger, vil lette 

samarbeidet og føre til reduserte kontrollkostnader for 

både foretakene og forvaltningen. Nasjonale registre 

finnes allerede i flere av medlemsstatene. Det er også 

etablert infrastrukturer med sikte på å fremme sammen-

kopling mellom medlemsstatene. En mer systematisk 

bruk av elektroniske registre kan derfor i betydelig 

grad bidra til å redusere administrasjonskostnadene i 

forbindelse med kontroller og til å gjøre dem mer 

effektive. 

14) Enkelte opplysninger i nasjonale elektroniske registre 

som gjelder overtredelser og sanksjoner, er person-

opplysninger. Medlemsstatene bør derfor iverksette 

nødvendige tiltak for å sikre samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig med 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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hensyn til myndighetenes kontroll med behandlingen 

av disse opplysningene, de registrertes rett til å bli 

informert, deres rett til å få innsyn i opplysningene og 

deres rett til å komme med innsigelser. For denne 

forordnings formål synes det nødvendig å lagre slike 

opplysninger i minst to år for å sikre at ukvalifiserte 

foretak ikke etablerer seg i andre medlemsstater. 

15) For å bedre innsynet og gjøre det mulig for et 

transportforetaks kunder å kontrollere om nevnte 

foretak har de rette tillatelsene, bør visse opplysninger 

i det nasjonale elektroniske registeret gjøres offentlig 

tilgjengelige, forutsatt at de relevante bestemmelsene 

om vern av personopplysninger overholdes. 

16) En gradvis sammenkopling av nasjonale elektroniske 

registre er avgjørende for å kunne utveksle opplysninger 

raskt og effektivt mellom medlemsstatene og for å 

garantere at veitransportører ikke fristes til å begå, eller 

til å risikere å begå, alvorlige overtredelser i andre 

medlemsstater enn den de er etablert i. En slik 

sammenkopling forutsetter felles definisjon av det 

nøyaktige formatet på opplysningene som skal 

utveksles, og av de tekniske framgangsmåtene for 

utveksling av disse opplysningene. 

17) For å sikre effektiv informasjonsutveksling mellom 

medlemsstatene bør det opprettes nasjonale kontakt-

punkter og minst fastsettes visse felles framgangsmåter 

med hensyn til tidsfrister og arten av opplysninger som 

skal oversendes. 

18) For å lette etableringsadgangen bør passende 

dokumenter, utstedt og framlagt av vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten der transportlederen sist 

hadde sitt bosted, godtas som tilstrekkelig bevis på god 

vandel for å få adgang til veitransportøryrket i etable-

ringsmedlemsstaten, forutsatt at de berørte personene 

ikke er blitt erklært uegnet til å utøve nevnte yrke i en 

annen medlemsstat. 

19) Med hensyn til faglig dyktighet bør etablerings-

medlemsstaten, for å lette etableringsadgangen, anse en 

enkelt attest utstedt i samsvar med denne forordning 

som tilstrekkelig bevis. 

20) Det er nødvendig med nærmere overvåking av anven-

delsen av denne forordning på fellesskapsplan. Dette 

forutsetter at Kommisjonen får oversendt regelmessige 

rapporter, utarbeidet på grunnlag av nasjonale registre, 

med hensyn til god vandel, økonomisk evne og faglig 

dyktighet for foretak i veitransportsektoren. 

21) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som får 

anvendelse ved overtredelse av denne forordning. 

Disse sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

22) Ettersom målene for denne forordning, som er å 

modernisere reglene om adgang til veitransportøryrket 

for å sikre at nevnte regler anvendes på en mer ensartet 

og effektiv måte i medlemsstatene, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås 

på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

23) De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen 

av denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fast-

settelse av nærmere regler for utøvelsen av den 

gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommi-

sjonen(1). 

24) Kommisjonen bør særlig få myndighet til å utarbeide 

en liste over hvilke overtredelser, med angivelse av 

kategori, type og alvorlighetsgrad, som fører til tap av 

god vandel for veitransportører, til å tilpasse til den 

tekniske utvikling vedlegg I, II og III til denne forord-

ning vedrørende kunnskapen som skal vurderes i 

forbindelse med medlemsstatenes godkjenning av faglig 

dyktighet, samt malen for kompetansebevis, og til å 

utarbeide en liste over overtredelser som i tillegg til dem 

som er oppført i vedlegg IV til denne forordning, kan 

føre til tap av god vandel. Ettersom disse tiltakene er 

allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning blant annet ved å 

utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 

bør de vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 

1999/468/EF. 

25) Direktiv 96/26/EØF bør oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning regulerer adgangen til og utøvelsen av 

veitransportøryrket. 

2.  Denne forordning får anvendelse på alle foretak som er 

etablert i Fellesskapet, og som utøver veitransportøryrket. Den 

får også anvendelse på foretak som har til hensikt å utøve 

veitransportøryrket. Der det er relevant, skal henvisninger til 

foretak som utøver veitransportøryrket, anses for å omfatte 

også foretak som har til hensikt å utøve nevnte yrke.  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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3.  Med hensyn til regionene omhandlet i traktatens artikkel 

299 nr. 2 kan de berørte medlemsstatene tilpasse vilkårene 

som må oppfylles for å utøve veitransportøryrket, dersom 

virksomheten helt og fullt drives i de nevnte regionene av 

foretak som er etablert der. 

4.  Som unntak fra nr. 2 får denne forordning, med mindre 

noe annet er fastsatt i nasjonal lovgivning, ikke anvendelse på 

a) foretak som utøver yrket som godstransportør på vei 

utelukkende ved hjelp av motorvogner eller vogntog med 

en tillatt totalmasse som ikke overstiger 3,5 tonn; 

medlemsstatene kan imidlertid redusere denne grensen for 

alle eller noen kategorier av veitransport, 

b) foretak som driver persontransport på vei utelukkende for 

ikke-kommersielle formål, eller som har et annet 

hovedyrke enn persontransportør på vei, 

c) foretak som utøver veitransportøryrket utelukkende ved 

hjelp av motorvogner med en høyeste tillatte hastighet 

som ikke overstiger 40 km/t. 

5.  Medlemsstatene kan unnta fra anvendelsen av alle eller 

noen av bestemmelsene i denne forordning bare veitransportø-

rer som utelukkende driver nasjonal transport som har bare en 

liten innvirkning på transportmarkedet på grunn av 

a) arten gods som transporteres, eller 

b) de korte avstandene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «yrket som godstransportør på vei» den virksomhet som 

utøves av foretak som ved hjelp av motorvogner eller 

vogntog transporterer gods for en annens regning, 

2. «yrket som persontransportør på vei» den virksomhet som 

utøves av foretak som ved hjelp av motorvogner som er 

slik konstruert og innredet at de er egnet til og beregnet for 

transport av flere enn ni personer medregnet sjåføren, 

utfører persontransport for offentligheten eller for 

særskilte brukerkategorier mot vederlag fra den som blir 

transportert, eller fra transportarrangøren, 

3. «veitransportøryrket» yrket som persontransportør eller 

godstransportør på vei, 

4. «foretak» enhver fysisk eller juridisk person med eller uten 

økonomisk vinning som formål, enhver sammenslutning 

eller gruppe av personer uten status som eget rettssubjekt og 

med eller uten økonomisk vinning som formål samt ethvert 

offentlig organ, enten det har status som eget rettssubjekt 

eller er underlagt en myndighet som har slik status, som 

driver persontransport, eller enhver fysisk eller juridisk 

person som driver godstransport med et kommersielt 

formål, 

5. «transportleder» fysisk person ansatt av et foretak, eller, 

dersom nevnte foretak er en fysisk person, denne personen 

eller, der det er relevant, en annen fysisk person utpekt av 

foretaket i henhold til avtale, som faktisk og vedvarende 

leder foretakets transportvirksomhet, 

6. «tillatelse til å utøve veitransportøryrket» et forvaltnings-

vedtak som gir et foretak som oppfyller vilkårene fastsatt i 

denne forordning, tillatelse til å utøve veitransportøryrket, 

7. «vedkommende myndighet» nasjonal, regional eller lokal 

myndighet i en medlemsstat som, med det formål å gi 

tillatelse til å utøve veitransportøryrket, kontrollerer om et 

foretak oppfyller vilkårene fastsatt i denne forordning, og 

som har myndighet til å gi, suspendere eller tilbakekalle 

en tillatelse til å utøve veitransportøryrket, 

8. «etableringsmedlemsstat» medlemsstaten der et foretak er 

etablert, uansett om foretakets transportleder kommer fra 

et annet land. 

Artikkel 3 

Krav for å utøve veitransportøryrket 

1.  Foretak som utøver veitransportøryrket, skal 

a) være faktisk og fast etablert i en medlemsstat, 

b) ha god vandel, 

c) ha tilstrekkelig økonomisk evne, og 

d) ha nødvendig faglig dyktighet. 

2.  medlemsstatene kan vedta å innføre ytterligere krav, som 

skal være forholdsmessige og ikke-diskriminerende, som 

foretakene må oppfylle for å kunne utøve veitransportøryrket. 

Artikkel 4 

Transportleder 

1.  Et foretak som utøver veitransportøryrket, skal utpeke 

minst én fysisk person, transportlederen, som oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og d), og som 

a) faktisk og vedvarende leder foretakets transportvirk-

somhet,  
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b) har en ekte tilknytning til foretaket, for eksempel i form 

av å være ansatt, direktør eller aksjeeier, eller som leder 

foretaket, eller, dersom foretaket er en fysisk person, er 

denne personen, og 

c) har sitt bosted i Fellesskapet. 

2.  Dersom et foretak ikke oppfyller kravet til faglig 

dyktighet fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d), kan 

vedkommende myndighet gi foretaket tillatelse til å utøve 

veitransportøryrket uten at det er utpekt en transportleder i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkel, forutsatt at 

a) foretaket utpeker en fysisk person med bosted i 

Fellesskapet som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 

1 bokstav b) og d), og som i henhold til avtale har rett til å 

utføre en transportleders oppgaver på foretakets vegne, 

b) avtalen som knytter foretaket til personen nevnt i bokstav 

a), inneholder spesifiserte oppgaver av faktisk og varig 

karakter som nevnte person skal utføre, og en angivelse av 

hvilket ansvar han eller hun har som transportleder; 

oppgavene som skal spesifiseres, skal særlig omfatte 

oppgaver vedrørende forvaltning av kjøretøyvedlikehold, 

kontroll av transportavtaler og -dokumenter, grunnleg-

gende regnskapsføring, tildeling av laster eller transport-

oppdrag til førere og kjøretøyer og kontroll av sikkerhets-

prosedyrer, 

c) personen nevnt i bokstav a), i egenskap av transportleder, 

kan lede transportaktivitetene i inntil fire ulike foretak 

med en samlet vognpark på høyst 50 kjøretøyer; 

medlemsstatene kan vedta å redusere antallet foretak 

og/eller størrelsen på den samlede vognparken som nevnte 

person kan lede, og 

d) personen nevnt i bokstav a) utfører de spesifiserte 

oppgavene utelukkende i foretakets interesse, og han eller 

hun utøver sitt ansvar uavhengig av eventuelle foretak 

som foretaket utfører transportoppdrag for. 

3.  Medlemsstatene kan vedta at en transportleder som er 

utpekt i samsvar med nr. 1, ikke også kan utpekes i samsvar 

med nr. 2, eller bare kan utpekes for et begrenset antall foretak 

eller en vognpark med færre kjøretøyer enn det som er angitt i 

nr. 2 bokstav c). 

4.  Foretaket skal underrette vedkommende myndighet om 

den eller de transportlederne som utpekes. 

KAPITTEL II 

VILKÅR SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å TILFREDSSTILLE 

KRAVENE FASTSATT I ARTIKKEL 3 

Artikkel 5 

Vilkår vedrørende etableringskravet 

For å tilfredsstille kravet i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) skal et 

foretak i den berørte medlemsstaten 

a) ha et etablert forretningssted i nevnte medlemsstat, med 

lokaler der foretaket oppbevarer sine viktigste forretnings-

dokumenter, særlig regnskapsdokumenter, personaldo-

kumenter, dokumenter som inneholder opplysninger om 

kjøre- og hviletider, og eventuelle andre dokumenter som 

vedkommende myndighet må ha tilgang til for å 

kontrollere at vilkårene fastsatt i denne forordning er 

oppfylt; medlemsstatene kan kreve at virksomheter på 

deres territorium til enhver tid også har andre dokumenter 

tilgjengelig i sine lokaler, 

b) så snart en tillatelse er gitt, ha rådighet over et eller flere 

kjøretøyer som er registrert eller på annen måte godkjent i 

samsvar med nevnte medlemsstats lovgivning, uansett om 

foretaket eier disse kjøretøyene i sin helhet eller for 

eksempel disponerer dem i henhold til en avtale om leie 

og senere kjøp eller en leie- eller leasingkontrakt, 

c) faktisk og vedvarende, med nødvendig administrativt 

utstyr og hensiktsmessig teknisk utstyr og tilhørende 

anlegg, drive sin virksomhet med kjøretøyene nevnt i 

bokstav b) fra en driftssentral i nevnte medlemsstat. 

Artikkel 6 

Vilkår vedrørende kravet om god vandel 

1.  Med forbehold for nr. 2 i denne artikkel skal medlems-

statene fastsette vilkårene som foretak og transportledere må 

oppfylle for å tilfredsstille kravet om god vandel fastsatt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b). 

Når medlemsstatene skal avgjøre om et foretak tilfredsstiller 

kravet om god vandel, skal de vurdere atferden til foretaket, 

dets transportledere og andre relevante personer som 

medlemsstaten måtte velge ut. Eventuelle henvisninger i 

denne artikkel til dommer, sanksjoner eller overtredelser skal 

omfatte dommer, sanksjoner eller overtredelser som er ilagt 

eller begått av foretaket selv, dets transportledere eller andre 

relevante personer som medlemsstaten måtte velge ut.  
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Vilkårene nevnt i første ledd skal minst omfatte kravene om at 

a) det ikke foreligger tungtveiende grunner til å betvile at 

transportlederen eller transportforetaket har god vandel, 

på grunn av for eksempel dommer eller sanksjoner for 

eventuelle alvorlige overtredelser av nasjonale regler på 

områdene 

i) handelsrett, 

ii) insolvenslovgivning, 

iii) lønns- og ansettelsesforhold i bransjen, 

iv)  veitrafikk, 

v)  yrkesansvar, 

vi)  menneskehandel og narkotikahandel, og 

b) transportlederen eller transportforetaket ikke i en eller 

flere medlemsstater er blitt dømt for et alvorlig straffbart 

forhold eller ilagt en sanksjon for en alvorlig overtredelse 

av fellesskapsbestemmelser som særlig gjelder 

i) kjøre- og hviletider for førere, arbeidstid samt 

installering og bruk av fartsskriver, 

ii) største tillatte vekter og dimensjoner på 

nyttekjøretøyer som brukes i internasjonal trafikk, 

iii) grunnleggende kvalifikasjoner for, og etter- og 

videreutdanning av førere, 

iv) nyttekjøretøyenes tekniske tilstand, herunder 

obligatorisk teknisk kontroll av motorvogner, 

v) adgang til markedet for internasjonal godstransport 

på vei eller, dersom det er relevant, adgang til 

markedet for persontransport på vei, 

vi) sikkerhet i forbindelse med veitransport av farlig 

gods, 

vii) installering og bruk av hastighetsbegrensere i visse 

kategorier av kjøretøyer, 

viii) førerkort, 

ix) adgang til yrket, 

x) dyretransport. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 tredje ledd bokstav b) gjelder 

følgende: 

a) Dersom transportlederen eller transportforetaket i en eller 

flere medlemsstater er blitt dømt for et alvorlig straffbart 

forhold eller ilagt en sanksjon for en av de alvorligste 

overtredelsene av fellesskapsbestemmelsene som fastsatt i 

vedlegg IV, skal vedkommende myndighet i etablerings-

medlemsstaten på hensiktsmessig måte og i rett tid 

gjennomføre og behørig avslutte en forvaltningsmessig 

behandling, som i relevante tilfeller skal omfatte en 

kontroll i det berørte foretakets lokaler. 

 I forbindelse med behandlingen skal det avgjøres om, på 

grunn av særlige omstendigheter, tapet av god vandel vil 

være en uforholdsmessig reaksjon i det aktuelle tilfellet. 

Slike avgjørelser skal være behørig begrunnet. 

 Dersom vedkommende myndighet finner at tap av god 

vandel er en uforholdsmessig reaksjon, kan den beslutte at 

god vandel ikke berøres. I slike tilfeller skal årsakene 

registreres i det nasjonale registeret. Antallet slike 

beslutninger skal angis i rapporten omhandlet i artikkel 26 

nr. 1. 

 Dersom vedkommende myndighet ikke finner at tap av 

god vandel vil være en uforholdsmessig reaksjon, skal 

dommen eller sanksjonen føre til tap av god vandel. 

b) Kommisjonen skal utarbeide en liste over hvilke alvorlige 

overtredelser av fellesskapsbestemmelsene, med angivelse 

av kategori, type og alvorlighetsgrad, som i tillegg til dem 

som er fastsatt i vedlegg IV, kan føre til tap av god 

vandel. Medlemsstatene skal ta hensyn til opplysninger 

om de nevnte overtredelsene, herunder opplysninger 

mottatt fra andre medlemsstater, når de prioriterer hvilke 

kontroller de skal utføre i henhold til artikkel 12 nr. 1. 

 Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å 

utfylle den, og som har sammenheng med denne listen, 

skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll som omhandlet i artikkel 25 nr. 3. 

 For dette formål skal Kommisjonen 

i) fastsette hvilke kategorier og typer av overtredelser 

som forekommer oftest, 

ii) definere overtredelsenes alvorlighetsgrad etter 

risikoen for at de medfører dødsfall eller alvorlig 

personskade, og 

iii) fastsette en øvre grense for hyppighet som angir når 

gjentatte overtredelser skal anses som mer alvorlige, 

idet det tas hensyn til antallet førere som benyttes til 

den transportvirksomheten transportlederen leder. 

3.  Kravet fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) er ikke 

oppfylt før et rehabiliteringstiltak eller andre tiltak med 

tilsvarende virkning er iverksatt i henhold til relevante 

bestemmelser i nasjonal lovgivning.  



Nr. 18/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

Artikkel 7 

Vilkår vedrørende kravet om økonomisk evne 

1.  For å tilfredsstille kravet fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav 

c) skal et foretak til enhver tid være i stand til å oppfylle sine 

økonomiske forpliktelser i løpet av regnskapsåret. For dette 

formål skal foretaket, på grunnlag av sitt årsregnskap, som skal 

være godkjent av en revisor eller en behørig akkreditert person, 

vise at det hvert år har til sin disposisjon kapital eller reserver 

som samlet beløper seg til minst 9 000 euro når bare ett kjøretøy 

benyttes, og 5 000 euro for hvert ytterligere kjøretøy som 

benyttes. 

Ved anvendelse av denne forordning skal euroverdien i 

valutaene til medlemsstater som ikke deltar i tredje trinn av den 

økonomiske og monetære union, fastsettes hvert år. Kursene 

som anvendes, skal være dem som gjelder første virkedag i 

oktober, og som kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Kursene skal gjelde fra 1. januar i det etterfølgende kalenderår. 

Regnskapspostene omhandlet i første ledd er de som er fastsatt 

i første ledd i fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 

på grunnlag av traktatens artikkel 54 nr. 3 bokstav g) om 

årsregnskap for visse typer selskaper(1). 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet 

godta eller kreve at et foretak godtgjør sin økonomiske evne 

ved hjelp av en attest, som for eksempel en bankgaranti eller 

en forsikring, herunder en yrkesansvarsforsikring fra en eller 

flere banker eller andre finansinstitusjoner, herunder 

forsikringsselskaper, som stiller en solidargaranti for foretaket 

med hensyn til beløpene angitt i nr. 1. 

3.  Årsregnskapet i henhold til nr. 1 og garantien i henhold til 

nr. 2 som skal kontrolleres, er årsregnskapet eller garantien til 

den økonomiske enheten som er etablert i den medlemsstaten 

der det er søkt om tillatelse, og ikke årsregnskapet eller 

garantien til en annen enhet som er etablert i en annen 

medlemsstat. 

Artikkel 8 

Vilkår vedrørende kravet om faglig dyktighet 

1.  For å oppfylle kravet fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) 

skal den eller de personene som er berørt, ha kunnskaper 

tilsvarende nivået fastsatt i del I i vedlegg I i de emnene som 

er angitt der. Kunnskapene skal dokumenteres ved hjelp av en 

obligatorisk skriftlig eksamen som, dersom en medlemsstat 

beslutter det, kan suppleres med en muntlig eksamen. Nevnte 

eksamener skal organiseres i samsvar med del II i vedlegg I. 

For dette formål kan medlemsstatene vedta å pålegge 

opplæring før eksamen. 

2.  De berørte personene skal under eksamen sitte i med-

lemsstaten der de har sitt vanlige bosted, eller i medlemsstaten 

der de arbeider. 

  

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 

Med «vanlig bosted» menes stedet der en person vanligvis 

bor, det vil si i minst 185 dager hvert kalenderår, på grunn av 

personlig tilknytning som viser nære forbindelser mellom 

personen og stedet der vedkommende bor. 

Dersom en person har personlig tilknytning til et annet sted 

enn stedet vedkommende har sin yrkesmessige tilknytning til, 

og derfor vekselvis bor på ulike steder i to eller flere 

medlemsstater, skal personens vanlige bosted likevel anses å 

være det stedet som vedkommende har personlig tilknytning 

til, forutsatt at han eller hun regelmessig vender tilbake dit. 

Sistnevnte vilkår kreves ikke oppfylt dersom personen 

oppholder seg i en annen medlemsstat for å utføre en 

tidsbegrenset oppgave. Studier ved et universitet eller på en 

skole innebærer ikke endring av vanlig bosted. 

3.  Bare myndigheter eller organer som er behørig godkjent 

for dette formål av en medlemsstat, i samsvar med kriterier 

som denne medlemsstaten fastsetter, kan organisere og 

godkjenne de skriftlige eller muntlige eksamenene omhandlet 

i nr. 1. Medlemsstatene skal regelmessig kontrollere at nevnte 

myndigheter eller organer organiserer eksamenene etter vilkår 

som er i samsvar med vedlegg I. 

4.  Medlemsstatene kan, i samsvar med kriterier fastsatt av 

dem, behørig godkjenne organer til å gi søkerne opplæring av 

høy kvalitet for å forberede dem til eksamen, og til å gi etter- 

og videreutdanning til transportledere som eventuelt ønsker å 

oppdatere sine kunnskaper. Slike medlemsstater skal regel-

messig kontrollere at nevnte organer til enhver tid oppfyller 

kriteriene som lå til grunn for godkjenningen. 

5.  Medlemsstatene kan oppmuntre til at det med ti års 

mellomrom gis opplæring i emnene angitt i vedlegg I for å 

sikre at transportlederne er kjent med utviklingen i bransjen. 

6.  Medlemsstatene kan kreve at personer som har et 

kompetansebevis, men som ikke har ledet et godstransport-

foretak eller et persontransportforetak i de siste fem årene, 

gjennomgår ny opplæring for å oppdatere sine kunnskaper om 

den aktuelle utviklingen av lovgivningen omhandlet i vedlegg 

I del I. 

7.  En medlemsstat kan frita personer som har eksamens-

bevis fra høyere utdanning eller teknisk utdanning som er 

utstedt særlig for dette formål i nevnte medlemsstat, og som 

omfatter kunnskaper i alle emnene angitt i vedlegg I, fra å 

avlegge eksamen i de emnene som omfattes av nevnte 

eksamensbevis. Fritaket får bare anvendelse på de avsnittene i 

vedlegg I del I der eksamensbevisene omfatter alle emnene 

som er angitt under hvert avsnitt. 

En medlemsstat kan frita personer som er i besittelse av gyldige 

kompetansebevis for nasjonale transporter i den nevnte 

medlemsstaten, fra nærmere angitte deler av eksamenene.  
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8.  En attest utstedt av myndigheten eller organet omhandlet 

i nr. 3 skal framlegges som bevis på faglig dyktighet. Nevnte 

attest skal ikke kunne overdras til en annen person. Attesten 

skal utarbeides i samsvar med sikkerhetskjennetegnene og 

attestmalen i vedlegg II og III og skal være påført stempelet til 

den behørig godkjente myndigheten eller det behørig 

godkjente organet som utstedte den. 

9.  Kommisjonen skal tilpasse vedlegg I, II og III til den 

tekniske utvikling. Disse tiltakene, som har som formål å 

endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, 

skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll som omhandlet i artikkel 25 nr. 3. 

10.  Kommisjonen skal enten selv eller gjennom et organ 

som den utpeker, oppmuntre til og lette utveksling av 

erfaringer og informasjon mellom medlemsstatene vedrørende 

opplæring, eksamener og tillatelser. 

Artikkel 9 

Fritak fra eksamen 

Medlemsstatene kan vedta å frita personer som framlegger 

bevis på at de vedvarende har ledet et veitransportforetak eller 

persontransportforetak i en eller flere medlemsstater i de siste 

ti årene før 4. desember 2009, fra eksamenene omhandlet i 

artikkel 8 nr. 1. 

KAPITTEL III 

TILLATELSE OG TILSYN 

Artikkel 10 

Vedkommende myndigheter 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en eller flere ved-

kommende myndigheter til å sikre korrekt gjennomføring av 

denne forordning. Nevnte vedkommende myndigheter skal ha 

fullmakt til å 

a) behandle innsendte søknader fra foretakene, 

b) gi tillatelser til å utøve veitransportøryrket og suspendere 

eller tilbakekalle slike tillatelser, 

c) erklære en fysisk person uegnet til å lede et transport-

foretaks transportvirksomhet i egenskap av transportleder, 

d) utføre kontrollene som kreves for å avgjøre om et foretak 

tilfredsstiller kravene fastsatt i artikkel 3. 

2.  Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre alle 

vilkår fastsatt i henhold til denne forordning, eventuelle andre 

nasjonale bestemmelser, de framgangsmåtene som interesserte 

søkere skal følge, og de tilhørende forklaringene. 

Artikkel 11 

Behandling og registrering av søknader 

1.  Et transportforetak som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 3, skal på grunnlag av søknad gis tillatelse til å utøve 

veitransportøryrket. Vedkommende myndighet skal forvisse 

seg om at et foretak som sender inn en søknad, tilfredsstiller 

kravene fastsatt i nevnte artikkel. 

2.  Vedkommende myndighet skal registrere opplysningene 

nevnt i artikkel 16 nr. 2 første ledd bokstav a)–d) om foretak 

som den gir tillatelse til, i det nasjonale registeret omhandlet i 

artikkel 16. 

3.  Fristen for en vedkommende myndighets behandling av 

en søknad om tillatelse skal være så kort som mulig, og høyst 

tre måneder fra datoen da vedkommende myndighet mottok 

alle dokumenter som var nødvendige for å vurdere søknaden. 

Vedkommende myndighet kan forlenge fristen med ytterligere 

en måned i tilfeller der dette er berettiget. 

4.  Til og med 31. desember 2012 skal vedkommende 

myndighet, når den vurderer om et foretak oppfyller kravet 

om god vandel, i tvilstilfeller kontrollere om den eller de 

utpekte transportlederne på søknadstidspunktet er erklært 

uegnet i en av medlemsstatene til å lede et foretaks 

transportvirksomhet i henhold til artikkel 14. 

Fra og med 1. januar 2013 skal vedkommende myndighet, når 

den vurderer om et foretak har god vandel, kontrollere om den 

eller de utpekte transportlederne på søknadstidspunktet er 

erklært uegnet i en av medlemsstatene til å lede et foretaks 

transportvirksomhet i henhold til artikkel 14, ved å skaffe seg 

tilgang til opplysningene omhandlet i artikkel 16 nr. 2 første 

ledd bokstav f), enten ved direkte sikker tilgang til den 

relevante delen av de nasjonale registrene eller på anmodning. 

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning, og som gjelder forlengelse 

av fristene nevnt i dette nummer med høyst tre år, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 25 nr. 3. 

5.  Foretak som har tillatelse til å utøve veitransportøryrket, 

skal innen en frist på høyst 28 dager, som fastsettes av 

etableringsmedlemsstaten, underrette vedkommende myndighet 

som ga tillatelsen, om eventuelle endringer i opplysningene 

omhandlet i nr. 2. 

Artikkel 12 

Kontroller 

1.  Vedkommende myndigheter skal overvåke om foretak 

som de har gitt tillatelse til å utøve veistransportøryrket, 

fortsetter å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 3. Med henblikk 

på dette skal medlemsstatene gjennomføre kontroller rettet 

mot de foretakene som i henhold til sin klassifisering utgjør en 

økt risiko. For dette formål skal medlemsstatene utvide 

risikoklassifiseringsordningen som de har opprettet i henhold 

til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF 
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av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring av 

rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om 

bestemmelser på det sosiale området innen veitransport(1) til å 

omfatte alle overtredelser angitt i artikkel 6 i denne 

forordning. 

2.  Fram til 31. desember 2014 skal medlemsstatene 

gjennomføre kontroller minst hvert femte år for å sikre at 

foretakene oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3. 

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning, og som gjelder forlengelse 

av fristen nevnt i første ledd, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 25 nr. 3. 

3.  Medlemsstatene skal gjennomføre individuelle kontroller 

for å avgjøre om et foretak oppfyller vilkårene som regulerer 

adgangen til veitransportøryrket, når Kommisjonen i behørig 

begrunnede tilfeller ber om det. Medlemsstaten skal underrette 

Kommisjonen om resultatene av slike kontroller, og om 

tiltakene som iverksettes, dersom det fastslås at foretaket ikke 

lenger oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 13 

Framgangsmåte for suspensjon og tilbakekalling av 

tillatelser 

1.  Dersom en vedkommende myndighet fastslår at et 

foretak står i fare for ikke lenger å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 3, skal den underrette foretaket om dette. Dersom en 

vedkommende myndighet fastslår at et eller flere av nevnte 

krav ikke lenger er oppfylt, kan den gi foretaket en av 

følgende frister til å rette opp forholdet: 

a) En frist på høyst seks måneder, som kan utvides med tre 

måneder dersom transportlederen dør eller blir fysisk 

arbeidsudyktig, til å skaffe en erstatter dersom transport-

lederen ikke lenger tilfredsstiller kravet til god vandel 

eller faglig dyktighet. 

b) En frist på høyst seks måneder dersom foretaket må rette 

opp situasjonen ved å vise at det er faktisk og fast etablert. 

c) En frist på høyst seks måneder dersom kravet til 

økonomisk evne ikke er oppfylt, for å vise at kravet igjen 

vil bli oppfylt på permanent basis. 

2.  Vedkommende myndighet kan kreve at et foretak som 

har fått sin tillatelse suspendert eller trukket tilbake, sørger for 

at dets transportledere har bestått eksamenene omhandlet i 

artikkel 8 nr. 1 før eventuelle rehabiliteringstiltak iverksettes. 

3.  Dersom vedkommende myndighet fastslår at foretaket 

ikke lenger oppfyller et eller flere av kravene fastsatt i artikkel 

3, skal den suspendere eller tilbakekalle tillatelsen til å utøve 

veitransportøryrket innen fristene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel. 

  

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35. 

Artikkel 14 

Erklæring av transportlederen som uegnet 

1.  Dersom en transportleder ikke lenger oppfyller kravet 

om god vandel i samsvar med artikkel 6, skal vedkommende 

myndighet erklære transportlederen uegnet til å lede et 

foretaks transportvirksomhet. 

2.  Med mindre et rehabiliteringstiltak er iverksatt i samsvar 

med relevante bestemmelser i nasjonal rett, og inntil så skjer, 

skal kompetansebeviset omhandlet i artikkel 8 nr. 8 til 

transportlederen som er erklært uegnet, ikke lenger være 

gyldig i noen av medlemsstatene. 

Artikkel 15 

Vedtak truffet av vedkommende myndighet samt klager 

1.  Negative vedtak truffet av medlemsstatenes ved-

kommende myndigheter i henhold til denne forordning, 

herunder et avslag på en søknad, en suspensjon eller 

tilbakekalling av en eksisterende tillatelse og en erklæring av 

en transportleder som uegnet, skal begrunnes. 

I slike vedtak skal det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger 

om overtredelser begått av foretaket eller transportlederen som 

kan skade foretakets gode vandel, samt til alle andre 

opplysninger som vedkommende myndigheten har til rådighet. 

I vedtakene skal det spesifiseres hvilke rehabiliteringstiltak 

som kommer til anvendelse i tilfelle suspensjon av en tillatelse 

eller utstedelse av en erklæring om uegnethet. 

2.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at de berørte 

foretakene og personene får muligheten til å påklage vedta-

kene omhandlet i nr. 1 til minst ett uavhengig og upartisk 

organ eller til en domstol. 

KAPITTEL IV 

FORENKLING OG FORVALTNINGSSAMARBEID 

Artikkel 16 

Nasjonale elektroniske registre 

1.  Ved gjennomføringen av denne forordning, særlig 

artikkel 11–14 og artikkel 26, skal hver medlemsstat føre et 

nasjonalt register over veitransportforetak som har fått 

tillatelse til å utøve veitransportøryrket av en vedkommende 

myndighet utpekt av medlemsstaten. Opplysningene i nevnte 

register skal behandles under tilsyn av en offentlig myndighet 

utpekt for dette formål. Alle vedkommende myndigheter i den 

aktuelle medlemsstaten skal ha tilgang til de relevante 

opplysningene i det nasjonale elektroniske registeret. 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2009 treffe et vedtak 

om minstekrav for de opplysningene som skal legges inn i det 

nasjonale elektroniske registeret fra den dagen det opprettes, 

for å lette framtidig sammenkopling av registrene. Den kan 

anbefale at kjøretøyenes registreringsnummer tas med i tillegg 

til opplysningene omhandlet i nr. 2.  
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2.  De nasjonale elektroniske registrene skal minst 

inneholde følgende opplysninger: 

a) Foretakets navn og juridiske form. 

b) Adresse til foretakets etablerte forretningssted. 

c) Navn på transportlederne som er utpekt til å oppfylle 

vilkårene om god vandel og faglig dyktighet, eller 

eventuelt navn på en lovlig representant. 

d) Type tillatelse, antall kjøretøyer som omfattes av 

tillatelsen, og eventuelt fellesskapslisensens og de 

bekreftede kopienes løpenummer. 

e) Antall alvorlige overtredelser, med angivelse av kategori 

og type, som omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), som 

har resultert i en dom eller en sanksjon i løpet av de to 

siste årene. 

f) Navn på alle personer som er erklært uegnet til å lede et 

foretaks transportvirksomhet, så lenge nevnte personers 

gode vandel ikke er blitt gjenopprettet i henhold til 

artikkel 6 nr. 3, samt hvilke rehabiliteringstiltak som får 

anvendelse. 

Ved anvendelse av bokstav e) kan medlemsstatene fram til  

31. desember 2015 velge å registrere bare de alvorligste 

bruddene omhandlet i vedlegg IV i det nasjonale elektroniske 

registeret. 

Medlemsstatene kan velge å oppbevare opplysningene 

omhandlet i første ledd bokstav e) og f) i atskilte registre. I så 

fall skal alle vedkommende myndigheter i den aktuelle 

medlemsstaten ha tilgang til de relevante opplysningene, eller 

de skal kunne fås på anmodning. Opplysningene det anmodes 

om, skal gis innen 30 virkedager etter at anmodningen er 

mottatt. Opplysningene omhandlet i første ledd bokstav a)–d) 

skal være offentlig tilgjengelige, i samsvar med de relevante 

bestemmelsene om vern av personopplysninger. 

Uansett skal andre myndigheter enn vedkommende 

myndigheter bare ha tilgang til opplysningene omhandlet i 

første ledd bokstav e) og f) dersom de er behørig bemyndiget til 

å utføre overvåking og ilegge sanksjoner i veitransportsektoren, 

og dersom deres tjenestemenn har avlagt taushetsløfte eller på 

annen måte formelt er underlagt taushetsplikt. 

3.  Opplysninger om et foretak som har fått suspendert eller 

tilbakekalt sin tillatelse, skal forbli i det nasjonale registeret i 

to år etter at suspensjonen eller tilbakekallingen av lisensen er 

utløpt, og skal deretter straks fjernes. 

Opplysninger om enhver person som er erklært uegnet til å 

utøve veitransportøryrket, skal forbli i det nasjonale registeret 

så lenge nevnte person ikke har fått gjenopprettet sin gode 

vandel i henhold til artikkel 6 nr. 3. Dersom et slikt 

rehabiliteringstiltak eller eventuelle andre tiltak med tilsva-

rende virkning er iverksatt, skal opplysningene straks fjernes. 

Opplysningene omhandlet i første og annet ledd skal 

inneholde en nærmere angivelse av begrunnelsen for 

suspensjonen eller tilbakekallingen av tillatelsen eller for 

erklæringen om uegnethet, alt etter hva som er relevant, og av 

tiltakets varighet. 

4.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at alle opplysninger i det nasjonale elektroniske 

registeret, særlig opplysningene omhandlet i nr. 2 første ledd 

bokstav e) og f), er oppdatert og korrekte. 

5.  Med forbehold for nr. 1 og 2 skal medlemsstatene treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at de nasjonale elektroniske 

registrene er sammenkoplet og tilgjengelige i hele Felles-

skapet gjennom de nasjonale kontaktpunktene fastsatt i 

artikkel 18. Tilgangen gjennom nasjonale kontaktpunkter og 

sammenkoplingen skal gjennomføres innen 31. desember 

2012 på en slik måte at en vedkommende myndighet i en 

hvilken som helst medlemsstat kan slå opp i alle medlems-

staters nasjonale elektroniske register. 

6.  Felles regler om gjennomføringen av nr. 5, som for 

eksempel formatet på dataene som utveksles, de tekniske 

framgangsmåtene for elektroniske oppslag i de andre 

medlemsstatenes nasjonale registre og fremme av registrenes 

samvirkingsevne med andre relevante databaser, skal vedtas 

av Kommisjonen etter framgangsmåten med rådgivende 

komité omhandlet i artikkel 25 nr. 2, første gang innen  

31. desember 2010. I de felles reglene skal det fastsettes 

hvilken myndighet som er ansvarlig for å gi tilgang til data og 

for videre bruk og oppdatering av data etter at tilgang er gitt, 

og reglene skal for dette formål omfatte regler om logging og 

overvåking av data. 

7.  Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning, og som gjelder forlengelse 

av fristene nevnt i nr. 1–5, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 25 nr. 3. 

Artikkel 17 

Vern av personopplysninger 

Med hensyn til anvendelsen av direktiv 95/46/EF skal 

medlemsstatene særlig sikre at 

a) alle personer underrettes når opplysninger om dem 

registreres eller planlegges videresendt til tredjeparter. I 

underretningen skal det oppgis hvilken myndighet som er 

ansvarlig for å behandle opplysningene, hvilken type 

opplysninger som behandles, samt gis en begrunnelse for 

tiltaket, 

b) alle personer har rett til tilgang til opplysninger som 

gjelder dem, og som finnes hos den myndigheten som er 

ansvarlig for å behandle opplysningene; denne retten skal 

kunne utøves uten innskrenkninger, med rimelige 

mellomrom og uten urimelige forsinkelser eller kostnader 

for søkeren, 

c) alle personer har rett til å få korrigert, slettet eller sperret 

ufullstendige eller feilaktige opplysninger om seg selv,  
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d) alle personer har rett til å motsette seg at opplysninger om 

dem behandles, når det er rettmessig tvingende grunner til 

det; dersom motstanden er berettiget, kan de nevnte 

opplysningene ikke lenger behandles, 

e) foretakene, dersom det er relevant, overholder de 

relevante bestemmelsene om vern av personopplysninger. 

Artikkel 18 

Forvaltningssamarbeid mellom medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal utpeke et nasjonalt kontaktpunkt 

med ansvar for å utveksle opplysninger med de andre 

medlemsstatene om anvendelsen av denne forordning. 

Medlemsstatene skal sende sine nasjonale kontaktpunkters 

navn og adresse til Kommisjonen innen 4. desember 2011. 

Kommisjonen skal utarbeide en liste over alle kontaktpunkter 

og sende den til medlemsstatene. 

2.  Medlemsstater som utveksler opplysninger innenfor 

rammen av denne forordning, skal bruke de nasjonale 

kontaktpunktene utpekt i henhold til nr. 1. 

3.  Medlemsstater som utveksler opplysninger om over-

tredelsene omhandlet i artikkel 6 nr. 2 eller om transportledere 

som er erklært uegnet, skal følge framgangsmåten og 

overholde fristene i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1072/2009 eller, dersom det er relevant, artikkel 23 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1073/2009. En medlemsstat som mottar 

melding om en alvorlig overtredelse som har resultert i en 

dom eller sanksjon i en annen medlemsstat, skal registrere 

nevnte overtredelse i sitt nasjonale elektroniske register. 

KAPITTEL V 

GJENSIDIG ANERKJENNELSE AV ATTESTER OG ANDRE 

DOKUMENTER 

Artikkel 19 

Attester for god vandel og tilsvarende dokumenter 

1.  Med forbehold for artikkel 11 nr. 4 skal etablerings-

medlemsstaten godta et utdrag fra et strafferegister, eller, i 

mangel av et slikt, et tilsvarende dokument utstedt av 

vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet i den 

medlemsstaten der transportlederen eller andre relevante 

personer sist hadde sitt bosted, som tilstrekkelig bevis på god 

vandel for å få adgang til veitransportøryrket. 

2.  Dersom en medlemsstat krever at dens egne borgere skal 

oppfylle visse vilkår med hensyn til god vandel, og bevis for 

at vilkårene er oppfylt, ikke kan gis ved hjelp av dokumentet 

omhandlet i nr. 1, skal medlemsstaten godta som tilstrekkelig 

bevis en attest utstedt av vedkommende retts- eller forvalt-

ningsmyndighet i den eller de medlemsstatene der transport-

lederen eller andre relevante personer sist hadde sitt bosted, 

der det fastslås at disse vilkårene er oppfylt. En slik attest  

skal omhandle de særlige opplysningene som etablerings-

medlemsstaten vektlegger. 

3.  Dersom dokumentet omhandlet i nr. 1 eller attesten 

omhandlet i nr. 2 ikke er utstedt av den eller de medlems-

statene der transportlederen eller andre relevante personer sist 

hadde sitt bosted, kan nevnte dokument eller attest erstattes av 

en erklæring under ed eller en erklæring på ære og samvittighet 

som transportlederen eller andre relevante personer avgir til en 

vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet, eller, dersom 

det er relevant, til en notarius publicus i den medlemsstaten der 

transportlederen eller andre relevante personer sist hadde sitt 

bosted. En slik myndighet eller notarius publicus skal utstede 

et bevis der edserklæringen eller erklæringen på ære og 

samvittighet attesteres. 

4.  Et dokument som omhandlet i nr. 1 og en attest som 

omhandlet i nr. 2 skal ikke godtas dersom de framlegges mer 

enn tre måneder etter at de er utstedt. Dette vilkåret skal også 

gjelde for en erklæring utstedt i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 20 

Attester vedrørende økonomisk evne 

Dersom en medlemsstat krever at dens borgere skal oppfylle 

visse vilkår med hensyn til økonomisk evne i tillegg til dem 

som er fastsatt i artikkel 7, skal medlemsstaten godta som 

tilstrekkelig bevis for andre medlemsstaters borgere en attest 

utstedt av en vedkommende myndighet i den eller de medlems-

statene der transportlederen eller andre relevante personer sist 

hadde sitt bosted, der det fastslås at disse vilkårene er oppfylt. 

En slik attest skal omhandle de særlige opplysningene som den 

nye etableringsmedlemsstaten vektlegger. 

Artikkel 21 

Kompetansebevis 

1.  Medlemsstatene skal godkjenne som tilstrekkelig bevis 

på faglig dyktighet en attest som er i samsvar med attestmalen 

i vedlegg III, og som er utstedt av den myndigheten eller det 

organet som er behørig godkjent for formålet.  
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2.  En attest utstedt før 4. desember 2011 som bevis på 

faglig dyktighet i henhold til de bestemmelsene som gjaldt 

fram til den datoen, skal betraktes som likeverdig med en 

attest som er i samsvar med attestmalen i vedlegg III, og skal 

godkjennes som bevis på faglig dyktighet i alle medlemsstater. 

Medlemsstatene kan kreve at innehavere av kompetansebevis 

som gjelder bare for nasjonal transport, består eksamenene 

omhandlet i artikkel 8 nr. 1 eller deler av disse. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler om hvilke sanksjoner 

som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de 

gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virknings-

fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene innen 4. desember 2011 og straks underrette 

Kommisjonen om eventuelle senere endringer av dem. 

Medlemsstatene skal sikre at alle slike tiltak anvendes uten 

forskjellsbehandling med hensyn til nasjonalitet eller 

foretakets etableringssted. 

2.  Sanksjonene omhandlet i nr. 1 skal særlig omfatte 

suspensjon av tillatelsen til å utøve veitransportøryrket, 

tilbakekalling av nevnte tillatelse og erklæring av transport-

lederen som uegnet. 

Artikkel 23 

Overgangsbestemmelser 

Foretak som før 4. desember 2009 har en tillatelse til å utøve 

veitransportøryrket, skal oppfylle bestemmelsene i denne 

forordning innen 4. desember 2011. 

Artikkel 24 

Gjensidig bistand 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal samarbeide 

nært og yte hverandre gjensidig bistand med henblikk på 

anvendelse av denne forordning. De skal utveksle opplysninger 

om dommer og sanksjoner for eventuelle alvorlige over-

tredelser, og andre særlige opplysninger som forventes å ha 

konsekvenser for utøvelsen av veitransportøryrket, i samsvar 

med gjeldende bestemmelser om vern av personopplysninger. 

Artikkel 25 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 18 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av  

20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen 

veitransport(1). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 26 

Rapportering 

1.  Medlemsstatene skal annethvert år utarbeide en rapport 

om vedkommende myndighetenes virksomhet og sende den til 

Kommisjonen. Rapporten skal inneholde 

a) en oversikt over sektoren med hensyn til god vandel, 

økonomisk evne og faglig dyktighet, 

b) antall utstedte, suspenderte og tilbakekalte tillatelser 

fordelt på år og type, antall erklæringer om uegnethet, og 

begrunnelsen for disse vedtakene, 

c) antall kompetansebevis utstedt hvert år, 

d) den viktigste statistikken om de nasjonale elektroniske 

registrene og vedkommende myndigheters bruk av dem, 

og 

e) en oversikt over opplysninger utvekslet med andre 

medlemsstater i henhold til artikkel 18 nr. 2, herunder det 

årlige antallet fastslåtte overtredelser som er meddelt 

andre medlemsstater, og de mottatte svarene, samt det 

årlige antallet anmodninger og mottatte svar i henhold til 

artikkel 18 nr. 3. 

2.  På grunnlag av rapportene omhandlet i nr. 1 skal 

Kommisjonen annethvert år oversende en rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om utøvelsen av veitransportør-

yrket. Nevnte rapport skal særlig inneholde en vurdering av 

kvaliteten på informasjonsutvekslingen mellom medlems-

statene og en gjennomgang av de nasjonale elektroniske 

registrenes virkemåte og av opplysningene i dem. Rapporten 

skal offentliggjøres samtidig med rapporten omhandlet i 

artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse 

bestemmelser på det sosiale området innen veitransport(2).  

  

(1) EFT L 370 av 31. 12.1985, s. 8. 

(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 
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Artikkel 27 

Liste over vedkommende myndigheter 

Hver medlemsstat skal innen 4. desember 2011 oversende 

Kommisjonen en liste over vedkommende myndigheter som 

den har utpekt til å gi tillatelse til å utøve veitransportøryrket, 

og en liste over vedkommende myndigheter eller organer som 

er ansvarlige for å organisere eksamenene omhandlet i artikkel 

8 nr. 1, og for å utstede eksamensbevisene. Kommisjonen skal 

offentliggjøre en konsolidert liste over nevnte myndigheter og 

organer i hele Fellesskapet, i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 28 

Oversending av nasjonale tiltak 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

lover og forskrifter som de vedtar på det området denne 

forordning omhandler, senest 30 dager etter at de er vedtatt, 

første gang innen 4. desember 2011. 

Artikkel 29 

Oppheving 

Direktiv 96/26/EF oppheves. 

Artikkel 30 

Ikrafttredelsesdato 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 4. desember 2011. 

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

Utferdiget i Strasbourg 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

I. LISTE OVER EMNER OMHANDLET I ARTIKKEL 8 

Kunnskapen som det skal tas hensyn til når medlemsstatene skal gi offentlig godkjenning av faglig dyktighet, skal 

minst omfatte emnene oppført nedenfor for henholdsvis godstransport på vei og persontransport på vei. De som søker 

om å få utøve yrket som gods- og persontransportør på vei, må ha det nivået av kunnskap og praktisk egnethet i disse 

emnene som er nødvendig for å lede et transportforetak. 

Det laveste kunnskapsnivået, som angitt nedenfor, kan ikke være lavere enn nivå 3 i den nivåstrukturen for opplæring 

som er angitt i vedlegget til rådsvedtak 85/368/EØF(1), det vil si det kunnskapsnivået som oppnås under obligatorisk 

skolegang, og som utfylles enten med yrkesrettet opplæring og teknisk tilleggsopplæring eller med ungdomsskole og 

videregående skole eller annen teknisk opplæring. 

A.  Sivilrett 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, 

1.  være fortrolig med de viktigste avtaletypene som brukes innen veitransport, og med de rettigheter og plikter 

som følger av disse, 

2.  være i stand til å inngå en rettsgyldig transportavtale, særlig med hensyn til transportvilkår, 

vedrørende godstransport på vei, 

3.  være i stand til å vurdere et krav fra sin hovedoppdragsgiver på grunn av tap av eller skade på gods under 

transport, eller på grunn av sen levering av godset, og til å forstå hvordan et slikt krav virker inn på søkerens 

erstatningsansvar i kontraktsforhold, 

4.  være fortrolig med de regler og plikter som følger av CMR-konvensjonen om avtale om internasjonal transport 

av gods på vei, 

vedrørende persontransport på vei, 

5.  være i stand til å vurdere et krav fra sin hovedoppdragsgiver på grunn av skade på passasjerer eller på deres 

bagasje som følge av en ulykke under transporten, eller et krav med hensyn til kompensasjon for forsinkelser, 

og til å forstå hvordan et slikt krav virker inn på søkerens erstatningsansvar i kontraktsforhold, 

B.  Handelsrett 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, 

1.  være fortrolig med de fastsatte vilkårene og formalitetene for utøvelse av virksomheten, de generelle pliktene 

som påhviler transportforetaket (registrering, arkivering osv.), og konsekvensene av konkurs, 

2.  ha tilstrekkelige kunnskaper om de ulike formene for handelsselskaper og reglene som gjelder for stiftelse og 

drift av disse. 

C.  Sosialrett 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, være fortrolig med 

1.  de ulike samfunnsinstitusjonenes rolle og funksjon (fagforeninger, samarbeidsråd, tillitsvalgte, arbeids-

inspektører osv.) innen veitransport, 

2.  arbeidsgiverens trygdeforpliktelser,  

  

(1) Rådsvedtak 85/368/EØF av 16. juli 1985 om samsvar mellom de kvalifikasjoner som oppnås ved yrkesrettet opplæring i medlems-

statene i De europeiske fellesskap (EFT L 199 av 31.7.1985, s. 56). 
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3.  reglene for arbeidsavtaler som inngås med ulike kategorier av arbeidstakere ansatt i transportforetak 

(avtaleformer, partenes plikter, arbeidsvilkår og arbeidstid, betalt ferie, lønn, avtalebrudd osv.), 

4.  reglene for kjøretid, hviletid og arbeidstid, særlig bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3821/85, forordning 

(EF) nr. 561/2006, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF(1) og direktiv 2006/22/EF, og de praktiske 

tiltakene for anvendelse av disse bestemmelsene, og 

5.  bestemmelsene om grunnleggende kompetanse for samt etter- og videreutdanning av førere, særlig de som 

følger av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF(2). 

D.  Skatterett 

Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, være fortrolig med reglene for 

1.  merverdiavgift (mva.) på transporttjenester, 

2.  motorvognavgift, 

3.  skatt på visse veigående transportkjøretøyer og bompenger og veibruksavgifter for infrastruktur, 

4.  inntektsskatt. 

E.  Forretningsmessig og økonomisk ledelse av foretaket 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, 

1.  være fortrolig med regelverk og praksis med hensyn til bruk av sjekker, veksler, egenveksler, kredittkort og 

andre betalingsmidler eller -metoder, 

2.  være fortrolig med ulike former for kreditt (bankkreditt, remburs, garantiinnskudd, pant, leasing, leie, 

fordringsdiskontering osv.) og de krav og forpliktelser som følger av disse, 

3.  vite hva en balanse er, hvordan den settes opp, og hvordan den skal tolkes, 

4.  være i stand til å lese og tolke et resultatregnskap, 

5.  være i stand til å vurdere foretakets lønnsomhet og finansielle stilling, særlig på grunnlag av økonomiske 

forholdstall, 

6.  være i stand til å sette opp et budsjett, 

7.  være fortrolig med foretakets kostnadselementer (faste og variable kostnader, arbeidskapital, avskrivning 

osv.) og kunne beregne kostnadene per kjøretøy, per kilometer, per tur eller per tonn, 

8.  være i stand til å lage en organisasjonsplan for foretakets samlede personell og utarbeide arbeidsplaner osv., 

9.  være fortrolig med prinsippene for markedsføring, reklame og PR, herunder transporttjenester, salgsfrem-

mende tiltak og utarbeidelse av kundemapper osv., 

10.  være fortrolig med de ulike forsikringstypene i forbindelse med veitransport (ansvarsforsikring, 

personskadeforsikring/livsforsikring, skadeforsikring og bagasjeforsikring) og de garantier og forpliktelser 

som følger av disse, 

11.  være fortrolig med programmer for elektronisk dataoverføring innen veitransport, 

 vedrørende godstransport på vei,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt 

arbeid innanfor vegtransport (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kompetanse og etter- og videreutdanning for 

førere av visse veigående kjøretøyer for gods- eller persontransport (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 
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12.  være i stand til å anvende reglene som gjelder for fakturering av veitransporttjenester, og kjenne betydningen 

og følgene av Incoterms, 

13.  være fortrolig med ulike kategorier av transportmedhjelpere, deres rolle og funksjon og eventuelt deres 

rettslige stilling, 

 vedrørende persontransport på vei, 

14.  være i stand til å anvende reglene som gjelder for takster og priser innenfor offentlig og privat 

persontransport, 

15.  være i stand til å anvende reglene som gjelder for fakturering av persontransport på vei. 

F.  Markedsadgang 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, være fortrolig med 

1.  gjeldende yrkesforskrifter for transport på vei for en annens regning, leie av industrikjøretøyer, utsetting av 

oppdrag til underleverandører, særlig reglene for yrkets offisielle organisering, tillatelser til transport-

virksomhet på vei innenfor og utenfor Fellesskapet, inspeksjoner og sanksjoner, 

2.  reglene for etablering av et transportforetak, 

3.  de ulike dokumentene som kreves for å drive veitransport, og innføringen av framgangsmåter for kontroll for 

å sikre at godkjente dokumenter i forbindelse med hvert transportoppdrag, særlig de som gjelder kjøretøyet, 

føreren, godset og bagasjen, oppbevares både i kjøretøyet og i foretakets lokaler, 

vedrørende godstransport på vei, 

4.  reglene for organisering av markedet for veitransporttjenester samt reglene for godshåndtering og logistikk, 

5.  grenseformaliteter, rolle og virkeområde for T-dokumenter og TIR-carneter og de plikter og det ansvar som 

følger av bruken av disse, 

vedrørende persontransport på vei, 

6.  reglene for organisering av markedet for persontransport på vei, 

7.  reglene for innføring av persontransport på vei og utarbeidelse av transportplaner. 

G.  Tekniske standarder for og tekniske sider ved driften 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, 

1.  være fortrolig med reglene for vekter og dimensjoner for kjøretøyer i medlemsstatene og framgangsmåtene 

som skal følges i tilfeller med unormale laster som danner et unntak fra disse reglene, 

2.  være i stand til å velge kjøretøyer og deres komponenter (understell, motor, kraftoverføringssystem, 

bremseanlegg osv.) i samsvar med foretakets behov, 

3.  være fortrolig med formalitetene vedrørende typegodkjenning, registrering og teknisk kontroll av kjøretøyene, 

4.  forstå hvilke tiltak som må iverksettes for å redusere støy og bekjempe luftforurensning fra motorvogner som 

følge av eksosutslipp, 

5.  være i stand til å utarbeide regelmessige vedlikeholdsplaner for kjøretøyene og deres utstyr, 

 vedrørende godstransport på vei,  
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6.  være fortrolig med ulike typer laste- og lasthåndteringsinnretninger (baklemmer, containere, paller osv.) og 

kunne innføre framgangsmåter og utgi instrukser for lasting og lossing av gods (lastfordeling, stabling, stuing, 

blokkering, tetting osv.), 

7.  være fortrolig med ulike teknikker for kombinert transport med «piggy-back»- og horisontalinnlasting (Ro-

Ro), 

8.  være i stand til å gjennomføre framgangsmåter for å oppfylle bestemmelsene om transport av farlig gods og 

avfall, særlig de som følger av direktiv 2008/68/EF(1) og forordning (EF) nr. 1013/2006(2), 

9.  være i stand til å gjennomføre framgangsmåter for å oppfylle bestemmelsene om transport av bedervelige 

matvarer, særlig de som følger av avtalen om internasjonal transport av lett bedervelige matvarer, og om 

spesialutstyr som skal nyttes til slik transport (ATP), 

10.  være i stand til å gjennomføre framgangsmåter for å oppfylle bestemmelsene om transport av levende dyr. 

H.  Trafikksikkerhet 

 Søkeren skal særlig, vedrørende gods- og persontransport på vei, 

1.  vite hvilke kvalifikasjoner som kreves for førere (førerkort, helseattester, egnethetssertifikater osv.), 

2.  være i stand til å treffe de nødvendige tiltak for å sikre at førere overholder gjeldende trafikkregler, forbud og 

restriksjoner i ulike medlemsstater (fartsgrenser, forkjørsrett, restriksjoner for stans og parkering, regler om 

lysbruk, veiskilting osv.), 

3.  være i stand til å utarbeide instrukser for førere for å kontrollere i hvilken grad de overholder sikkerhets-

kravene med hensyn til kjøretøyenes tilstand, deres utstyr og last samt forebyggende tiltak som må iverksettes, 

4.  være i stand til å fastsette framgangsmåter som skal følges i forbindelse med ulykker, og kunne gjennomføre 

hensiktsmessige framgangsmåter for å hindre gjentakelse av ulykker eller alvorlige trafikkovertredelser, 

5.  være i stand til å gjennomføre framgangsmåter for tilfredsstillende sikring av gods og være fortrolig med de 

tilhørende teknikkene, 

 vedrørende persontransport på vei, 

6.  ha grunnleggende kunnskaper om veinettets utforming i medlemsstatene. 

II. ORGANISERING AV EKSAMEN 

1.  Medlemsstatene skal organisere en obligatorisk skriftlig eksamen som de kan supplere med en frivillig muntlig 

eksamen, for å fastslå om de som søker om tillatelse til å utøve veitransportyrket, har nådd det påkrevde 

kunnskapsnivået i emnene oppført i del I, særlig evnen til å bruke instrumentene og teknikkene som er forbundet 

med disse emnene, og til å ivareta det tilhørende ledelses- og koordineringsansvaret. 

a) Den obligatoriske skriftlige eksamenen skal bestå av to prøver, nærmere bestemt 

i) skriftlige spørsmål som består av enten flervalgsspørsmål (hvert med fire mulige svar), spørsmål som 

krever direkte svar, eller en kombinasjon av begge systemer, 

ii) skriftlige øvelser / studier av enkelttilfeller. 

Hver prøve skal ha en varighet på minst to timer. 

b) Ved organisering av en muntlig eksamen kan medlemsstatene sette som en forutsetning for å delta at den 

skriftlige eksamenen er bestått. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24 september 2008 om landtransport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om bortkjøring av avfall (EUT L 190 av 12.7.2006, 

s. 1). 
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2.  Dersom medlemsstatene også organiserer en muntlig eksamen, skal de for hver av prøvene sørge for å vekte 

poengene med minst 25 % og høyst 40 % av det samlede antallet poeng som skal gis. 

 Dersom medlemsstatene bare organiserer en skriftlig eksamen, skal de for hver av prøvene sørge for å vekte 

poengene med minst 40 % og høyst 60 % av det samlede antallet poeng som skal gis. 

3.  For alle prøvene skal søkerne oppnå et gjennomsnitt på minst 60 % av det samlede antallet poeng som gis, og for 

hver prøve skal det oppnås minst 50 % av det samlede antallet mulige poeng. En medlemsstat kan redusere dette 

kravet fra 50 % til 40 % i bare én prøve. 

 ______  



Nr. 18/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

VEDLEGG II 

Sikkerhetskjennetegn ved kompetansebeviset 

Kompetansebeviset skal ha minst to av følgende sikkerhetskjennetegn: 

– et hologram, 

– spesielle fibrer i papiret som blir synlige under UV-lys, 

– minst én mikrotrykklinje (bare synlig med et forstørrelsesglass og ikke mulig å kopiere med kopimaskiner), 

– følbare tegn, symboler eller mønstre, 

– dobbelt nummerering: serienummer og utgavenummer, 

– en bunnfigur med fine guillochemønstre og iristrykk. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Mal for kompetansebevis 

DET EUROPEISKE FELLESSKAP 

(Kraftig beigefarget (Pantone) cellulosepapir, format DIN A4, 100 g/m2 eller mer) 

(Tekst på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som utsteder beviset) 

Den aktuelle medlemsstatens nasjonalitetsmerke(1) Navn på vedkommende myndighet eller organ(2) 

KOMPETANSEBEVIS INNENFOR VEITRANSPORT/PERSONTRANSPORT(3) 

Nr.  ....................................................................................................................................................................................  

Vi  ......................................................................................................................................................................................  

bekrefter herved at(4)  ........................................................................................................................................................  

født  .................................................................................... i  ...........................................................................................  

har bestått den eksamen (år: …; semester: …)(5) som kreves for å bli tildelt kompetansebeviset innenfor 

godstransport/persontransport på vei(3) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av  

21. oktober 2009 om etablering av felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å få adgang til å utøve 

yrket som transportør på vei(6). 

Dette sertifikatet er et tilstrekkelig bevis på faglig dyktighet som omhandlet i artikkel 21 i forordning (EF)  

nr. 1071/2009. 

Utstedt i  ......................................................................... , den  ...................................................................................... (7) 

 ______  

  

(1) Medlemsstatenes nasjonalitetsmerker er: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Den tsjekkiske republikk, (DK) Danmark, (D) Tyskland, 

(EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Hellas, (E) Spania, (F) Frankrike, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Litauen, (L) 

Luxembourg, (H) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Nederland, (A) Østerrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, 

(SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sverige og (UK) Det forente kongerike. 

(2) Myndighet eller organ som på forhånd er utpekt av hver av medlemsstatene i Det europeiske fellesskap til å utstede dette beviset.  

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Etternavn og fornavn, fødselssted og -dato. 

(5) Stryk det som ikke passer. 

(6) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(7) Signatur og stempel til vedkommende myndighet eller organ som utsteder beviset. 
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VEDLEGG IV 

De alvorligste overtredelsene i henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav a) 

1. a) Grensene for lengste tillatte kjøretid i løpet av en uke eller to uker overskrides med 25 % eller mer. 

b) Grensene for lengste tillatte kjøretid i løpet av en daglig arbeidsperiode overskrides med 50 % eller mer uten 

pause, eller uten en sammenhengende hviletid på minst 4,5 timer. 

2.  Manglende fartsskriver og/eller hastighetsbegrenser, bruk av en ulovlig innretning som kan endre fartsskriverens 

og/eller hastighetsbegrenserens registreringer, eller forfalskning av diagramskiver eller opplysninger som lastes ned 

fra fartsskriveren og/eller sjåførkortet. 

3.  Kjøring uten gyldig teknisk bevis, dersom et slikt dokument kreves i henhold til fellesskapsretten, og/eller kjøring 

med en svært alvorlig mangel ved blant annet bremseanlegg, styringssystem, hjul/dekk, fjæring eller understell som 

utgjør en slik umiddelbar fare for trafikksikkerheten at det fører til en beslutning om å ta kjøretøyet ut av trafikk. 

4.  Transport av farlig gods som det er forbudt å transportere, eller transport av slikt gods i forbudt eller ikke godkjent 

emballasje, eller uten at godset identifiseres på kjøretøyet som farlig gods, slik at liv eller miljøet utsettes for så stor 

fare at det fører til en beslutning om å ta kjøretøyet ut av trafikk. 

5.  Transport av passasjerer eller gods uten at føreren har gyldig førerkort, eller transport utført av et foretak som ikke 

har gyldig fellesskapslisens. 

6.  Kjøring med et forfalsket sjåførkort eller med et kort som ikke tilhører føreren eller er ervervet på grunnlag av 

falske erklæringer og/eller forfalskede dokumenter. 

7.  Transport av gods med en masse som overstiger største tillatte totalmasse med 20 % eller mer for kjøretøyer med 

en tillatt totalvekt på over 12 tonn, og med 25 % eller mer for kjøretøyer med en tillatt totalvekt på inntil 12 tonn. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1072/2009 

av 21. oktober 2009 

om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for godstransport på veg 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 

fellesskapet, særleg artikkel 71, 

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 

traktaten(2), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Det skal gjerast ei rekkje viktige endringar i rådsfor-

ordning (EØF) nr. 881/92 av 26. mars 1992 om 

markedsadgang i Fellesskapet for godstransport på vei 

som utføres fra eller til en medlemsstats territorium eller 

krysser en eller flere medlemsstaters territorium(3), råds-

forordning (EØF) nr. 3118/93 av 25. oktober 1993 om 

fastsettelse av vilkårene for transportørers adgang til å 

utføre innenlands godstransport på vei i en medlemsstat 

der de ikke er hjemmehørende(4) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/94/EF av 12. desember 2006 om 

fastsetjing av felles reglar for visse former for gods-

transport på veg(5). Av omsyn til klarleik og forenkling 

bør desse rettsaktene omarbeidast og førast saman i éi 

forordning. 

2) Innføringa av ein felles transportpolitikk inneber m.a. at 

det vert fastsett felles reglar om tilgang til marknaden 

for internasjonal godstransport på veg på territoriet til 

Fellesskapet, og at det vert fastsett vilkår for korleis 

transportørar som ikkje høyrer heime i ein medlemsstat, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 31. 

(1) TEU C 204 av 9.8.2008, s. 31. 

(2) Europaparlamentsfråsegn av 21. mai 2008 (enno ikkje offentleg-

gjord i TEU), felles haldning frå Rådet av 9. januar 2009 (TEU  

C 62 E av 17.03.2009, s. 46), haldning frå Europaparlamentet av 

23. april 2009 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 

24. september 2009. 

(3) TEF L 95 av 9.4.1992, s. 1. 

(4) TEF L 279 av 12.11.1993, s. 1. 

(5) TEU L 374 av 27.12.2006, s. 5. 

kan drive transportverksemd i ein medlemsstat. Desse 

reglane må fastsetjast på ein slik måte at dei medverkar 

til at den indre transportmarknaden verkar godt. 

3) For å sikre ei einsarta ramme for internasjonal 

godstransport på veg i heile Fellesskapet bør denne 

forordninga nyttast på all internasjonal transport på 

territoriet til Fellesskapet. Godstransport frå medlems-

statane til tredjestatar er i stor grad framleis omfatta av 

bilaterale avtaler mellom medlemsstatane og dei 

aktuelle tredjestatane. Difor bør denne forordninga ikkje 

nyttast på den delen av strekninga som vert tilbakelagd 

på territoriet til medlemsstaten der lasting eller lossing 

finn stad, før det er inngått naudsynte avtaler mellom 

Fellesskapet og dei aktuelle tredjestatane. Ho bør likevel 

nyttast på territoriet til ein transittmedlemsstat. 

4) Innføringa av ein felles transportpolitikk inneber at alle 

restriksjonar på grunnlag av nasjonalitet eller som følgje 

av at verksemda er etablert i ein annan medlemsstat enn 

staten der tenestene skal ytast, vert fjerna overfor 

personar som yter transporttenester. 

5) For å nå dette målet på ein smidig og fleksibel måte bør 

det innførast ei overgangsordning for kabotasje inntil 

harmoniseringa av marknaden for godstransport på veg 

er vorten fullført. 

6) Den gradvise fullføringa av den indre marknaden i EU 

bør føre til ei oppheving av restriksjonar på tilgangen til 

heimemarknadene i medlemsstatane. I samband med 

dette bør det likevel takast omsyn til effektiviteten av 

kontrollane og utviklinga av arbeidsvilkåra i bransjen, 

og til harmoniseringa av reglane for m.a. handheving og 

vegavgifter, og dessutan til regelverket på sosial- og 

tryggleiksområdet. Kommisjonen bør overvake 

marknadssituasjonen og den førnemnde harmoniseringa 

nøye, og eventuelt gjere framlegg om ytterlegare opning 

av heimemarknadene for vegtransport, medrekna 

kabotasje. 

7) I medhald av direktiv 2006/94/EF er visse typar 

transport fritekne frå fellesskapsgodkjenning og frå 

andre former for transportløyve. Innanfor ramma av den 

organiseringa av marknaden som er fastsett ved denne 

forordninga, bør det haldast ved lag ei ordning for å gje 

nokre av desse transportformene fritak for kravet om 

fellesskapsløyve og alle andre transportløyve ut frå 

eigenarten deira.  

2019/EØS/18/41 
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8) I medhald av direktiv 2006/94/EF vart godstransport 

med køyretøy som har ei høgste tillaten totalvekt på 

mellom 3,5 og 6 tonn, friteken frå kravet om eit felles-

skapsløyve. Fellesskapsreglane som gjeld godstransport 

på veg skal likevel nyttast generelt på køyretøy som har 

ein største tillaten totalmasse på over 3,5 tonn. Føreseg-

nene i denne forordninga bør difor tilpassast den 

generelle bruken av fellesskapsreglane for vegtransport, 

og bør berre gje fritak for køyretøy med ein største 

tillaten totalmasse på opp til 3,5 tonn. 

9) Det bør krevjast eit fellesskapsløyve for utføring av 

internasjonal godstransport på veg. Transportørar på veg 

bør påleggjast å ha ein rettkjend kopi av fellesskaps-

løyvet om bord i kvart einskilt køyretøy, slik at tilsyns-

styresmaktene på ein enkel måte kan gjennomføre 

effektive kontrollar, særleg utanfor medlemsstaten der 

transportøren er etablert. For dette føremålet må det 

fastsetjast nærmare spesifikasjonar når det gjeld 

utforminga og andre sider ved fellesskapsløyvet og av 

dei rettkjende kopiane. 

10) Det bør gjennomførast kontrollar ved vegen utan direkte 

eller indirekte skilnadshandsaming på grunnlag av 

nasjonaliteten til transportøren eller staten der han er 

etablert eller køyretøyet registrert. 

11) Det bør fastsetjast vilkår for utferding og tilbakekalling 

av fellesskapsløyve og for kva typar last dei skal gjelde 

for og kor lenge dei skal gjelde, saman med nærmare 

reglar for bruken deira. 

12) Det bør òg utferdast ein førarattest, slik at medlems-

statane på ein effektiv måte kan kontrollere om førarar 

frå tredjestatar er tilsette på lovleg måte eller er stilte til 

rådvelde av transportøren som er ansvarleg for eitt visst 

transportoppdrag. 

13) Transportørar på veg som har fellesskapsløyve slik det 

er fastsett i denne forordninga, og transportørar på veg 

som yter visse former for internasjonale transport-

tenester, bør i samsvar med denne forordninga ha løyve 

til å utføre nasjonale transporttenester mellombels 

innanfor ein medlemsstat, utan å ha forretningskontor 

eller anna verksemd i denne staten. Slik kabotasje bør 

vere underlagd fellesskapsregelverk som t.d. 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 

av 15. mars 2006 om harmonisering av visse 

bestemmelser på det sosiale området innen vei-

transport(1) og nasjonal lovgjeving som er gjeldande på 

særlege område i vertsstaten. 

  

(1) TEU L 102 av 11.4.2006, s. 1. 

14) Det bør vedtakast føresegner som gjer det mogleg å 

gripe inn ved alvorleg skipling av dei aktuelle 

transportmarknadene. For dette føremålet må det 

innførast ein høveleg framgangsmåte for avgjerdstaking 

og innsamling av dei statistiske opplysningane som er 

naudsynte. 

15) Utan at det rører ved traktatens føresegner om etable-

ringsrett, inneber kabotasje at transportørane yter 

tenester i ein medlemsstat der dei ikkje er etablerte, og 

dette bør ikkje vere forbode så lenge tenestene ikkje vert 

utførte på ein måte som medfører ei varig eller saman-

hengande verksemd innanfor den same medlemsstaten. 

For å støtte etterlevinga av dette kravet bør frekvensen 

av kabotasjen og tidsrommet han kan utførast i, 

definerast på ein klarare måte. Tidlegare vart det gjeve 

mellombels løyve til å utføre slike nasjonale transport-

tenester. I praksis har det vore vanskeleg å avgjere kva 

tenester som er tillatne. Difor er det naudsynt med klare 

reglar som er enkle å handheve. 

16) Denne forordninga rører ikkje ved føresegnene om 

inngåande eller utgåande godstransport på veg som del 

av ein kombinert transport slik det er fastsett i råds-

direktiv 92/106/EØF av 7. desember 1992 om innføring 

av felles regler for visse typer kombinert transport av 

gods mellom medlemsstater(2). Nasjonale reiser på veg i 

ein vertsstat som ikkje inngår i ein kombinert transport 

slik det er fastsett i direktiv 92/106/EØF, høyrer inn 

under definisjonen av kabotasje og bør difor omfattast 

av krava i denne forordninga. 

17) Føresegnene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av 

arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(3) skal 

nyttast på transportføretak som utfører kabotasje. 

18) For å kunne utføre effektive kontrollar av kabotasje bør 

tilsynsstyresmaktene i vertsstatane minst ha tilgang til 

opplysningane i fraktbrev og frå fartsskrivarar i samsvar 

med rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 

1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(4). 

19) Medlemsstatane bør gje kvarandre innbyrdes hjelp med 

sikte på tilfredsstillande bruk av denne forordninga.  

  

(2) TEF L 368 av 17.12.1992, s. 38. 

(3) TEF L 18 av 21.1.1997, s. 1. 

(4) TEF L 370 av 31.12.1985, s. 8. 
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20) Administrative formalitetar bør reduserast mest mogleg, 

utan å setje til side dei kontrollane og sanksjonane som 

sikrar korrekt bruk og effektiv handheving av denne 

forordninga. For dette føremålet bør dei eksisterande 

reglane for tilbakekalling av fellesskapsløyve klargjerast 

og styrkjast. Dei gjeldande reglane bør tilpassast for å 

kunne gjennomføre effektive sanksjonar mot alvorlege 

brot som finn stad i ein vertsstat. Sanksjonane bør sikre 

lik handsaming og svare til omfanget av brotet. Det bør 

vere mogleg å sende inn klage på alle sanksjonar som 

vert pålagde. 

21) Medlemsstatane bør føre alle alvorlege brot som vert 

gjorde av transportørar på veg, og som har ført til 

pålegging av sanksjonar, inn i det nasjonale elektroniske 

registeret sitt over vegtransportørar. 

22) For å lette og styrkje utvekslinga av opplysningar 

mellom nasjonale styresmakter bør medlemsstatane 

utveksle relevante opplysningar gjennom dei nasjonale 

kontaktpunkta som er innførte i medhald av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av 

felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles 

for å utøve yrket som transportør på vei(1). 

23) Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av 

denne forordninga, bør vedtakast i samsvar med rådsbe-

slutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er gitt Kommisjonen(2). 

24) Kommisjonen bør særleg få fullmakt til å tilpasse 

vedlegg I, II og III til denne forordninga, til den 

tekniske utviklinga. Ettersom desse tiltaka er allmenne 

og har som føremål å endre ikkje-grunnleggjande 

føresegner i denne forordninga, må dei vedtakast etter 

den framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll 

som er fastsett i artikkel 5a i avgjerd 1999/468/EF. 

25) Medlemsstatane bør gjere dei tiltaka som er naudsynte 

for å gjennomføre denne forordninga, særleg med 

omsyn til sanksjonar som skal vere verknadsfulle, svare 

til brotet og hindre nye brot. 

26) Ettersom målet for denne forordninga, som er å sikre ei 

einsarta ramme for internasjonal godstransport på veg i 

heile Fellesskapet, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av 

medlemsstatane og difor på grunn av omfanget og 

verknadene av tiltaket betre kan nåast på felles-

skapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med 

nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 

traktaten. 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 dette målet — 

  

(1) TEU L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Artikkel 1 

Verkeområde 

1.  Denne forordninga skal nyttast på internasjonal 

godstransport på veg for ein annans rekning som vert utført på 

territoriet til Fellesskapet. 

2.  Ved transport frå ein medlemsstat til ein tredjestat og 

omvendt skal denne forordninga nyttast på den delen av 

strekninga som vert tilbakelagd på territoriet til ein 

transittmedlemsstat. Ho skal ikkje nyttast på den delen av 

strekninga som vert tilbakelagd på territoriet til medlemsstaten 

der lasting eller lossing finn stad, før det er inngått naudsynte 

avtaler mellom Fellesskapet og den aktuelle tredjestaten. 

3.  Inntil det er inngått avtaler slik det er nemnt i nr. 2, skal 

denne forordninga ikkje røre ved 

a) føresegner om transport frå ein medlemsstat til ein tredjestat 

og omvendt, som er omfatta av bilaterale avtaler som er 

gjorde mellom medlemsstatar og dei aktuelle tredjestatane, 

b) føresegner om transport frå ein medlemsstat til ein 

tredjestat og omvendt, som er omfatta av bilaterale avtaler 

som er gjorde mellom medlemsstatar som i medhald av 

bilaterale løyve eller liberaliseringsordningar tillèt at 

transportørar på veg som ikkje er etablerte i ein med-

lemsstat, utfører lasting og lossing i den medlemsstaten. 

4.  Denne forordninga skal nyttast på nasjonal godstransport 

på veg som vert utført mellombels av ein transportør som ikkje 

høyrer heime i medlemsstaten slik det er fastsett i kapittel III. 

5.  For dei følgjande formene for transport og turar utan last i 

samband med slik transport, krevst det ikkje fellesskapsløyve, 

og dei skal fritakast frå alle krav om transportløyve: 

a) posttransport som vert utført som leveringspliktige tenester, 

b) transport av køyretøy som har skade eller har vore utsette 

for havari, 

c) godstransport med motorvogner som har ein største tillaten 

totalmasse, medrekna vekta til tilhengarar, som ikkje er 

høgare enn 3,5 tonn, 

d) godstransport med motorvogn, på følgjande vilkår: 

i) godset som vert transportert, tilhøyrer føretaket eller er 

selt, kjøpt, utleigd eller leigd, produsert, utvunne, 

foredla eller reparert av føretaket,  
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ii) føremålet med transporten er å bringe godset til eller 

bort frå føretaket eller flytte det innanfor eller utanfor 

føretaket til eigen bruk, 

iii) motorvogner som vert nytta til slik transport, vert førte 

av personale som er tilsette av eller stilte til rådvelde 

for føretaket i medhald av ei avtaleplikt, 

iv)  køyretøya som transporterer godset, tilhøyrer føretaket 

eller er vortne kjøpte av føretaket på avbetaling eller er 

leigde, på det vilkåret at dei i det sistnemnde tilfellet 

oppfyller krava i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av køyretøy 

som er leigde utan førar til godstransport på veg(1), og 

v)  transporten er berre ein hjelpefunksjon jamført med 

den samla verksemda til føretaket, 

e) transport av lækjemiddel, medisinske apparat, medisinsk 

utstyr og andre artiklar som er naudsynte i samband med 

naudhjelp, særleg ved naturkatastrofar. 

Bokstav d) iv) i dette nummeret skal ikkje gjelde for bruken av 

eit reservekøyretøy i tilfelle der det køyretøyet som vanlegvis 

vert nytta, har eit kortvarig havari. 

6.  Føresegnene i nr. 5 skal ikkje verke inn på dei vilkåra som 

ein medlemsstat fastset for å gje statsborgarane sine tilgang til å 

drive den verksemda som er nemnd i dette nummeret. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder: 

1. «køyretøy» ei motorvogn som er registrert i ein 

medlemsstat, eller eit vogntog der minst motorvogna er 

registrert i ein medlemsstat, og som vert nytta berre til 

godstransport, 

2. «internasjonal transport» 

a) ein tur med last, utført med eit køyretøy der avgangs- og 

framkomststaden ligg i to ulike medlemsstatar, med eller 

utan transitt gjennom éin eller fleire medlemsstatar eller 

tredjestatar, 

b) ein tur med last, utført med eit kjøretøy frå ein medlemsstat 

til ein tredjestat eller omvendt, med eller utan transitt 

gjennom éin eller fleire medlemsstatar eller tredjestatar, 

c) ein tur med last, utført med eit kjøretøy mellom tredjestatar 

i transitt over territoriet til éin eller fleire medlemsstatar, 

eller 

  

(1) TEU L 33 av 4.2.2006, s. 82. 

d) ein tur utan last i samband med dei transportformene som er 

nemnde i bokstav a), b) og c), 

3. «vertsstat» ein medlemsstat der ein transportør driv 

verksemd, men som ikkje er etableringsstaten til 

transportøren, 

4. «transportør som ikkje høyrer heime i medlemsstaten» eit 

transportføretak som utfører godstransport på veg i ein 

vertsstat, 

5. «førar» den personen som fører køyretøyet, sjølv berre for 

ein kort periode, eller som er om bord i køyretøyet som ein 

del av tenesta si for om naudsynt å vere tilgjengeleg for å 

føre køyretøyet, 

6. «kabotasje» nasjonal transport for ein annans rekning som 

vert utført i eit avgrensa tidsrom i ein vertsstat, i samsvar 

med denne forordninga, 

7. «alvorleg brot på fellesskapsregelverket for vegtransport» 

eit brot som kan føre til tap av god vandel i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009, 

og/eller til mellombels eller permanent tilbakekalling av eit 

fellesskapsløyve. 

KAPITTEL II 

INTERNASJONAL TRANSPORT 

Artikkel 3 

Allment prinsipp 

Internasjonal transport skal utførast på grunnlag av eit 

fellesskapsløyve, og med ein førarattest dersom føraren er 

statsborgar i ein tredjestat. 

Artikkel 4 

Fellesskapsløyve 

1.  Fellesskapsløyvet skal, i samsvar med denne forordninga, 

utferdast av ein medlemsstat til ein transportør som driv 

godstransport på veg for ein annans rekning, og som 

a) er etablert i den nemnde medlemsstaten i samsvar med 

fellesskapsregelverket og den nasjonale lovgjevinga i med-

lemsstaten, og 

b) i samsvar med fellesskapsregelverket om tilgang til yrket 

som godstransportør på veg og i tilsvarande nasjonal 

lovgjeving i medlemsstaten, har rett til å utføre interna-

sjonal godstransport på veg i etableringsstaten. 

2.  Fellesskapsløyvet skal utferdast av dei rette styresmaktene 

i etableringsstaten for ein fornybar periode på opp til ti år. 

Fellesskapsløyve og rettkjende kopiar som er utferda før datoen 

då denne forordninga tok til å gjelde, skal vere gyldige inntil 

datoen då dei går ut.  
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Kommisjonen skal tilpasse perioden som fellesskapsløyvet 

gjeld for, til den tekniske utviklinga, særleg dei nasjonale 

elektroniske registra over vegtransportørar som fastsett i 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009. Desse tiltaka, som 

er utarbeidde for å endre ikkje-grunnleggjande føresegner i 

denne forordninga, skal vedtakast i samsvar med fram-

gangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er nemnd i 

artikkel 15 nr. 2. 

3.  Etableringsstaten skal utferde til innehavaren eit felles-

skapsløyve i original, som skal forvarast av transportøren, 

saman med rettkjende kopiar som svarar til talet på køyretøy 

som innehavaren av fellesskapsløyvet rår over, anten med full 

eigedomsrett eller på annan måte, t.d. gjennom ei avtale om 

avbetalingskjøp, leige eller leasing. 

4.  Fellesskapsløyvet og dei rettkjende kopiane skal vere i 

samsvar med malen i vedlegg II, der vilkåra for bruken av 

løyvet òg er fastsette. Dei skal innehalde minst to av dei trygg-

leikskjenneteikna som er oppførte i vedlegg I. 

Kommisjonen skal tilpasse vedlegg I og II til den tekniske 

utviklinga. Desse tiltaka, som er utarbeidde for å endre ikkje-

grunnleggjande føresegner i denne forordninga, skal vedtakast i 

samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll 

som er nemnd i artikkel 15 nr. 2. 

5.  Fellesskapsløyvet og dei rettkjende kopiane av løyvet skal 

underskrivast og merkjast med eit serienummer og stempelet til 

den utferdande styresmakta. Serienummera til fellesskapsløyvet 

og dei rettkjende kopiane skal førast inn i det nasjonale 

elektroniske registeret over vegtransportørar som ein del av 

opplysningane om transportøren. 

6.  Fellesskapsløyvet skal utferdast i namnet til transportøren 

og kan ikkje overførast til andre. Ein rettkjend kopi av felles-

skapsløyvet skal forvarast i kvart av køyretøya til transportøren 

og visast fram på oppmoding frå ein godkjend kontrollør. 

Dersom det dreier seg om eit vogntog, skal den rettkjende 

kopien følgje motorvogna. Kopien skal omfatte heile vogntoget, 

òg i tilfelle der tilhengaren eller semitraileren ikkje er regist-

rerte eller godkjende for bruk på veg i namnet til innehavaren 

av løyvet, eller der dei er registrerte eller godkjende for bruk på 

vegane i ein annan stat. 

Artikkel 5 

Førarattest 

1.  Ein førarattest skal utferdast av ein medlemsstat i samsvar 

med denne forordninga til alle transportørar som 

a) er innehavar av eit fellesskapsløyve, og 

b) i denne medlemsstaten, anten på lovleg måte har tilsett ein 

førar som verken er statsborgar i ein medlemsstat eller er 

langtidsbusett der slik det er definert i rådsdirektiv 

2003/109/EF av 25. november 2003 om statusen til 

tredjestatsborgere som er langtidsbosatte(1), eller på lovleg 

måte nyttar ein førar som verken er statsborgar i ein 

medlemsstat eller er langtidsbusett der slik det er definert i 

det nemnde direktivet, og som er stilt til rådvelde for 

transportøren i samsvar med arbeidsvilkåra og vilkåra for 

yrkesretta opplæring som er fastsette i medlemsstaten 

i) ved lover og forskrifter, og eventuelt 

ii) ved tariffavtaler i samsvar med gjeldande lovgjeving i 

denne medlemsstaten. 

2.  Førarattesten skal utferdast av dei rette styresmaktene i 

etableringsstaten til transportøren, etter oppmoding frå 

innehavaren av fellesskapsløyvet, for kvar førar som verken er 

statsborgar i ein medlemsstat eller er langtidsbusett der slik det 

er definert i direktiv 2003/109/EF, og som på lovleg måte er 

tilsett av transportøren, eller for kvar førar som verken er 

statsborgar i ein medlemsstat eller er langtidsbusett der slik det 

er definert i det nemnde direktivet, og som er stilt til rådvelde 

for transportøren. Kvar førarattest skal attestere at føraren som 

er namngjeven i attesten, er tilsett i samsvar med dei vilkåra 

som er nemnde i nr. 1. 

3.  Førarattesten skal vere i samsvar med den malen som er 

fastsett i vedlegg III. Han skal innehalde minst to av dei trygg-

leikskjenneteikna som er oppførte i vedlegg I. 

4.  Kommisjonen skal tilpasse vedlegg III til den tekniske 

utviklinga. Desse tiltaka, som er utarbeidde for å endre ikkje-

grunnleggjande føresegner i denne forordninga, skal vedtakast i 

samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll 

som er nemnd i artikkel 15 nr. 2. 

5.  Førarattesten skal underskrivast og merkjast med eit 

serienummer og stemplet til den utferdande styresmakta. 

Serienummeret i førarattesten kan førast inn i det nasjonale 

elektroniske registeret over vegtransportørar som ein del av 

opplysningane om vegtransportøren som stiller førarattesten til 

rådvelde for den føraren som er ført opp i attesten. 

6.  Førarattesten skal tilhøyre transportøren, som stiller han 

til rådvelde for den føraren som er ført opp i attesten, når denne 

føraren fører eit køyretøy som nyttar eit fellesskapsløyve som er 

utferda til denne transportøren. Ein rettkjend kopi av 

førarattesten som er utferda av dei rette styresmaktene i 

etableringsstaten til transportøren, skal forvarast i lokala til 

transportøren. Førarattesten skal visast fram på oppmoding frå 

ein godkjend kontrollør. 

7.  Ein førarattest skal utferdast for eit tidsrom som skal 

fastsetjast av den utferdande medlemsstaten, men kan ikkje 

overstige fem år. Førarattestar som er utferda før datoen då 

denne forordninga tok til å gjelde, skal vere gyldige inntil 

datoen då dei går ut.  

  

(1) TEU L 16 av 23.1.2004, s. 44. 
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Førarattesten skal vere gyldig berre så lenge dei vilkåra som 

han vart utferda på, er oppfylte. Medlemsstatane skal gjere 

eigna tiltak for å sikre at dersom desse vilkåra ikkje lenger er 

oppfylte, skal transportøren straks gje attesten tilbake til dei 

utferdande styresmaktene. 

Artikkel 6 

Kontroll av vilkåra 

1.  Når ein søknad om fellesskapsløyve eller om fornying av 

eit fellesskapsløyve vert innlevert i samsvar med artikkel 4  

nr. 2, skal dei rette styresmaktene i etableringsstaten kontrollere 

om transportøren oppfyller eller framleis oppfyller dei vilkåra 

som er fastsette i artikkel 4 nr. 1. 

2.  Dei rette styresmaktene i etableringsstaten skal jamleg 

gjennom årlege kontrollar av minst 20 % av dei gyldige føra-

rattestane som er utferda i denne medlemsstaten, kontrollere at 

dei vilkåra som er nemnde i artikkel 5 nr. 1, og som førara-

ttesten er utferda i medhald av, framleis er oppfylte. 

Artikkel 7 

Avslag på søknad om fellesskapsløyve og førarattest, og 

tilbakekalling 

1.  Dersom dei vilkåra som er fastsette i artikkel 4 nr. 1 eller 

er nemnde i artikkel 5 nr. 1, ikkje er oppfylte, skal dei rette 

styresmaktene i etableringsstaten ved ei grunngjeven avgjerd 

avslå ein søknad om utferding eller fornying av eit felles-

skapsløyve eller om utferding av ein førarattest. 

2.  Dei rette styresmaktene skal tilbakekalle eit fellesskaps-

løyve eller ein førarattest dersom innehavaren 

a) ikkje lenger oppfyller dei vilkåra som er fastsette i 

artikkel 4 nr. 1 eller er nemnde i artikkel 5 nr. 1, eller 

b) har gjeve ukorrekte opplysningar som er knytte til ein 

søknad om fellesskapsløyve eller førarattest. 

KAPITTEL III 

KABOTASJE 

Artikkel 8 

Allment prinsipp 

1.  Alle transportørar som driv godstransport for ein annans 

rekning, og som er innehavarar av eit fellesskapsløyve, og der 

føraren, dersom føraren er statsborgar i ein tredjestat, er 

innehavar av ein førarattest, skal ha rett til å utføre kabotasje på 

dei vilkåra som er fastsette i dette kapittelet. 

2.  Transportørar som er nemnde i nr. 1, skal i samband med 

ein internasjonal transport frå ein annan medlemsstat eller ein 

tredjestat til vertsstaten, etter at godset er levert, ha rett til å 

utføre opp til tre kabotasjar med det same køyretøyet, eller 

dersom det dreier seg om eit vogntog, med den same 

motorvogna. Den siste lossinga som vert utført som ledd i ein 

kabotasje før denne forlèt vertsstaten, skal finne stad seinast sju 

dagar etter siste lossing i vertsstaten som var ein del av den 

inngåande internasjonale transporten. 

Innan den fristen som er nemnd i første leddet, kan transportø-

rar utføre nokre av eller alle kabotasjar som er tillatne i 

medhald av det nemnde leddet, i alle medlemsstatar på det 

vilkåret at dei er avgrensa til éin kabotasje per medlemsstat 

innan tre dagar etter innreise utan last til territoriet til den 

nemnde medlemsstaten. 

3.  Nasjonal godstransport på veg som vert utført i vertsstaten 

av ein transportør som ikkje høyrer heime i medlemsstaten, skal 

berre reknast for å vere i samsvar med denne forordninga 

dersom transportøren kan leggje fram tydelege prov på den 

inngåande internasjonale transporten og på kvar etterfølgjande 

kabotasje som er vorten utført. 

Prova som er nemnde i første leddet, skal omfatte følgjande 

opplysningar for kvar einskilt transport: 

a) namnet, adressa og underskrifta til avsendaren, 

b) namnet, adressa og underskrifta til transportøren, 

c) namnet, adressa og underskrifta til mottakaren, og datoen 

for levering av godset, 

d) staden og datoen for overtakinga av godset, og staden der 

godset skal leverast, 

e) den vanlege nemninga for godstypen, emballe-

ringsmetoden, og dersom det gjeld farleg gods, ei allment 

godkjend nemning for godset, saman med talet på pakkar 

og særskild merking og nummerering av pakkane, 

f) bruttovekta til godset eller mengda gods uttrykt på annan 

måte, 

g) kjennemerket til motorvogna og tilhengaren. 

4.  Det krevst ingen tilleggsdokument som prov på at dei 

vilkåra som er fastsette i denne artikkelen, er vortne oppfylte. 

5.  Ein transportør som, i den medlemsstaten han er etablert, i 

samsvar med lovgjevinga der, har rett til å utføre godstransport 

for ein annans rekning slik det er fastsett i artikkel 1 nr. 5 

bokstav a), b) og c), skal på dei vilkåra som er fastsette i dette 

kapittelet, ha rett til å utføre kabotasje av same typen eller 

kabotasje med køyretøy av same kategori, alt etter kva som 

høver. 

6.  Det skal ikkje vere restriksjonar på løyvet til å utføre 

kabotasje innanfor ramma av dei transportformene som er 

nemnde i artikkel 1 nr. 5 bokstav d og e).  
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Artikkel 9 

Reglar for kabotasje 

1.  Med mindre noko anna er fastsett i fellesskapsregelverket, 

skal kabotasje vere underlagd dei gjeldande lovene og 

forskriftene i vertsstaten med omsyn til 

a) vilkåra som gjeld for transportavtala, 

b) vekt og dimensjonar på veggåande køyretøy, 

c) krav som gjeld transport av visse kategoriar gods, særleg 

farleg gods, næringsmiddel som lett vert skjemde, og 

levande dyr, 

d) køyre- og kviletid, 

e) meirverdiavgift (mva.) på transporttenester. 

Vekt og dimensjonar som nemnt i nr. 1 bokstav b) kan 

eventuelt overstige dei som gjeld i etableringsstaten til 

transportøren, men dei kan under ingen omstende overstige dei 

grensene som er fastsette av vertsstaten når det gjeld nasjonal 

trafikk eller tekniske eigenskapar som er nemnde i dei prova 

som er førte opp i artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/53/EF av  

25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i 

innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte 

totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i 

Fellesskapet(1). 

2.  Dei lovene og forskriftene som er nemnde i nr. 1, skal 

nyttast på transportørar som ikkje høyrer heime i medlems-

staten, på same vilkår som dei som er pålagde transportørar som 

er etablerte i vertsstaten, for såleis å hindre all skilnads-

handsaming på grunnlag av nasjonalitet eller etableringsstad. 

Artikkel 10 

Framgangsmåte ved avgjerder om vernetiltak 

1.  Dersom det oppstår alvorleg skipling av den nasjonale 

transportmarknaden innanfor eit særskilt geografisk område 

som botnar i eller vert forverra av kabotasje, kan ein 

medlemsstat leggje saka fram for Kommisjonen med sikte på at 

det skal vedtakast vernetiltak, og han skal sende Kommisjonen 

dei opplysningane som er naudsynte, og melde frå til 

Kommisjonen om dei tiltaka som han har planar om å gjere 

overfor transportørar som høyrer heime i medlemsstaten. 

2.  I nr. 1 tyder: 

«alvorleg skipling av den nasjonale transportmarknaden 

innanfor eit særskilt geografisk område» at det på denne 

marknaden melder seg problem som er særeigne for han, og 

som inneber eit alvorleg og kanskje varig overskot av tilbod i 

høve til etterspurnad, noko som utgjer eit trugsmål mot den 

  

(1) TEF L 235 av 17.9.1996, s. 59. 

økonomiske stabiliteten og overlevingsevna til mange 

transportørar, 

«geografisk område» eit område som omfattar heile eller ein del 

av territoriet til ein medlemsstat, eller som omfattar heile eller 

ein del av territoriet til andre medlemsstatar. 

3.  Kommisjonen skal granske situasjonen, særleg på 

grunnlag av dei relevante opplysningane og etter samråd med 

det utvalet som er nemnt i artikkel 15 nr. 1, og innan ein frist på 

éin månad etter at oppmodinga frå medlemsstaten er motteken, 

avgjere om det er naudsynt å gjere vernetiltak, og i så fall vedta 

dei. 

Slike tiltak kan innebere at det aktuelle området vert mellom-

bels halde utanfor verkeområdet for denne forordninga. 

Dei tiltaka som vert vedtekne i samsvar med denne artikkelen, 

skal gjelde i høgst seks månader og kan fornyast éin gong med 

den same fristen. 

Kommisjonen skal straks melde frå til medlemsstatane og 

Rådet om alle avgjerder som er tekne i medhald av dette 

nummeret. 

4.  Dersom Kommisjonen vedtek å gjere vernetiltak som 

gjeld éin eller fleire medlemsstatar, skal dei rette styresmaktene 

i dei aktuelle medlemsstatane gjere tiltak av tilsvarande omfang 

overfor dei transportørane som høyrer heime i medlemsstaten, 

og melde frå til Kommisjonen om dette. Desse tiltaka skal 

nyttast seinast frå den same datoen som dei vernetiltaka som 

Kommisjonen har vedteke. 

5.  Alle medlemsstatar kan leggje fram for Rådet ei avgjerd 

som Kommisjonen har teke i medhald av nr. 3, seinast 30 dagar 

etter at det vart gjeve melding om avgjerda. Rådet kan med 

kvalifisert fleirtal ta ei anna avgjerd innan ein frist på 30 dagar 

etter at saka vart lagd fram, eller dersom saka vert lagd fram av 

fleire medlemsstatar, innan ein frist på 30 dagar etter at ho vart 

lagd fram for Rådet første gongen. 

Avgjerda til Rådet skal gjelde i det tidsrommet som er fastsett i 

nr. 3 tredje leddet. Dei rette styresmaktene i dei aktuelle 

medlemsstatane skal gjere tiltak av tilsvarande omfang overfor 

dei transportørane som høyrer heime i medlemsstaten, og melde 

frå til Kommisjonen om dette. Dersom Rådet ikkje tek noka 

avgjerd innan den fristen som er nemnt i første leddet, vert 

avgjerda til Kommisjonen endeleg. 

6.  Dersom Kommisjonen vurderer det slik at dei tiltaka som 

er nemnde i nr. 3, må lengjast, skal han gjere framlegg for 

Rådet, som skal ta ei avgjerd med kvalifisert fleirtal. 

KAPITTEL IV 

INNBYRDES HJELP OG SANKSJONAR 

Artikkel 11 

Innbyrdes hjelp 

Medlemsstatane skal gje kvarandre innbyrdes hjelp med sikte 

på gjennomføringa av denne forordninga og overvakinga av 

gjennomføringa. Dei skal utveksle opplysningar gjennom dei 

nasjonale kontaktpunkta som er skipa i medhald av artikkel 18 i 

forordning (EF) nr. 1071/2009.  
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Artikkel 12 

Sanksjonar frå etableringsstaten si side 

1.  Ved alvorlege brot på fellesskapsregelverket for veg-

transport som finn stad eller vert oppdaga i ein medlemsstat, 

skal dei rette styresmaktene i etableringsstaten til den 

transportøren som har gjort seg skuldig i brotet, gjere eigna 

tiltak, som kan omfatte ei åtvaring dersom det finst heimel for 

dette i nasjonal lovgjeving, for å følgje opp saka som m.a. kan 

føre til følgjande administrative sanksjonar: 

a) mellombels eller varig tilbakekalling av visse av eller alle 

dei rettkjende kopiane av fellesskapsløyvet, 

b) mellombels eller varig tilbakekalling av fellesskapsløyvet. 

Desse sanksjonane kan fastsetjast etter at det er teke endeleg 

avgjerd i saka, og det skal takast omsyn til alvoret i det brotet 

som innehavaren av fellesskapsløyvet har gjort seg skuldig i, og 

til det samla talet på rettkjende kopiar av løyvet som 

innehavaren har til å drive internasjonal transport. 

2.  Ved alvorlege brot som omfattar alle former for misbruk 

av førarattestar, skal dei rette styresmaktene i etableringsstaten 

til transportøren som har gjort seg skuldig i eit slikt brot, 

påleggje passande sanksjonar, m.a. følgjande: 

a) avbryte utferdinga av førarattestar, 

b) tilbakekalle førarattestar, 

c) fastsetje tilleggsvilkår for utferding av førarattestar for 

såleis å hindre misbruk, 

d) mellombels eller varig tilbakekalle visse av eller alle dei 

rettkjende kopiane av fellesskapsløyvet, 

e) mellombels eller varig tilbakekalle fellesskapsløyvet. 

Desse sanksjonane kan fastsetjast etter at det er teke endeleg 

avgjerd i saka, og det skal takast omsyn til kor alvorleg det 

brotet er som innehavaren av fellesskapsløyvet har gjort. 

3.  Dei rette styresmaktene i etableringsstaten skal så snart 

som mogleg og seinast seks veker etter at det er teke endeleg 

avgjerd i saka, melde frå til dei rette styresmaktene i med-

lemsstaten der brotet vart oppdaga, om at dei sanksjonane som 

er fastsette i nr. 1 og 2, er vortne pålagde. 

Dersom det ikkje er pålagt slike sanksjonar, skal dei rette 

styresmaktene i etableringsstaten grunngje kvifor dette ikkje er 

gjort. 

4.  Dei rette styresmaktene skal sikre at dei sanksjonane som 

er pålagde den transportøren som det gjeld, samla sett står i 

høve til det brotet eller dei brota som ligg til grunn for 

sanksjonane, og samstundes ta omsyn til eventuelle sanksjonar 

som er pålagde mot det same brotet i medlemsstaten der brotet 

vart oppdaga. 

5.  Dei rette styresmaktene i etableringsstaten til transportø-

ren kan òg, i medhald av internrettslege føresegner, klage den 

aktuelle transportøren inn for ein kompetent nasjonal domstol. 

Dei skal melde frå til den rette styresmakta i vertsstaten om dei 

avgjerdene som er tekne om dette. 

6.  Medlemsstatane skal sikre at transportørane har rett til å 

sende inn klage på alle administrative sanksjonar som vert sette 

i verk mot dei i medhald av denne artikkelen. 

Artikkel 13 

Sanksjonar frå vertsstaten si side 

1.  Dersom dei rette styresmaktene i ein medlemsstat kjenner 

til at ein transportør som ikkje høyrer heime i medlemsstaten, 

har gjort eit alvorleg brot på føresegnene i denne forordninga 

eller fellesskapsregelverket for vegtransport, skal medlems-

staten der brotet vart oppdaga, så snart som mogleg og seinast 

seks veker etter at det er teke endeleg avgjerd i saka, sende over 

følgjande opplysningar til dei rette styresmaktene i etable-

ringsstaten til transportøren: 

a) ein omtale av brotet og opplysningar om dato og klokkeslett 

for brotet, 

b) kva kategori og type brot det dreier seg om, og kor alvorleg 

det er, og 

c) sanksjonane som er pålagde, og sanksjonane som er sette i 

verk. 

Dei rette styresmaktene i vertsstaten kan be dei rette 

styresmaktene i etableringsstaten om å påleggje administrative 

sanksjonar i samsvar med artikkel 12. 

2.  Utan at det rører ved ei eventuell straffeforfølging skal dei 

rette styresmaktene i vertsstaten ha fullmakt til å påleggje 

sanksjonar mot ein transportør som ikkje høyrer heime i 

medlemsstaten, som har brote føresegnene i denne forordninga 

eller i den nasjonale lovgjevinga eller i fellesskapsregelverket 

for vegtransport på territoriet deira ved utføring av kabotasje. 

Sanksjonane skal påleggjast utan skilnadshandsaming. Desse 

sanksjonane kan mellom anna ha form av ei åtvaring, eller 

dersom det dreier seg om eit alvorleg brot, eit mellombels 

forbod mot å drive kabotasje på territoriet til vertsstaten der 

brotet fann stad. 

3.  Medlemsstatane skal sikre at transportørane har rett til å 

sende inn klage på alle administrative sanksjonar som vert sette 

i verk mot dei i medhald av denne artikkelen.  
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Artikkel 14 

Oppføring i nasjonale elektroniske register 

Medlemsstatane skal syte for at opplysningar om alvorlege brot 

på fellesskapsregelverket for vegtransport som transportørar 

som er etablerte på territoriet deira, har gjort seg skuldige i, og 

som har ført til pålegging av ein sanksjon i ein medlemsstat, og 

alle mellombels eller varige tilbakekallingar av fellesskaps-

løyve eller av rettkjende kopiar av slike løyve, vert førte inn i 

det nasjonale elektroniske registeret over vegtransportørar. 

Oppføringar i registeret som gjeld ei mellombels eller varig 

tilbakekalling av eit fellesskapsløyve, skal når det gjeld 

mellombels tilbakekallingar lagrast i databasen i to år rekna frå 

datoen då tilbakekallingsperioden går ut, eller frå og med 

tilbakekallingsdatoen når det gjeld varige tilbakekallingar. 

KAPITTEL V 

GJENNOMFØRING 

Artikkel 15 

Utvalsframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal få hjelp av det utvalet som er nedsett 

ved artikkel 18 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 3821/85. 

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5a nr. 1–

4 og artikkel 7 i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som 

det vert teke omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde 

avgjerda. 

Artikkel 16 

Sanksjonar 

Medlemsstatane skal fastsetje reglar for sanksjonar som skal 

nyttast på brot på føresegnene i denne forordninga, og skal 

gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at dei vert 

gjennomførte. Dei fastsette sanksjonane skal vere verknads-

fulle, svare til brotet og hindre nye brot. Medlemsstatane skal 

melde frå til Kommisjonen om desse føresegnene innan 

4. desember 2011, og straks melde frå om alle seinare endringar 

som har innverknad på dei. 

Medlemsstatane skal syte for at alle slike tiltak vert gjorde utan 

skilnadshandsaming med omsyn til nasjonaliteten eller etable-

ringsstaden til transportøren. 

Artikkel 17 

Rapportering 

1.  Medlemsstatane skal annakvart år melde frå til Kommi-

sjonen om talet på transportørar som har fellesskapsløyve per 

31. desember året før, og om talet på rettkjende kopiar for 

køyretøy som var i trafikk den nemnde datoen. 

2.  Medlemsstatane skal òg melde frå til Kommisjonen om 

talet på førarattestar som vart utferda i det føregåande 

kalenderåret, og om talet på førarattestar som var i bruk per 

31. desember det året. 

3.  Kommisjonen skal innan utgangen av 2013 utarbeide ein 

tilstandsrapport om vegtransportmarknaden i Fellesskapet. 

Rapporten skal innehalde ein analyse av marknadssituasjonen, 

medrekna ei vurdering av kor effektive kontrollane er og av 

utviklinga av arbeidsvilkåra i bransjen, saman med ei vurdering 

av om harmoniseringa av reglane på området, m.a. for 

handheving, vegavgifter og sosial- og tryggleiksregelverket, har 

ført til så stor framgang at det kan verte aktuelt med ei vidare 

opning av heimemarknadene for vegtransport, medrekna 

kabotasje. 

KAPITTEL VI 

SLUTTFØRESEGNER 

Artikkel 18 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 881/92 og (EØF) nr. 3118/93 og direktiv 

2006/94/EF vert oppheva. 

Tilvisingar til dei oppheva rettsaktene skal forståast som 

tilvisingar til denne forordninga og lesast slik det er vist i 

jamføringstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 19 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 4. desember 2011, bortsett frå artikkel 8 og 

9, som skal nyttast frå 14. mai 2010. 

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

Utferda i Strasbourg 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Tryggleikskjenneteikn for fellesskapsløyvet og førarattesten 

Fellesskapsløyvet og førarattesten må innehalde minst to av dei følgjande tryggleikskjenneteikna: 

– eit hologram, 

– spesielle fibrar i papiret som vert synlege i ultrafiolett lys, 

– minst éi linje i mikrotrykk (som er synleg berre med forstørringsglas og ikkje mogleg å reprodusere med 

kopieringsmaskiner), 

– følbare teikn, symbol eller mønster, 

– dobbel nummerering: serienummeret i fellesskapsløyvet, til den rettkjende kopien av løyvet eller til førarattesten, og 

i kvart einskilt tilfelle, utferdingsnummeret, 

– eit tryggleiksmønster som bakgrunn, med fine guillochemønster og regnbogetrykk. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Mal for fellesskapsløyve 

DET EUROPEISKE FELLESSKAPET 

(a) 

(Lyseblått (Pantone) cellulosepapir, format DIN A4, 100 g/m2 eller meir) 

(Første sida av løyvet) 

(Tekst på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka i medlemsstaten som utferdar løyvet) 

Nasjonalitetsmerket til 

medlemsstaten(1) som utferdar løyvet 

 Namnet til den rette styresmakta eller 

det rette organet 

LØYVE NR. ... 

(eller) 

RETTKJEND KOPI NR. 

for internasjonal godstransport på veg for ein annans rekning 

Dette løyvet gjev(2) .........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

rett til å drive internasjonal godstransport på veg for ein annans rekning på strekningar eller delar av 

strekningar på territoriet til Fellesskapet, slik det er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for 

godstransport på veg, og i samsvar med dei allmenne føresegnene i dette løyvet.  

Særlege merknader:  ...............................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

Dette løyvet skal gjelde frå  ..................................  til  ........................................................................... 

Utferda i  ..............................................................  den .......................................................................  

  ........................................................................ (3) 

 ____________  

(1) Nasjonalitetsmerka til medlemsstatane er: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Den tsjekkiske republikken, (DK) Danmark, 

(D) Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Hellas, (E) Spania, (F) Frankrike, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, 

(LT) Litauen, (L) Luxembourg, (H) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Nederland, (A) Austerrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) 

Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det sameinte kongeriket. 

(2) Namnet eller firmaet til transportøren og fullstendig adresse. 

(3) Underskrifta og stempelet til utferdande rett styresmakt eller organ.  
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(b) 

(Andre sida av løyvet) 

(Tekst på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka i medlemsstaten som utferdar løyvet) 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Dette løyvet er utferda i medhald av forordning (EF) nr. 1072/2009. 

Det gjev innehavaren rett til å drive internasjonal godstransport på veg for ein annans rekning på strekningar eller delar 

av strekningar innanfor territoriet til Fellesskapet, og eventuelt på dei vilkåra som er fastsette i løyvet: 

– der avgangs- og framkomststaden ligg i to ulike medlemsstatar, med eller utan transitt gjennom éin eller fleire 

medlemsstatar eller tredjestatar, 

– frå ein medlemsstat til ein tredjestat eller omvendt, med eller utan transitt gjennom éin eller fleire medlemsstatar 

eller tredjestatar, 

– mellom tredjestatar i transitt gjennom territoriet til éin eller fleire medlemsstatar, 

og turar utan last i samband med slik transport. 

Når det gjeld transport frå ein medlemsstat til ein tredjestat eller omvendt, er dette løyvet gyldig for den delen av 

strekninga som finn stad innanfor territoriet til Fellesskapet. Det skal vere gyldig i medlemsstaten der lasting eller 

lossing finn stad, berre i tilfelle der den naudsynte avtala mellom Fellesskapet og den aktuelle tredjestaten er gjord i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1072/2009. 

Løyvet er personleg og kan ikkje overførast til andre. 

Løyvet kan tilbakekallast av den rette styresmakta i medlemsstaten der det er utferda, særleg dersom innehavaren 

– ikkje har oppfylt alle vilkåra for bruk av løyvet, 

– har gjeve ukorrekte opplysningar når det gjeld data som er naudsynte for utferdinga eller lenginga av løyvet. 

Originalløyvet skal forvarast av transportføretaket. 

Ein rettkjend kopi av løyvet skal forvarast i køyretøyet(1). Når det gjeld vogntog, skal løyvet følgje motorvogna. Det 

skal omfatte heile vogntoget, òg i tilfelle der tilhengaren eller semitraileren ikkje er registrerte eller godkjende for bruk 

på veg i namnet til innehavaren av løyvet, eller der dei er registrerte eller godkjende for bruk på vegane i ein annan stat. 

Løyvet skal visast fram på oppmoding frå ein godkjend kontrollør. 

Innehavaren skal på territoriet til kvar einskilt medlemsstat rette seg etter dei lovene og forskriftene som gjeld i denne 

staten, særleg dei som gjeld transport og trafikk. 

 ______   

  

(1) «Køyretøy» tyder ei motorvogn som er registrert i ein medlemsstat, eller eit vogntog der minst motorvogna er registrert i ein 

medlemsstat, og som vert nytta berre til godstransport. 
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VEDLEGG III 

Mal for førarattest 

DET EUROPEISKE FELLESSKAPET 

(a) 

(Lyseraudt (Pantone) cellulosepapir, format DIN A4, 100g/m2 eller meir) 

(Første sida av attesten) 

(Tekst på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka i medlemsstaten som utferdar attesten) 

Nasjonalitetsmerket til 

medlemsstaten(1) som utferdar 

attesten 

 Namnet til den rette styresmakta eller 

det rette organet 

FØRARATTEST NR. ... 

for godstransport på veg for ein annans rekning i medhald av eit fellesskapsløyve 

(Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til 

den internasjonale marknaden for godstransport på veg) 

Denne attesten provar at på grunnlag av dokumenta som vert lagde fram av: ..............................................  

 ................................................................................................................................................................. (2) 

er følgjande førar: 

Etternamn og førenamn  ..........................................................................................................................  

Fødselsdato og -stad  ..........................................  Nasjonalitet  ..........................................................  

Type og referansenummer på identitetspapir  ..........................................................................................  

Utferda (dato)  .....................................................  i  ............................................................................  

Førarkortnummer  ...................................................................................................................................  

Utferda (dato)  ......................................................  i  ............................................................................  

Personnummer eller tilsvarande  .............................................................................................................  

tilsett i samsvar med gjeldande lover og forskrifter og eventuelt tariffavtaler og i samsvar med dei reglane 

som gjeld i følgjande medlemsstat, på dei arbeidsvilkåra og vilkåra for yrkesretta opplæring som gjeld i den 

aktuelle medlemsstaten, for å utføre vegtransport i denne staten: 

 ................................................................................................................................................................. (3) 

Særlege merknader ......................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Denne attesten skal gjelde frå  .............................  til  ..........................................................................  

Utferda i  ..............................................................  den  ......................................................................  

 ......................................................................... (4) 

 ____________  

(1) Nasjonalitetsmerka til medlemsstatane er: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Den tsjekkiske republikken, (DK) Danmark, 

(D) Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Hellas, (E) Spania, (F) Frankrike, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, 

(LT) Litauen, (L) Luxembourg, (H) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Nederland, (A) Austerrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) 

Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det sameinte kongeriket. 

(2) Namnet eller firmaet til transportøren og fullstendig adresse. 

(3) Namnet til etableringsstaten til transportøren. 

(4) Underskrifta og stempelet til utferdande rett styresmakt eller organ.  
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(b) 

(Andre sida av attesten) 

(Tekst på det offisielle språket eller eitt av dei offisielle språka i medlemsstaten som utferdar attesten) 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Denne attesten er utferda i medhald av forordning (EF) nr. 1072/2009. 

Attesten er prov på at føraren som er namngjeven i attesten, er tilsett i samsvar med gjeldande lover og forskrifter og 

eventuelt tariffavtaler, i samsvar med dei reglane som gjeld i den medlemsstaten som er nemnd i attesten, på dei 

arbeidsvilkåra og vilkåra for yrkesretta opplæring som gjeld i den aktuelle medlemsstaten, for å utføre vegtransport i 

denne staten. 

Førarattesten skal tilhøyre transportøren, som stiller han til rådvelde for den føraren som er ført opp i attesten, når 

denne føraren fører eit køyretøy(1) som i ein vegtransport nyttar eit fellesskapsløyve som er utferda til denne 

transportøren. Førarattesten kan ikkje overførast. Førarattesten skal berre gjelde så lenge dei vilkåra som han vart 

utferda i medhald av, framleis er oppfylte, og må straks leverast tilbake av transportøren til dei utferdande 

styresmaktene dersom desse vilkåra ikkje lenger er oppfylte. 

Attesten kan tilbakekallast av den rette styresmakta i medlemsstaten der han er utferda, særleg dersom innehavaren 

– ikkje har oppfylt alle vilkåra for bruk av attesten, 

– har gjeve ukorrekte opplysningar når det gjeld data som er naudsynte for utferdinga eller lenginga av attesten. 

Ein rettkjend kopi av attesten skal forvarast av transportføretaket. 

Ein originalattest skal forvarast i køyretøyet og visast fram på oppmoding frå ein godkjend kontrollør. 

 ______   

  

(1) «Køyretøy» tyder ei motorvogn som er registrert i ein medlemsstat, eller eit vogntog der minst motorvogna er registrert i ein 

medlemsstat, og som vert nytta berre til godstransport. 
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VEDLEGG IV 

Jamføringstabell 

Forordning (EØF) nr. 881/92 Forordning (EØF) nr. 3118/93 Direktiv 2006/94/EF Denne forordninga 

Artikkel 1 nr. 1   Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2   Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 3   Artikkel 1 nr. 3 

Vedlegg II  Artikkel 1 nr. 1 og 2, 

vedlegg I, artikkel 2 

Artikkel 1 nr. 5 

  Artikkel 2 Artikkel 1 nr. 6 

Artikkel 2   Artikkel 2 

Artikkel 3 nr. 1   Artikkel 3 

Artikkel 3 nr. 2   Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 3   Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 4    

Artikkel 5 nr. 1   Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 5 nr. 2   Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 3   Artikkel 4 nr. 4 

   Artikkel 4 nr. 5 

Artikkel 5 nr. 4, vedlegg I   Artikkel 4 nr. 6 

Artikkel 5 nr. 5   Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 1   Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 2   Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 3   Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 4   Artikkel 5 nr. 6 

Artikkel 6 nr. 5   Artikkel 5 nr. 7 

Artikkel 7   Artikkel 6 

Artikkel 8 nr. 1   Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2   Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 3   Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 4   Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 1 og 2   Artikkel 12 nr. 6 

 Artikkel 1 nr. 1  Artikkel 8 nr. 1 

 Artikkel 1 nr. 2  Artikkel 8 nr. 5 

 Artikkel 1 nr. 3 og 4  Artikkel 8 nr. 6 

 Artikkel 2   

 Artikkel 3   

 Artikkel 4   

 Artikkel 5   

 Artikkel 6 nr. 1  Artikkel 9 nr. 1 

 Artikkel 6 nr. 2   

 Artikkel 6 nr. 3  Artikkel 9 nr. 2 

 Artikkel 6 nr. 4   

 Artikkel 7  Artikkel 10 
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Forordning (EØF) nr. 881/92 Forordning (EØF) nr. 3118/93 Direktiv 2006/94/EF Denne forordninga 

Artikkel 10   Artikkel 17 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1  Artikkel 11 

Artikkel 11 nr. 2   Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 3   Artikkel 12 nr. 4 

Artikkel 11a    

 Artikkel 8 nr. 2 og 3  Artikkel 13 nr. 2 

 Artikkel 8 nr. 4 første og 

tredje leddet 

  

 Artikkel 8 nr. 4 andre 

leddet 

 Artikkel 12 nr. 4 

 Artikkel 8 nr. 4 fjerde og 

femte leddet 

 Artikkel 12 nr. 5 

 Artikkel 9  Artikkel 13 nr. 3 

Artikkel 12   Artikkel 18 

Artikkel 13    

Artikkel 14 Artikkel 10   

 Artikkel 11   

Artikkel 15 Artikkel 12 Artikkel 4 Artikkel 19 

  Artikkel 3  

  Artikkel 5  

  Vedlegg II, III  

Vedlegg I   Vedlegg II 

Vedlegg III   Vedlegg III 

 Vedlegg I   

 Vedlegg II   

 Vedlegg III   

 Vedlegg IV   
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1073/2009 

av 21. oktober 2009 

om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss og 

om endring av forordning (EF) nr. 561/2006 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 71, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det skal gjøres en rekke vesentlige endringer i 

rådsforordning (EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992 om 

innføring av felles regler for internasjonal person-

transport med turvogn og buss(3) og i rådsforordning 

(EF) nr. 12/98 av 11. desember 1997 om fastsetjing av 

vilkåra for at transportørar skal kunne utføre innanlands 

persontransport på veg i ein medlemsstat der dei ikkje 

høyrer heime(4). Av klarhets- og forenklingshensyn bør 

nevnte forordninger omarbeides og slås sammen til én 

forordning. 

2) Innføringen av en felles transportpolitikk innebærer blant 

annet at det fastsettes felles regler for internasjonal 

persontransport på vei, samt vilkårene for når transportø-

rer kan utføre nasjonal transport i en medlemsstat der de 

ikke hører hjemme. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 31. 

(1) EUT C 10 av 15.1.2008, s. 44. 

(2) Europaparlamentets uttalelse av 5. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 (EUT C 62 E av 

17.3.2009, s. 25), europaparlamentets holdning av 23. april 2009 

(ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av  

24. september 2009. 

(3) EFT L 74 av 20.3.1992, s. 1. 

(4) EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10. 

3) For å sikre en sammenhengende ramme for interna-

sjonal persontransport med turvogn og buss i hele 

Fellesskapet bør denne forordning få anvendelse på all 

internasjonal transport på Fellesskapets territorium. 

Transport fra medlemsstatene til tredjestater reguleres 

fortsatt hovedsakelig av bilaterale avtaler mellom med-

lemsstatene og disse tredjestatene. Denne forordning bør 

derfor ikke få anvendelse på den delen av ruten som er 

på territoriet til den medlemsstaten der passasjerer tas 

opp eller slippes av, før de nødvendige avtaler mellom 

Fellesskapet og vedkommende tredjestat er inngått. Den 

bør imidlertid få anvendelse på territoriet til en tran-

sittmedlemsstat. 

4) Adgangen til å yte tjenester er et grunnleggende 

prinsipp i den felles transportpolitikk og innebærer at 

transportører fra alle medlemsstater sikres lik adgang til 

internasjonale transportmarkeder, uten forskjellsbehand-

ling på grunnlag av nasjonalitet eller etableringssted. 

5) Til internasjonal persontransport med turvogn og buss 

bør det kreves en fellesskapslisens. Transportørene bør 

pålegges å oppbevare en bekreftet kopi av felles-

skapslisensen om bord i hvert kjøretøy, for å gjøre det 

lettere for tilsynsmyndighetene å utføre effektive 

kontroller, særlig utenfor medlemsstaten der transportø-

ren er etablert. Vilkårene for utstedelse og tilbakekalling 

av fellesskapslisenser, deres gyldighetstid og nærmere 

regler for bruken av dem bør fastsettes. Det er også 

nødvendig å fastsette detaljerte spesifikasjoner for 

fellesskapslisensens og bekreftede kopiers format og 

andre kjennetegn. 

6) Kontroller ved veien bør utføres uten direkte eller 

indirekte forskjellsbehandling på grunnlag av transport-

foretakets nasjonalitet eller etableringsstat eller kjø-

retøyets registreringsstat. 

7) For å dekke etterspørselen i markedet bør det på visse 

vilkår innføres fleksible ordninger for spesiell rute-

transport og visse typer transport utenfor rute. 

8) Det skal fortsatt kreves tillatelse til å drive rutetransport, 

men visse regler bør endres, særlig for fram-

gangsmåtene for å gi tillatelse.  

2019/EØS/18/42 
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9) Tillatelsen til å drive rutetransport bør følgelig tildeles 

etter at en framgangsmåte for å gi tillatelse er gjennom-

ført, med mindre det hos søkeren foreligger klart 

spesifiserte grunner til avslag. Årsakene til avslag i 

forbindelse med det aktuelle markedet bør enten være at 

transporten det søkes om, i alvorlig grad vil påvirke 

levedyktigheten til en sammenlignbar transport som 

utføres i henhold til én eller flere kontrakter om 

offentlig tjenesteyting på de berørte direkte streknin-

gene, eller at hovedformålet med transporten ikke er å 

transportere passasjerer mellom stoppesteder som ligger 

i ulike medlemsstater. 

10) Transportører som ikke har bosted i medlemsstaten, bør 

tillates å utføre innenlands persontransport på vei, men 

det bør tas hensyn til de særlige kjennetegnene ved hver 

enkelt transportform. Slik kabotasje bør være underlagt 

Fellesskapets regelverk, for eksempel europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 

om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale 

området innen veitransport(1) og nasjonal lovgivning i 

kraft på de angitte områdene i vertsmedlemsstaten. 

11) Bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av 

arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(2) gjelder 

transportforetak som driver kabotasje. 

12) Når det gjelder rutetransport, bør bare rutetransport som 

tilbys som en del av en internasjonal rutetransport, 

unntatt transport i byer og forsteder, på visse vilkår, 

særlig gjeldende lovgivning i vertsmedlemsstaten, åpnes 

for transportører som ikke har bosted i medlemsstaten. 

13) Medlemsstatene bør yte hverandre gjensidig bistand 

med sikte på en best mulig anvendelse av denne 

forordning. 

14) Administrative formaliteter bør reduseres så mye som 

mulig, uten at det gis avkall på de kontroller og 

sanksjoner som er en garanti for korrekt anvendelse og 

effektiv håndheving av denne forordning. Eksisterende 

regler om tilbakekalling av fellesskapslisensen bør 

derfor klargjøres og styrkes. Gjeldende regler bør 

tilpasses for å kunne gjennomføre effektive sanksjoner 

mot alvorlige regelbrudd begått i en annen medlemsstat 

enn etableringsmedlemsstaten. Straffetiltakene bør ikke 

innebære forskjellsbehandling og bør stå i forhold til 

hvor alvorlige bruddene er. Det bør være mulig å klage 

på de ilagte sanksjonene. 

  

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1. 

(2) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1. 

15) Medlemsstatene bør i sine nasjonale registre over 

transportforetak føre opp alle alvorlige brudd som kan 

tilskrives transportørene, og som har ført til at det er 

ilagt sanksjoner. 

16) For å lette og styrke utvekslingen av opplysninger 

mellom nasjonale myndigheter, bør medlemsstatene 

utveksle relevante opplysninger gjennom de nasjonale 

kontaktpunktene som er opprettet i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/ 

2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve 

yrket som transportør på vei(3). 

17) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(4). 

18) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å fastsette 

formatet for visse dokumenter som skal brukes ved 

anvendelsen av denne forordning, og til å tilpasse 

vedlegg I og II til denne forordning til den tekniske 

utvikling. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

denne forordning eller å utfylle den med nye ikke-

grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

19) Medlemsstatene bør iverksette de tiltak som er 

nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, 

særlig med hensyn til effektive og forholdsmessige 

sanksjoner som står i forhold til overtredelsen. 

20) For å fremme turisme og bruk av miljøvennlige 

transportmidler bør forordning (EF) nr. 561/2006 endres 

slik at førere som utfører en enkeltstående internasjonal 

persontransport utenfor rute, kan utsette sin ukehvil med 

inntil tolv sammenhengende 24-timersperioder, dersom 

de utfører persontransport som vanligvis ikke innebærer 

uavbrutte og lange kjøretider. En slik utsettelse bør bare 

tillates på svært strenge vilkår som ivaretar 

trafikksikkerheten og tar hensyn til førernes arbeidsvilkår, 

blant annet plikten til å ta ukehviler umiddelbart før og 

etter transporten. Kommisjonen bør nøye overvåke 

hvordan dette unntaket brukes. Dersom den faktiske 

situasjonen som berettiger bruken av dette unntaket 

endres i vesentlig grad, og unntaket fører til at 

trafikksikkerheten svekkes, bør Kommisjonen iverksette 

egnede tiltak.  

  

(3) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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21) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre en 

sammenhengende ramme for internasjonal person-

transport med turvogn og buss i hele Fellesskapet, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan 

nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 

artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på internasjonal 

persontransport med turvogn og buss på Fellesskapets 

territorium som utføres for en annens eller egen regning av 

transportører som er etablert i en medlemsstat i samsvar med 

dens lovgivning, og med kjøretøyer som er registrert i denne 

medlemsstaten, og som er utformet og utstyrt for å frakte mer 

enn ni personer, herunder føreren, samt er beregnet til dette 

formål og til å kjøre uten passasjerer i forbindelse med slik 

transport. 

Bytte av kjøretøy eller avbrudd i transporten slik at en del av 

turen kan foregå med et annet transportmiddel, skal ikke berøre 

anvendelsen av denne forordning. 

2.  Ved transport fra en medlemsstat til en tredjestat og 

omvendt får denne forordning anvendelse på den delen av ruten 

som er på en transittmedlemsstats territorium. Den får ikke 

anvendelse på den delen av ruten som er på territoriet til den 

medlemsstaten der passasjerer tas opp eller slippes av, før de 

nødvendige avtaler mellom Fellesskapet og vedkommende 

tredjestat er inngått. 

3.  Inntil avtalene nevnt i nr. 2 er inngått, skal denne 

forordning ikke berøre bestemmelser om transport fra en 

medlemsstat til en tredjestat og omvendt, som omfattes av 

bilaterale avtaler inngått mellom medlemsstatene og disse 

tredjestatene. 

4.  Denne forordning får anvendelse på innenlands person-

transport på vei for en annens regning som utføres på 

midlertidig basis av en transportør som ikke har bosted i 

medlemsstaten, som fastsatt i kapittel V. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1. «internasjonal transport» 

a) transport med et kjøretøy der avgangssted og bestemmel-

sessted er i to ulike medlemsstater, med eller uten transitt 

gjennom én eller flere medlemsstater eller tredjestater, 

b) transport med et kjøretøy der avgangssted og 

bestemmelsessted er i den samme medlemsstaten, mens 

passasjerene tas opp eller slippes av i en annen 

medlemsstat eller i en tredjestat, 

c) transport med et kjøretøy fra en medlemsstat til en 

tredjestat eller omvendt, med eller uten transitt gjennom 

én eller flere medlemsstater eller tredjestater, eller  

d) transport med et kjøretøy mellom tredjestater med 

transitt gjennom territoriet til én eller flere medle-

msstater, 

2. «rutetransport» regelmessig transport av passasjerer langs 

bestemte ruter der passasjerene tas opp og slippes av ved 

stoppesteder som er fastsatt på forhånd, 

3. «spesiell rutetransport» rutetransport, uansett hvem som 

organiserer den, av bestemte kategorier passasjerer slik at 

andre passasjerer utelukkes, 

4. «transport utenfor rute» transport som ikke omfattes av 

definisjonen av rutetransport, herunder spesiell rute-

transport, og hvis hovedkjennetegn er at den benyttes til 

transport av grupper av passasjerer som er satt sammen på 

initiativ fra en kunde eller fra transportøren selv, 

5. «transport for egen regning» transport som utføres av en 

fysisk eller juridisk person for ikke-kommersielle eller 

ideelle formål, der 

– transport bare er en tilleggsvirksomhet for den nevnte 

fysiske eller juridiske personen, og 

– de benyttede kjøretøyene eies eller er kjøpt på avbetaling 

av nevnte fysiske eller juridiske person eller er gjenstand 

for en langsiktig leieavtale og føres av en ansatt hos den 

fysiske eller juridiske personen eller av den fysiske 

personen selv eller av personell som er ansatt hos, eller 

stilt til disposisjon for foretaket i henhold til en 

avtaleforpliktelse,  
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6. «vertsmedlemsstat» en medlemsstat der transportøren 

utøver sin virksomhet som ikke er transportørens etable-

ringsmedlemsstat, 

7. «kabotasje» 

– innenlands persontransport på vei for en annens regning 

som en transportør utfører på midlertidig basis i en 

vertsmedlemsstat, eller 

– det at passasjerer tas opp eller slippes av i den samme 

medlemsstaten som ledd i en internasjonal rutetransport, 

i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, 

forutsatt at dette ikke er hovedformålet med transporten, 

8. «alvorlig brudd på Fellesskapets veitransportregelverk» et 

brudd som kan føre til tap av god vandel i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009, 

og/eller til midlertidig eller varig tilbakekalling av en 

fellesskapslisens. 

Artikkel 3 

Adgang til å yte tjenester 

1.  Transportører som utfører transport for en annens 

regning som omhandlet i artikkel 1, skal i samsvar med denne 

forordning tillates å utføre rutetransport, herunder spesiell 

rutetransport og transport utenfor rute med turvogn og buss, 

uten forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet eller 

etableringssted, forutsatt at de 

a) i den medlemsstaten der de er etablert, har tillatelse til å 

utføre rutetransport, herunder spesiell rutetransport eller 

transport utenfor rute med turvogn og buss, i samsvar med 

vilkårene for markedsadgang fastsatt i nasjonal lovgivning, 

b) oppfyller vilkårene fastsatt i samsvar med fellesskaps-

reglene for adgang til å utøve ervervsmessig innenlands og 

internasjonal persontransport på vei, og 

c) oppfyller de lovfestede kravene som gjelder for førere og 

kjøretøyer, som fastsatt særlig i rådsdirektiv 92/6/EØF av 

10. februar 1992 om installering og bruk av hastighetsbe-

grensere på visse grupper motorvogner i Fellesskapet(1), i 

rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av 

største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal 

trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk 

for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet(2) og i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av  

15. juli 2003 om grunnleggende kvalififisering og regel-

messig opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer 

for transport av gods eller passasjerer(3). 

  

(1) EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27. 

(2) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59. 

(3) EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4. 

2.  Transportører som driver transport for egen regning som 

nevnt i artikkel 1, skal tillates å utføre transport i henhold til 

artikkel 5 nr. 5 uten forskjellsbehandling på grunnlag av 

nasjonalitet eller etableringssted, forutsatt at de 

a) i den medlemsstaten der de er etablert, har tillatelse til å 

utføre transport med turvogn og buss i samsvar med 

vilkårene for markedsadgang fastsatt i nasjonal lovgivning, 

og 

b) oppfyller de lovfestede kravene som gjelder for førere og 

kjøretøyer, som fastsatt særlig i direktiv 92/6/EØF, 96/53/ 

EF og 2003/59/EF. 

KAPITTEL II 

FELLESSKAPSLISENS OG MARKEDSADGANG  

Artikkel 4 

Fellesskapslisens 

1.  Til internasjonal persontransport med turvogn og buss 

kreves en fellesskapslisens utstedt av vedkommende myndighet 

i etableringsmedlemsstaten. 

2.  Vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten 

skal utstede fellesskapslisensen i original til innehaveren, og 

denne skal oppbevares av transportøren sammen med det 

antallet bekreftede kopier som svarer til antallet kjøretøyer til 

internasjonal persontransport som innehaveren av 

fellesskapslisensen råder over, enten disse kjøretøyene eies i sin 

helhet eller disponeres på annen måte, særlig i henhold til en 

avbetalingsavtale eller en leie- eller leasingkontrakt. 

Fellesskapslisensen og bekreftede kopier av den skal være i 

samsvar med malen i vedlegg II. De skal inneholde minst to av 

sikkerhetskjennetegnene angitt vedlegg I. 

Kommisjonen skal tilpasse vedlegg I og II til den tekniske 

utvikling. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

fastsatt i artikkel 26 nr. 2. 

Fellesskapslisensen og dens bekreftede kopier skal være utstyrt 

med utstedende myndighets stempel samt en underskrift og et 

serienummer. Fellesskapslisensens og de bekreftede kopienes 

serienumre skal registreres i det nasjonale elektroniske 

registeret over transportforetak i henhold til artikkel 16 i 

forordning (EF) nr. 1071/2009 som del av opplysningene om 

transportøren. 

3.  Fellesskapslisensen utstedes i transportørens navn og kan 

ikke overdras. En bekreftet kopi av fellesskapslisensen skal 

oppbevares i hvert av transportørens kjøretøyer og skal 

framvises på anmodning fra en godkjent inspektør.  
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4.  Fellesskapslisensen skal utstedes for fornybare perioder 

på inntil 10 år. 

Fellesskapslisenser og bekreftede kopier av den som er utstedt 

før denne forordning trer i kraft, skal forbli gyldige inntil 

utløpsdatoen. 

5.  Hver gang det søkes om en fellesskapslisens, eller når en 

fellesskapslisens fornyes i samsvar med nr. 4 i denne artikkel, 

skal vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten 

kontrollere om transportøren oppfyller eller fortsatt oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1. 

6.  Dersom vilkårene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 ikke er 

oppfylt, skal vedkommende myndighet i etableringsmedlems-

staten gjennom en grunngitt beslutning avslå søknaden om 

utstedelse eller fornyelse av en fellesskapslisens, eller til-

bakekalle den. 

7.  Medlemsstatene skal garantere at den som søker om eller 

innehar en fellesskapslisens, har rett til å klage på en beslutning 

truffet av vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten 

om å avslå lisenssøknaden eller tilbakekalle lisensen. 

8.  Medlemsstatene kan beslutte at fellesskapslisensen også 

skal gjelde for innenlands transport. 

Artikkel 5 

Markedsadgang 

1.  Rutetransport skal kunne benyttes av alle, eventuelt med 

forbehold om plassbestilling. 

For slik transport kreves tillatelse i samsvar med bestemmel-

sene i kapittel III. 

For rutetransport fra en medlemsstat til en tredjestat og 

omvendt kreves tillatelse i samsvar med den bilaterale avtalen 

mellom medlemsstaten og tredjestaten og eventuelt transitt-

staten, så lenge den nødvendige avtalen mellom Fellesskapet og 

vedkommende tredjestat ikke er inngått. 

Rutetransportens regelmessighet skal ikke påvirkes av 

eventuelle endringer av transportvilkårene. 

For parallell eller midlertidig transport med samme kundekrets 

som eksisterende rutetransport, og i tilfeller der eksisterende 

rutetransport skjer uten stopp på visse stoppesteder og med 

stopp på tilleggsstoppesteder, gjelder samme regler som for 

eksisterende rutetransport. 

2.  Spesiell rutetransport omfatter 

a) transport av arbeidstakere mellom hjemsted og arbeidssted, 

b) transport av skoleelever og studenter til og fra utdannings-

institusjonen. 

 Det at en spesiell transport kan varieres etter brukernes 

behov, skal ikke endre dens karakter av rutetransport. 

 For spesiell rutetransport kreves ikke tillatelse i samsvar 

med kapittel III dersom transporten omfattes av en avtale 

inngått mellom den som organiserer transporten og 

transportøren. 

3.  For transport utenfor rute kreves ikke tillatelse i samsvar 

med kapittel III. 

For parallell eller midlertidig transport som kan sammenlignes 

med eksisterende rutetransport, og som har samme kundekrets 

som denne, kreves imidlertid tillatelse etter framgangsmåten i 

kapittel III. 

Transport utenfor rute skal ikke slutte å være transport utenfor 

rute bare fordi transporten utføres med en viss regelmessighet. 

Transport utenfor rute kan utøves av en gruppe transportører 

som handler på vegne av samme oppdragsgiver, og passasje-

rene kan ta en tilsluttende forbindelse med en annen transportør 

i samme gruppe på en medlemsstats territorium. 

Kommisjonen skal fastsette framgangsmåtene for å oversende 

navnene på slike transportører og på forbindelsespunktene 

undervegs, til vedkommende myndighet i de berørte medle-

msstatene. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll omhandlet i artikkel 26 nr. 2. 

4.  Det kreves ingen tillatelse for tur uten passasjerer i 

forbindelse med transport omhandlet i nr. 2 tredje ledd og nr. 3 

første ledd. 

5.  Transport for egen regning skal være fritatt for alle 

tillatelsesordninger, men det skal stilles krav om en attest-

ordning. 

Attestene skal utstedes av vedkommende myndighet i medlems-

staten der kjøretøyet er registrert og skal gjelde for hele turen, 

herunder transitten. 

Kommisjonen skal fastsette formatet for attestene.  

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

omhandlet i artikkel 26 nr. 2.  



Nr. 18/268 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KAPITTEL III 

RUTETRANSPORT SOM KREVER TILLATELSE 

Artikkel 6 

Type tillatelse 

1.  Tillatelsene utstedes i transportørens navn og kan ikke 

overdras. En transportør som har fått en tillatelse, kan imidlertid 

med samtykke fra vedkommende myndighet i den med-

lemsstaten der avgangsstedet befinner seg, heretter kalt 

«utstedende myndighet», utføre transporten gjennom en 

underleverandør. Navnet på underleverandøren og dennes rolle 

skal i så fall angis i tillatelsen. Underleverandøren skal oppfylle 

vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1. I dette nummer menes med 

avgangssted en av transportens endeholdeplasser. 

Dersom flere foretak går sammen om å utføre en rutetransport, 

skal tillatelsen utstedes i alle foretakenes navn og inneholde 

navnene på alle foretakene. Den skal gis til det foretaket som 

leder virksomheten, og kopier skal gis til de andre foretakene. 

2.  Gyldighetstiden for en tillatelse skal være høyst fem år. 

En kortere gyldighetstid kan fastsettes, enten etter anmodning 

fra søkeren eller ved gjensidig enighet mellom vedkommende 

myndigheter i de medlemsstatene der passasjerene tas opp eller 

slippes av. 

3.  I tillatelsene skal følgende angis: 

a) type transport, 

b) beskrivelse av ruten, der særlig avgangssted og bestemmel-

sessted angis, 

c) tillatelsens gyldighetstid, 

d) stoppesteder og ruteplan. 

4.  Kommisjonen skal fastsette formatet for tillatelsene. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

omhandlet i artikkel 26 nr. 2. 

5.  Tillatelsene gir innehaveren eller innehaverne rett til å 

utføre rutetransport på territoriene til alle medlemsstatene som 

transporten passerer gjennom. 

6.  Den som utfører rutetransporten, kan benytte ekstra 

kjøretøyer for å håndtere midlertidige situasjoner og unntakssi-

tuasjoner. Slike ekstrakjøretøyer kan bare benyttes på samme 

vilkår som dem som er fastsatt i tillatelsen omhandlet i nr. 3. 

Transportøren skal i så fall påse at følgende dokumenter 

oppbevares i kjøretøyet: 

a) en kopi av tillatelsen til å utføre rutetransport, 

b) en kopi av avtalen mellom den som utfører rutetransporten 

og foretaket som skaffer til veie de ekstra kjøretøyene, eller 

et tilsvarende dokument, 

c) en bekreftet kopi av fellesskapslisensen som utstedes til det 

foretaket som skaffer til veie de ekstra kjøretøyene til 

transporten. 

Artikkel 7 

Inngivelse av søknad om tillatelse 

1.  Søknader om tillatelse til å utføre rutetransport skal 

inngis til den utstedende myndigheten. 

2.  Kommisjonen skal fastsette formatet for søknadene. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

omhandlet i artikkel 26 nr. 2. 

3.  Personer som søker om tillatelse, skal gi alle ytterligere 

opplysninger som de anser som relevante, eller som den 

utstedende myndigheten ber om, særlig en kjøreplan som gjør 

det mulig å kontrollere at transporten er i samsvar med 

Fellesskapets regelverk om kjøre- og hviletider samt en kopi av 

fellesskapslisensen. 

Artikkel 8 

Framgangsmåte for å gi tillatelse 

1.  Tillatelsen skal gis etter avtale med vedkommende 

myndigheter i alle de medlemsstater på hvis territorier passasje-

rer tas opp eller slippes av. Den utstedende myndigheten skal til 

disse myndigheter, samt til vedkommende myndigheter i de 

medlemsstater hvis territorier krysses uten at passasjerer tas opp 

eller slippes av, oversende en kopi av søknaden og av alle andre 

relevante dokumenter sammen med sin vurdering. 

2.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som er 

blitt anmodet om å gi sitt samtykke, skal underrette den 

utstedende myndigheten om sin beslutning innen to måneder. 

Fristen skal regnes fra datoen anmodningen mottas, og datoen 

skal vises på mottakskvitteringen. Dersom beslutningen som 

mottas fra vedkommende myndigheter i de medlemsstatene 

som er blitt anmodet om å gi sitt samtykke, er negativt, skal det 

inneholde en begrunnelse. Dersom utstedende myndighet ikke 

har mottatt et svar innen to måneder, anses de rådspurte 

myndigheter for å ha gitt sitt samtykke og utstedende 

myndighet kan gi tillatelsen. 

Myndighetene i de medlemsstater hvis territorium krysses uten 

at passasjerer tas opp eller slippes av, kan meddele utstedende 

myndighet sine kommentarer innen fristen angitt i første ledd. 

3.  Utstedende myndighet skal treffe en beslutning om 

søknaden innen fire måneder etter at transportøren har inngitt 

søknaden.  
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4.  Tillatelse skal gis med mindre 

a) søkeren ikke kan utføre transporten søknaden gjelder med 

det materiell vedkommende har direkte råderett over, 

b) søkeren ikke har overholdt nasjonale eller internasjonale 

regler om veitransport, særlig vilkår og krav som gjelder 

tillatelse til å drive internasjonal persontransport, eller har 

begått alvorlige brudd på Fellesskapets veitransportre-

gelverk, særlig regler som gjelder kjøretøyene og førernes 

kjøre- og hviletid, 

c) i tilfelle av søknad om fornyet tillatelse, vilkårene for 

tillatelsen ikke er oppfylt, 

d) en medlemsstat på grunnlag av en detaljert analyse vedtar 

at den berørte transporten i alvorlig grad vil påvirke 

levedyktigheten til en sammenlignbar transport som 

omfattes av én eller flere kontrakter om offentlig tje-

nesteyting i samsvar med fellesskapsretten på de berørte 

direkte strekningene. I så fall skal medlemsstaten på en 

måte som ikke innebærer forskjellbehandling, fastsette 

kriterier for å avgjøre om transporten det søkes om, i 

alvorlig grad vil påvirke levedyktigheten til den ovennevnte 

sammenlignbare transporten, og oversende dem til Kommi-

sjonen på dens anmodning, 

e) en medlemsstat på grunnlag av en detaljert analyse vedtar at 

hovedformålet med transporten ikke er å transportere 

passasjerer mellom stoppesteder i ulike medlemsstater. 

Dersom en eksisterende internasjonal transport med turvogn og 

buss på de berørte direkte strekningene i alvorlig grad påvirker 

levedyktigheten til en sammenlignbar transport som omfattes av 

én eller flere kontrakter om offentlig tjenesteyting i samsvar 

med fellesskapsretten, av særlige årsaker som ikke kunne 

forutses på det tidspunktet da tillatelsen ble gitt, kan en 

medlemsstat etter avtale med Kommisjonen midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle tillatelsen til å utføre den 

internasjonale transporten med turvogn og buss etter å ha gitt 

transportøren seks måneders varsel. 

Det at en transportør tilbyr lavere priser enn andre veitransport-

foretak, eller at andre veitransportforetak allerede utfører 

transport på den berørte ruten, er i seg selv ikke grunn god nok 

til å avslå søknaden. 

5.  Utstedende myndighet og vedkommende myndigheter i 

alle de medlemsstater som medvirker i framgangsmåten for å 

oppnå avtalen fastsatt i nr. 1, kan bare avslå søknader av 

grunner som er fastsatt i denne forordning. 

6.  Etter å ha fullført framgangsmåten fastsatt i nr. 1–5, skal 

utstedende myndighet gi tillatelsen eller formelt avslå 

søknaden. 

Beslutninger om avslag på en søknad skal inneholde årsakene 

de bygger på. Medlemsstatene skal sikre at transportforetakene 

får anledning til å gjøre innsigelser dersom søknaden deres 

avslås. 

Utstedende myndighet skal underrette de andre myndighetene 

nevnt i nr. 1 om sin beslutning og sende dem en kopi av hver 

tillatelse. 

7.  Dersom framgangsmåten for å oppnå avtalen omhandlet i 

nr. 1 ikke setter utstedende myndighete i stand til å treffe en 

beslutning om en søknad, kan saken henvises til Kommisjonen 

innen tidsfristen på to måneder regnet fra datoen da én eller 

flere av de rådspurte medlemsstatene underretter om en negativ 

beslutning i henhold til nr. 1. 

8.  Etter samråd med de berørte medlemsstatene skal 

Kommisjonen innen fire måneder etter underretningen fra 

utstedende myndighet, treffe en beslutning som skal tre i kraft 

30 dager etter at de berørte medlemsstatene er underrettet. 

9.  Kommisjonens beslutning skal fortsette å gjelde inntil 

det inngås en avtale mellom de berørte medlemsstatene. 

Artikkel 9 

Fornyelse og endring av tillatelse 

Artikkel 8 får tilsvarende anvendelse på søknader om fornyelse 

av tillatelser eller om endringer av vilkårene for å utføre den 

aktuelle transporten. 

I tilfelle av en mindre endring av driftsvilkårene, særlig 

tilpasning av regelmessighet, takster og ruteplaner, trenger 

utstedende myndighet bare å opplyse de andre medlemsstatene 

om endringen. 

De berørte medlemsstatene kan avtale at bare utstedende 

myndighet skal treffe beslutning om endringer i vilkårene for en 

transport. 

Artikkel 10 

Bortfall av en tillatelse 

1.  Med forbehold for bestemmelsene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om 

offentlig persontransport med jernbane eller på vei(1) bortfaller 

en tillatelse til en rutetransport ved utløpet av gyldighetstiden, 

eller tre måneder etter at utstedende myndighet har fått 

underretning fra innehaveren om at vedkommende har til 

hensikt å slutte å utføre transporten. En slik underretning skal 

behørig begrunnes. 

2.  Dersom behovet for en transport ikke lenger er til stede, 

skal oppsigelsesfristen fastsatt i nr. 1 være én måned. 

3.  Utstedende myndighet skal underrette vedkommende 

myndigheter i andre berørte medlemsstater om at tillatelsen har 

bortfalt.  

  

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1. 
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4.  Innehaveren av tillatelsen skal ved hjelp av en 

hensiktsmessig kunngjøring varsle brukerne én måned på 

forhånd om at den berørte transporten innstilles. 

Artikkel 11 

Transportørenes plikter 

1.  Med unntak av tilfeller av force majeure skal det 

foretaket som driver en rutetransport, treffe alle tiltak for å 

garantere at transporten oppfyller kravene til kontinuitet, 

regelmessighet og kapasitet samt de øvrige vilkår fastsatt av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 6 nr. 3. 

2.  Transportøren skal informere om transportruten, 

holdeplassene, ruteplanen, takstene og vilkårene for transporten 

på en slik måte at at opplysningene er lett tilgjengelig for alle 

brukere. 

3.  Med forbehold for forordning (EF) nr. 1370/2007 skal de 

berørte medlemsstatene etter avtale med hverandre og med 

innehaveren av tillatelsen, kunne endre driftsvilkårene for en 

rutetransport. 

KAPITTEL IV 

TRANSPORT UTENFOR RUTE OG ANNEN TRANSPORT SOM 

IKKE KREVER TILLATELSE 

Artikkel 12 

Kontrolldokumenter 

1.  Transport utenfor rute skal utføres i henhold til et 

kjøreskjema, med unntak av transporter omhandlet i artikkel 5 

nr. 3 annet ledd. 

2.  En transportør som utfører transport utenfor rute, skal 

fylle ut et kjøreskjema før hver tur. 

3.  Kjøreskjemaet skal minst inneholde følgende opplys-

ninger: 

a) type transport, 

b) hovedrute, 

c) den eller de berørte transportører. 

4.  Heftene med kjøreskjemaer skal utleveres av ved-

kommende myndigheter i den medlemsstaten der transportøren 

er etablert, eller av organer utpekt av nevnte myndigheter. 

5.  Kommisjonen skal fastsette formatet for kjøreskjemaet, 

heftet med kjøreskjemaer og måten de brukes på. Disse 

tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

omhandlet i artikkel 26 nr. 2. 

6.  For de spesielle rutetransportene omhandlet i artikkel 5 

nr. 2 tredje ledd skal kontrakten eller en bekreftet kopi av denne 

tjene som kontrolldokument. 

Artikkel 13 

Lokale utflukter 

Innenfor rammen av en internasjonal transport utenfor rute kan 

en transportør utføre transporter utenfor rute (lokale utflukter) i 

en annen medlemsstat enn etableringsstaten. 

Slike transporter er beregnet på personer som ikke har bosted i 

medlemsstaten, og som tidligere er transportert av den samme 

transportøren på en av de internasjonale transportene nevnt i 

første ledd, og skal utføres med det samme kjøretøyet eller med 

et annet kjøretøy fra den samme transportøren eller den samme 

gruppen av transportører. 

KAPITTEL V 

KABOTASJE 

Artikkel 14 

Generelt prinsipp 

Enhver transportør som utfører persontransport på vei for en 

annens regning og som har en fellesskapslisens, skal på 

vilkårene fastsatt i dette kapittel og uten forskjellsbehandling på 

grunnlag av transportørens nasjonalitet eller etableringssted 

tillates å utføre kabotasje som spesifisert i artikkel 15. 

Artikkel 15 

Tillatt kabotasje 

Kabotasje skal være tillatt for følgendet transporttyper: 

a) spesiell rutetransport, forutsatt at transporten omfattes av en 

avtale inngått mellom arrangøren og transportøren, 

b) transport utenfor rute, 

c) rutetransport utført av en transportør som ikke har bosted i 

vertsmedlemsstaten, når transporten utføres som ledd i en 

internasjonal transport i samsvar med denne forordning, 

med unntak av transporter som oppfyller transportbehov i 

en by eller en tettbebyggelse, eller transportbehov mellom 

den nevnte byen/tettbebyggelsen og omkringliggende 

områder. Kabotasje skal ikke utføres uavhengig av slik 

internasjonal transport. 

Artikkel 16 

Regler for kabotasje 

1.  Med mindre noe annet er fastsatt i Fellesskapets 

regelverk, er kabotasje underlagt gjeldende lover og forskrifter i 

vertsmedlemsstaten med hensyn til 

a) vilkårene i transportavtalen, 

b) de veigående kjøretøyenes vekt og dimensjoner,   
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c) kravene til transport av visse kategorier av passasjerer, 

nærmere bestemt skoleelever, barn og bevegelseshemmede 

personer, 

d) kjøre- og hviletid, 

e) merverdiavgift (MVA) på transporttjenester. 

Vekt og dimensjoner nevnt i bokstav b) første ledd kan 

eventuelt overstige gjeldende vekter og dimensjoner i 

transportørens etableringsmedlemsstat, men kan under ingen 

omstendigheter overstige grensene som vertsmedlemsstaten har 

fastsatt for nasjonal trafikk, eller de tekniske dataene nevnt i 

bevisene omhandlet i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/53/EF. 

2.  Med mindre noe annet er fastsatt i Fellesskapets 

regelverk, skal kabotasje som utgjør en del av transporten 

omhandlet i artikkel 15 bokstav c), være underlagt gjeldende 

lover og forskrifter i vertsmedlemsstaten med hensyn til 

tillatelser, anbudsprosedyrer, trafikkforbindelser, transportens 

regelmessighet, kontinuitet og hyppighet samt ruter. 

3.  De tekniske standardene for konstruksjon og utstyr som 

må oppfylles av kjøretøyer som benyttes i forbindelse med 

kabotasje, skal være de standardene som er fastsatt for 

kjøretøyer som benyttes i internasjonal transport. 

4.  For å hindre eventuell forskjellsbehandling på grunnlag 

av nasjonalitet eller etableringssted får lovene og forskriftene 

nevnt i nr. 1 og 2 anvendelse på transportører som ikke har 

bosted i medlemsstaten, på samme vilkår som dem som gjelder 

for transportører som er etablert i vertsmedlemsstaten. 

Artikkel 17 

Kontrolldokumenter for kabotasje 

1.  Kabotasje i form av transport utenfor rute skal utføres i 

henhold til kjøreskjemaet omhandlet i artikkel 12, som skal 

oppbevares om bord i kjøretøyet og framvises på anmodning fra 

en godkjent kontrollør. 

2.  Følgende opplysninger skal registreres i kjøreskjemaet: 

a) transportens avgangs- og bestemmelsessted, 

b) datoene for transportens begynnelse og slutt. 

3.  Kjøreskjemaene skal utleveres i hefter som nevnt i 

artikkel 12 og bekreftes av vedkommende myndighet i etable-

ringsmedlemsstaten. 

4.  For spesiell rutetransport skal den inngåtte avtalen 

mellom transportøren og transportarrangøren, eller en bekreftet 

kopi av denne, tjene som kontrolldokument. 

Et kjøreskjema skal imidlertid fylles ut i form av en månedlig 

oversikt. 

5.  Kjøreskjemaene som benyttes, skal sendes tilbake til 

vedkommende myndighet eller organ i etableringsmedlems-

staten etter framgangsmåten fastsatt av nevnte myndighet eller 

organ. 

KAPITTEL VI 

KONTROLLER OG SANKSJONER 

Artikkel 18 

Billetter 

1.  Transportører som utfører en rutetransport, unntatt 

spesiell rutetransport, skal utstede enten individuelle eller 

kollektive billetter med angivelse av 

a) avgangs- og bestemmelsessteder og eventuelt om billetten 

omfatter tilbakereise, 

b) billettens gyldighetstid, 

c) takst. 

2.  Billetten omhandlet i nr. 1 skal framvises på anmodning 

fra en godkjent kontrollør. 

Artikkel 19 

Kontroll på veien og i foretakene 

1.  Tillatelsen eller kontrolldokumentet skal oppbevares i 

kjøretøyet og framvises på anmodning fra en godkjent 

kontrollør. 

2.  Transportører som utfører internasjonal persontransport 

med turvogn og buss, skal tillate alle kontroller der hensikten er 

å sikre at transporten utføres på korrekt måte, særlig med 

hensyn til kjøre- og hviletider. I forbindelse med gjennomføring 

av denne forordning skal godkjente kontrollører ha myndighet 

til å 

a) kontrollere regnskap og annen dokumentasjon om 

transportforetakets drift,  

b) ta kopier eller utdrag av regskapet og dokumentasjon på 

foretakets område, 

c) få adgang til alle transportforetakets bygninger, anlegg og 

kjøretøyer,  

d) be om utskrift av alle opplysninger som finnes i regnskap, 

dokumentasjon eller databaser. 

Artikkel 20 

Gjensidig bistand 

Medlemsstatene skal bistå hverandre med å sikre anvendelsen 

av og kontroll med denne forordning. De skal utveksle 

opplysninger gjennom de nasjonale kontaktpunktene opprettet i 

henhold til artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1071/2009.  



Nr. 18/272 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

Artikkel 21 

Tilbakekalling av fellesskapslisenser og tillatelser 

1.  Vedkommende myndigheter i medlemsstaten der 

transportøren er etablert, skal tilbakekalle fellesskapslisensen 

dersom innehaveren 

a) ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1, 

eller 

b) har gitt uriktige opplysninger i forbindelse med utstedelsen 

av fellesskapslisensen. 

2.  Utstedende myndighet skal tilbakekalle tillatelsen 

dersom innehaveren ikke lenger oppfyller vilkårene som dannet 

grunnlaget for å utstede tillatelsen i henhold til denne 

forordning, særlig når medlemsstaten der transportøren er 

etablert ber om det. Myndigheten skal umiddelbart underrette 

vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 22 

Sanksjoner fra etableringsmedlemsstatens side 

1.  Dersom et alvorlig brudd på Fellesskapets veitransport-

regelverk begås eller konstateres i en medlemsstat, særlig med 

hensyn til reglene for kjøretøyer, kjøre- og hviletider for førere 

og for utøvelse uten tillatelse av parallell eller midlertidig 

transport, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 femte ledd, skal 

vedkommende myndighet i transportørens etableringsmedlems-

stat iverksette egnede tiltak for å forfølge saken, som kan 

omfatte en advarsel dersom det er hjemmel for det i nasjonal 

lovgivning. Dette kan blant annet føre til ilegging av følgende 

forvaltningsmessige sanksjoner: 

a) midlertidig eller varig tilbakekalling av noen av eller alle de 

bekreftede kopiene av fellesskapslisensen, 

b) midlertidig eller varig tilbakekalling av fellesskapslisensen. 

Sanksjonene kan fastsettes etter at endelig avgjørelse i saken er 

tatt, og det skal tas hensyn til alvorlighetsgraden av det bruddet 

innehaveren av fellesskapslisensen har begått og til det samlede 

antall bekreftede kopier av lisensen vedkommende innehar for 

internasjonal transport. 

2.  Vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten 

skal så snart som mulig, og senest innen seks uker etter å ha 

truffet en endelig avgjørelse i saken, underrette vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der bruddet ble konstatert, om 

hvilken av sanksjonene fastsatt nr. 1 den eventuelt har ilagt. 

Dersom slike sanksjoner ikke er ilagt, skal vedkommende 

myndighet i etableringsmedlemsstaten begrunne sin avgjørelse. 

3.  Vedkommende myndigheter skal sikre at sanksjonene 

som ilegges den berørte transportøren, i sin helhet står i forhold 

til bruddet eller bruddene som førte til sanksjonene, samtidig 

som det tas hensyn til eventuelle sanksjoner som ble ilagt for 

det samme bruddet i den medlemsstaten der bruddet ble 

konstatert. 

4.  Denne artikkel er ikke til hinder for at vedkommende 

myndighet i transportøre ns etableringsmedlemsstat kan 

forfølge saken rettslig foren nasjonal domstol. Dersom slike 

rettslige skritt tas, skal berørt vedkommende myndighet 

underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der 

bruddene ble konstatert, om dette. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at transportørene har rett til å 

klage på eventuelle forvaltningsmessige sanksjoner som de 

ilegges i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 23 

Sanksjoner fra vertsmedlemsstatens side 

1.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat har 

kjennskap til alvorlige brudd på denne forordning eller på 

Fellesskapets veitransportregelverk som er begått av en 

transportør som ikke har bosted i medlemsstaten, skal med-

lemsstaten på hvis territorium bruddet er konstatert, så snart 

som mulig og senest innen seks uker etter at den har truffet en 

endelig beslutning i saken, framlegge følgende opplysninger for 

vedkommende myndighet i transportørens etableringsmedlems-

stat: 

a) en beskrivelse av bruddet og datoen og tidspunktet det ble 

begått, 

b) bruddets kategori, type og alvorlighetsgrad samt 

c) hvilke sanksjoner som er ilagt og iverksatt. 

Vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten kan be om at 

vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten ilegger 

forvaltningsmessige sanksjoner i samsvar med artikkel 22. 

2.  Uten at det berører muligheten for straffeforfølgning, kan 

vedkommende myndighet i vertsmedlemsstaten ilegge 

transportører som ikke har bosted i medlemsstaten, sanksjoner 

når de på deres territorium har begått brudd på denne 

forordning eller på Fellesskapets veitransportregelverk i 

forbindelse med kabotasje. Sanksjonene skal ilegges på en måte 

som ikke innebærer forskjellsbehandling, og kan blant annet 

bestå av en advarsel eller, dersom bruddet er alvorlig, av et 

midlertidig forbud mot kabotasje på territoriet til den 

vertsmedlemsstaten der bruddet ble begått. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at transportørene har rett til å 

klage på eventuelle forvaltningsmessige sanksjoner de ilegges i 

henhold til denne artikkel.  
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Artikkel 24 

Registrering i nasjonale elektroniske registre 

Medlemsstatene skal sørge for at alvorlige brudd på 

Fellesskapets veitransportregelverk som transportører etablert 

på deres territorium begår, og som fra en medlemsstats side har 

ført til en sanksjon og en midlertidig eller varig tilbakekalling 

av fellesskapslisensen eller bekreftede kopier av den, registreres 

i det nasjonale elektroniske registeret over transportforetak. 

Registrerte opplysninger om en midlertidig eller varig 

tilbakekalling av en fellesskapslisens skal lagres i minst to år 

fra utløpet av tilbakekallingsperioden for midlertidige 

tilbakekallinger, eller fra tilbakekallingsdatoen for varige 

tilbakekallinger. 

KAPITTEL VII 

GJENNOMFØRING 

Artikkel 25 

Avtaler mellom medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene kan inngå bilaterale eller multilaterale 

avtaler om ytterligere liberalisering av transportene som 

omfattes av denne forordning, særlig med hensyn til ordningen 

med å gi tillatelser og med hensyn til forenkling eller 

oppheving av kontrolldokumenter, spesielt i grenseområder. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

eventuelle avtaler som inngås i henhold til nr. 1. 

Artikkel 26 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 18 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av  

20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vei-

transport(1). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr.1–4 og 

nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 

anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 

beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 27 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner i forbindelse 

med brudd på bestemmelsene i denne forordning, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

innen 4. desember 2011 underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene og umiddelbart underrette den om eventuelle 

senere endringer som berører dem. 

  

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

Medlemsstatene skal sikre at alle slike tiltak iverksettes uten 

forskjellsbehandling med hensyn til transportørens nasjonalitet 

eller etableringssted. 

Artikkel 28 

Rapportering 

1.  Medlemsstatene skal annethvert år underrette 

Kommisjonen om antallet utstedte tillatelser til rutetransport i 

foregående år, og om det samlede antall tillatelser til rute-

transport som er gyldige ved utløpet av rapporteringsperioden. 

Opplysningene skal gis enkeltvis for hver av bestemmel-

sesstatene for rutetransporten. Medlemsstatene skal også 

oversende til Kommisjonen opplysninger om kabotasje, i form 

av rutetransport og transport utenfor rute, som transportører 

som har bosted i medlemsstaten, har utført i rapporte-

ringsperioden. 

2.  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal annethvert 

år sende Kommisjonen statistikker om antallet utstedte 

tillatelser til kabotasje i form av rutetransportene omhandlet i 

artikkel 15 bokstav c). 

3.  Kommisjonen skal fastsette formatet for tabellen som 

skal benyttes ved oversending av statistikkene omhandlet i nr. 

2. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll omhandlet i artikkel 26 nr. 2. 

4.  Medlemsstatene skal senest 31. januar hver år underrette 

Kommisjonen om det antall transportører som innehar en 

fellesskapslisens per 31. desember foregående år og om antallet 

bekreftede kopier som svarer til antallet kjøretøyer som er i 

trafikk den nevnte datoen. 

Artikkel 29 

Endring av forordning (EF) nr. 561/2006 

I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 561/2006 skal nytt avsnitt 

lyde: 

«6a.  Som unntak fra nr. 6 kan en fører som utfører en 

enkeltstående internasjonal persontransport utenfor rute, som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/ 

2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det 

internasjonale markedet for transport med turvogn og buss(*), 

utsette ukehvilen med inntil tolv sammenhengende  

24-timersperioder etter en forutgående normal ukehvil, forutsatt 

at 

a) transporten varer i minst 24 sammenhengende timer i en 

annen medlemsstat eller en annen tredjestat, som begge 

omfattes av denne forordning, enn der transporten startet, 

b) føreren tar etter å ha benyttet seg av unntaket 

i) enten to normale ukehviler eller  
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ii) én normal ukehvil og én redusert ukehvil på minst  

24 timer; reduksjonen skal imidlertid kompenseres av 

en tilsvarende hvileperiode som skal tas samlet før 

slutten av den tredje uken som følger etter 

unntaksperioden, 

c) kjøretøyet etter 1. januar 2014 utstyres med fartsskriver i 

samsvar med kravene i vedlegg IB til forordning (EØF)  

nr. 3821/85, og 

d) kjøretøyet etter 1. januar 2014, dersom det benyttes i 

perioden mellom kl. 22.00 og 06.00, har mer enn én fører, 

eller kjøretiden omhandlet i artikkel 7 reduseres til tre timer. 

Kommisjonen skal nøye overvåke bruken av dette unntaket for 

å sikre at veisikkerheten ivaretas på svært strenge vilkår, særlig 

ved å kontrollere at den samlede akkumulerte kjøretiden i den 

perioden som omfattes av unntaket, ikke blir for lang. Kommi-

sjonen skal innen 4. desember 2012 utarbeide en rapport der 

unntakets konsekvenser for veisikkerheten, i tillegg til dets 

sosiale aspekter, vurderes. Dersom Kommisjonen finner det 

hensiktsmessig, skal den foreslå endringer av denne forordning 

i så henseende. 

 ____________  

(*) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88.» 

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 30 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 oppheves. 

Henvisninger til de opphevede forordningene skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg III. 

Artikkel 31 

Ikrafttredelsesdato 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 4. desember 2011, med unntak av 

artikkel 29, som får anvendelse fra 4. juni 2010. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 Formann Formann 

 _____   



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/275 

 

VEDLEGG I 

Fellesskapslisensens sikkerhetskjennetegn 

Fellesskapslisensen skal ha minst to av følgende sikkerhetskjennetegn: 

– et hologram, 

– spesielle fibrer i papiret som blir synlige under UV-lys, 

– minst én mikrotrykklinje (bare synlig med et forstørrelsesglass og ikke mulig å kopiere med kopimaskiner), 

– følbare tegn, symboler eller mønstre, 

– dobbelt nummerering: serienummer og utgavenummer, 

– en bunnfigur med fine guillochemønstre og iristrykk. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Mal for fellesskapslisens 

DET EUROPEISKE FELLESSKAP 

(a) 

(Lyseblått (Pantone) cellulosepapir, format DIN A4, 100 g/m2 eller mer) 

(Første side av lisensen) 

(Tekst på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som utsteder lisensen) 

Nasjonalitetsmerket til medlemsstaten(1) 

som utsteder lisensen 

 Navn på vedkommende myndighet 

eller organ 

LISENS nr. ... 

(eller) 

BEKREFTET KOPI nr. 

for internasjonal persontransport med turvogn og buss for en annens regning  

Innehaveren av denne lisensen(2) .................................................................................................................  

 

 

har tillatelse til å utføre internasjonal persontransport på vei for en annens regning på Fellesskapets 

territorium i henhold til vilkårene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av  

21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og 

buss, og i samsvar med de generelle bestemmelsene for denne lisensen.  

Kommentarer:  .........................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................  

Denne lisensen er gyldig fra  ................................  til  .........................................................................  

Utstedt i  ...............................................................  den ........................................................................  

  ........................................................................ (3) 

_____________  

(1) Medlemsstatenes nasjonalitetsmerker er: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Den tsjekkiske republikk, (DK) Danmark, (D) 

Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Hellas, (E) Spania, (F) Frankrike, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) 

Litauen, (L) Luxembourg, (H) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Nederland, (A) Østerrike, (PL) Polen, (P) Portugal, 

(RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Det forente kongerike. 

(2) Fullt navn eller firmanavn og transportørens fullstendige adresse. 

(3) Underskrift og stempel til vedkommende myndighet eller organ som utsteder lisensen. 
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(b) 

(Andre side av lisensen) 

(Tekst på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som utsteder lisensen) 

GENERELLE BESTEMMELSER 

1. Denne lisensen er utstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1073/2009. 

2.  Denne lisensen er utstedt av vedkommende myndighet i etableringsmedlemsstaten til den transportøren som for en 

annens regning 

a) har tillatelse til å utføre transport med turvogn og buss i etableringsmedlemsstaten i form av rutetransport, 

herunder spesiell rutetransport eller transport utenfor rute, 

b) oppfyller vilkårene fastsatt i samsvar med fellesskapsreglene for adgang til å utøve yrket som 

persontransportør på vei i innenlands og internasjonal transport, 

c) oppfyller de lovfestede kravene til førere og kjøretøyer. 

3.  Denne lisensen gir tillatelse til internasjonal persontransport med turvogn og buss for en annens regning på alle 

transportforbindelser innenfor Fellesskapets territorium, 

a) når avgangssted og bestemmelsessted er i to ulike medlemsstater, med eller uten transitt gjennom én eller 

flere medlemsstater eller tredjestater, 

b) når avgangssted og bestemmelsessted er i samme medlemsstat, mens passasjerene tas opp eller slippes av i en 

annen medlemsstat eller i en tredjestat, 

c) fra en medlemsstat til en tredjestat og omvendt, med eller uten transitt gjennom én eller flere medlemsstater 

eller tredjestater, 

d) mellom tredjestater, med transitt gjennom territoriet til én eller flere medlemsstater, 

 og til tur uten passasjerer i forbindelse med transportoppdrag på vilkårene fastsatt i forordning (EF) nr. 1073/2009. 

 For transport fra en medlemsstat til en tredjestat og omvendt får forordning (EF) nr. 1073/2009 anvendelse på den 

delen av ruten som er på en transittmedlemsstats territorium. Den får ikke anvendelse på den delen av ruten som er 

på territoriet til den medlemsstaten der passasjerer tas opp eller slippes av, før de nødvendige avtaler mellom 

Fellesskapet og vedkommende tredjestat er inngått. 

4.  Denne lisensen er personlig og kan ikke overdras. 

5.  Denne lisensen kan tilbakekalles av vedkommende myndighet i utstedelsesmedlemsstaten, særlig dersom 

transportøren 

a) ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1073/2009, 

b) har gitt uriktige opplysninger i forbindelse med utstedelse eller fornyelse av lisensen, 

c) har begått ett eller flere alvorlig brudd på Fellesskapets veitransportregelverk i en medlemsstat, særlig med 

hensyn til reglene for kjøretøyer, kjøre- og hviletider for førere og for utøvelse av parallell og midlertidig 

transport uten tillatelse, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1073/2009.Vedkommende 

myndighet i etableringsmedlemsstaten til transportøren som begikk bruddet kan blant annet tilbakekalle 

fellesskapslisensen eller foreta midlertidige eller varige tilbakekallinger av noen av eller alle de bekreftede 

kopiene av fellesskapslisensen. 

 Sanksjonene fastsettes i samsvar med alvorlighetsgraden av det bruddet innehaveren av fellesskapslisensen har 

begått og i samsvar med det samlede antall bekreftede kopier som vedkommende innehar for internasjonal 

transport. 
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6.  Originallisensen skal oppbevares av transportøren. En bekreftet kopi av lisensen skal oppbevares i kjøretøyet som 

den internasjonale transporten gjennomføres med. 

7.  Lisensen skal framvises på anmodning fra en godkjent kontrollør. 

8.  Innehaveren skal på hver medlemsstats territorium overholde statens gjeldende lover og forskrifter, særlig de som 

gjelder transport og trafikk. 

9. Med «rutetransport» menes regelmessig transport av passasjerer langs bestemte ruter der passasjerene tas opp og 

slippes av ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd, og som kan benyttes av alle, eventuelt med forbehold om 

plassbestilling. 

 Rutetransportens regelmessighet skal ikke påvirkes av eventuelle endringer av transportvilkårene. 

 For rutetransport kreves tillatelse. 

 Med «spesiell rutetransport» menes regelmessig rutetransport av bestemte kategorier passasjerer, uansett hvem 

som står for organisering av den, slik at andre passasjerer utelukkes, langs bestemte ruter der passasjer tas opp og 

slippes av ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd. 

 Spesiell rutetransport omfatter 

a) transport av arbeidstakere mellom hjemsted og arbeidssted, 

b) transport av skoleelever og studenter til og fra utdanningsinstitusjonen. 

 Det at en spesiell transport kan varieres etter brukernes behov, skal ikke endre dens karakter av rutetransport. 

 Det kreves ikke tillatelse til spesiell rutetransport dersom den omfattes av en avtale mellom arrangøren og 

transportøren. 

 For parallell eller midlertidig transport med samme kundekrets som eksisterende rutetransport kreves tillatelse. 

 Med «transport utenfor rute» menes transport som ikke omfattes av definisjonen av rutetransport, herunder 

spesiell rutetransport, og hvis hovedkjennetegn er at den benyttes til transport av grupper av passasjerer som er satt 

sammen på initiativ fra en kunde eller fra transportøren selv. For parallell eller midlertidig transport som kan 

sammenlignes med eksisterende rutetransport, og som har samme kundekrets som denne, kreves imidlertid 

tillatelse etter framgangsmåten i kapittel III i forordning (EF) nr. 1073/2009. Slik transport skal ikke slutte å være 

transport utenfor rute bare fordi transporten utføres med en viss regelmessighet. 

 For transport utenfor rute kreves ikke tillatelse. 

 ______   
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VEDLEGG III 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EØF) nr. 684/92 Forordning (EF) nr. 12/98 Denne forordning 

Artikkel 1  Artikkel 1 

Artikkel 2 punkt 1.1 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2, artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 2 punkt 1.2 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3, artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 2 punkt 1.3  Artikkel 5 nr. 1 femte ledd 

Artikkel 2 punkt 3.1 Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4, artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 2 punkt 3.3  Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 2 punkt 3.4  Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 2 punkt 4  Artikkel 2 nr. 5, artikkel 5 nr. 5 

Artikkel 3  Artikkel 3 

Artikkel 3a  Artikkel 4 

Artikkel 4  Artikkel 5 

Artikkel 5  Artikkel 6 

Artikkel 6  Artikkel 7 

Artikkel 7  Artikkel 8 

Artikkel 8  Artikkel 9 

Artikkel 9  Artikkel 10 

Artikkel 10  Artikkel 11 

Artikkel 11  Artikkel 12 

Artikkel 12  Artikkel 13 

Artikkel 13  Artikkel 5 nr. 5 

 Artikkel 1 Artikkel 14 

 Artikkel 2 nr. 4  

 Artikkel 3 Artikkel 15 

 Artikkel 4 Artikkel 16 

 Artikkel 5 Artikkel 4 nr. 3 

 Artikkel 6 Artikkel 17 

 Artikkel 7 Artikkel 28 nr. 3 

 Artikkel 8 Artikkel 26 

 Artikkel 9  

Artikkel 14  Artikkel 18 

Artikkel 15  Artikkel 19 

 Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 20 

Artikkel 16 nr. 1  Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 16 nr. 2  Artikkel 21 nr. 2 

Artikkel 16 nr. 3  Artikkel 22 nr. 1 

Artikkel 16 nr. 4  Artikkel 23 nr. 1 

Artikkel 16 nr. 5  Artikkel 22 nr. 2 

 Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 23 nr. 2 

 Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 23 nr. 2 

 Artikkel 11 nr. 4  

 Artikkel 12 Artikkel 22 nr. 5, artikkel 23 
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Forordning (EØF) nr. 684/92 Forordning (EF) nr. 12/98 Denne forordning 

 Artikkel 13  

Artikkel 16a Artikkel 10 Artikkel 26 

Artikkel 17   

Artikkel 18  Artikkel 25 

Artikkel 19 Artikkel 14 Artikkel 27 

Artikkel 20   

Artikkel 21  Artikkel 30 

Artikkel 22 Artikkel 15 Artikkel 31 

Vedlegg  Vedlegg II 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 611/2012 

av 9. juli 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 om felles 

regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang 

til det internasjonale markedet for transport med turvogn og 

buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006(1), særlig 

artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1073/2009 er det 

angitt at fargen på malen for fellesskapslisens skal være 

«lyseblått (Pantone)». 

2)  Det er behov for en mer nøyaktig fargeangivelse med 

sikte på å fremme homogenitet og en enhetlig tolkning 

og anvendelse av forordning (EF) nr. 1073/2009. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 10.7.2012, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 44. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88. 

 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 26 i forordning 

(EØF) nr. 1073/2009. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1073/2009, fjerde linje, 

endres ordlyden «Lyseblått (Pantone) cellulosepapir, format 

DIN, 100 g/m2 eller mer» til: 

«Lyseblått cellulosepapir, Pantone 290 eller mest mulig lik 

denne fargen, format DIN A4, 100 g/m2 eller mer». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/43 

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

Utferdiget i Brussel 9. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 612/2012 

av 9. juli 2012 

om endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1072/2009 om felles reglar for tilgang til den 

internasjonale marknaden for godstransport på veg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang 

til den internasjonale marknaden for godstransport på veg(1), 

særleg artikkel 4 nr. 4 og artikkel 5 nr. 5, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1072/2009 er det 

opplyst at fargen på malen for fellesskapsløyve skal 

vere «lyseblått (Pantone)». 

2)  I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1072/2009 er det 

opplyst at fargen på malen for førarattest skal vere 

«lyseraudt (Pantone)». 

3)  Det er behov for meir nøyaktige opplysningar om 

fargane med sikte på å fremje homogenitet og 

einskapleg tolking og bruk av forordning (EF)  

nr. 1072/2009. 

4)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er nemnt i 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1072/2009 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 10.7.2012, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 44. 

(1) TEU L 300 av 14.11.2009, s. 72. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1072/2009 vert det gjort følgjande 

endringar: 

1)  I vedlegg II fjerde linje vert ordlyden «Lyseblått (Pantone) 

cellulosepapir, format DIN A4, 100 g/m2 eller meir»  

endra til: 

 «Lyseblått cellulosepapir, Pantone 290 eller mest mogleg 

lik denne fargen, format DIN A4, 100 g/m2 eller meir». 

2)  I vedlegg III fjerde linje vert ordlyden «Lyseraudt 

(Pantone) cellulosepapir, format DIN A4, 100 g/m2 eller 

meir» endra til: 

 «Lyseraudt cellulosepapir, Pantone 182 eller mest mogleg 

lik denne fargen, format DIN A4, 100 g/m2 eller meir». 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2019/EØS/18/44 

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

Utferda i Brussel, 9. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 613/2012 

av 9. juli 2012 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 om 

innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som 

transportør på vei(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket 

som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 8 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1071/2009 er det

angitt at fargen på malen for kompetansebevis skal være

«kraftig beigefarget (Pantone)».

2) Det er behov for en mer nøyaktig fargeangivelse med

sikte på å fremme homogenitet og en enhetlig tolkning

og anvendelse av forordning (EF) nr. 1071/2009.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 10.7.2012, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 44. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i forordning

(EØF) nr. 1071/2009.

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1071/2009, tredje linje, 

endres ordlyden «Kraftig beigefarget (Pantone) cellulosepapir, 

format DIN A4, 100 g/m2 eller mer» til: 

«Kraftig beigefarget cellulosepapir, Pantone 467 eller mest 

mulig lik denne fargen, format DIN A4, 100 g/m2 eller 

mer». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/45 

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

Utferdiget i Brussel 9. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________ 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 17. desember 2009 

om minstekrav til dataene som skal registreres i det nasjonale elektroniske registeret for 

veitransportforetak 

[meddelt under nummer K(2009) 9959] 

(2009/992/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket 

som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1071/2009 krever 

at hver medlemsstat har et nasjonalt register over vei-

transportforetak som har fått tillatelse fra en ved-

kommende myndighet utpekt av medlemsstaten til å 

utøve veitransportøryrket. De nasjonale registrene skal 

minst inneholde de opplysningene som er fastsatt i 

artikkel 16 nr. 2 i nevnte forordning. Andre opplys-

ninger, som fødselsdato og -sted, er også tatt med for å 

sikre korrekt identifikasjon av de berørte enkeltpersoner. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for 

tilgang til den internasjonale marknaden for gods-

transport på veg(2) og europaparlaments- og rådsfor-

ordning 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler 

for adgang til det internasjonale markedet for transport 

med turvogn og buss(3) krever også at visse data 

registreres i disse nasjonale registrene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 22.12.2009,  

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 46. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72. 

(3) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88. 

 

3) Bestemmelsene om vern av personopplysninger fastsatt 

særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(4) får anven-

delse på behandling av personopplysninger i henhold til 

forordning (EF) nr. 1071/2009. 

4) For å lette sammenkoplingen av de nasjonale registrene 

slik artikkel 16 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1071/2009 

krever, må Kommisjonen i henhold til artikkel 16 nr. 1 i 

samme forordning vedta en beslutning om minstekrav 

for dataene som skal registreres i det nasjonale 

registeret. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Minstekravene til dataene som skal registreres i de nasjonale 

elektroniske registrene opprettet av medlemsstatene i samsvar 

med artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1071/2009, skal være 

som angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2009. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

  

(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

2019/EØS/18/46 

 _____  
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VEDLEGG 

Datakategori Dataelement Ytterligere beskrivelse av datafeltet Lengde 

Transportforetak Navn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Juridisk form Alfanumerisk fritekst 1-50 

Adresse Adresse Alfanumerisk fritekst 1-150 

Postnummer Alfanumerisk fritekst 1-10 

Poststed Alfanumerisk fritekst 1-50 

Landkode Landkode på to bokstaver i henhold til standarden 

ISO 31661 alpha 2 

2 

Tillatelse Type Mulige angivelser: 

– «Fellesskapslisens for passasjertransport» 

– «Nasjonal tillatelse for passasjertransport» 

eller 

– «Fellesskapslisens for godstransport» 

– «Nasjonal lisens for godstransport» 

1-50 

 Serienummer for 

fellesskapslisens 

Alfanumerisk fritekst 1-20 

 Startdato for 

fellesskapslisens 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

 Utløpsdato for 

fellesskapslisens 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

 Antall kjøretøyer som 

omfattes 

Numerisk fritekst 1-4 

 Kjøretøyets 

registreringsnummer(*) 

Alfanumerisk fritekst 1-15 

 Tillatelsens status Mulige angivelser: 

– «Aktiv» 

– «Suspendert» 

– «Tilbakekalt» 

– «Utløpt» 

– «Mistet/stjålet» 

– «Annullert» 

– «Tilbakelevert» 

1-20 

 Dato for tilbakekalling av 

fellesskapslisens 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

 Dato for suspensjon av 

fellesskapslisens 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

 Utløpsdato for suspensjon 

av fellesskapslisens 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 
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Datakategori Dataelement Ytterligere beskrivelse av datafeltet Lengde 

 Begrunnelse for 

suspensjon eller 

tilbakekalling av 

fellesskapslisens 

Mulige angivelser: 

– «Ikke faktisk eller fast etablert» 

– «Ikke tilstrekkelig økonomisk grunnlag» 

– «Ikke tilstrekkelig faglig dyktighet» 

– «Ikke god vandel» 

– «Annet» 

1-100 

 Løpenummer på bekreftet 

kopi av fellesskapslisens 

Alfanumerisk fritekst 1-20 

 Dato for tilbakekalling av 

bekreftet kopi 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

 Utløpsdato for 

tilbakekalling av bekreftet 

kopi 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Foretakets 

juridiske 

representant (ev.) 

(**) 

Fornavn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Etternavn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Fødselsdato Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Fødested Fritekst, bokstaver 1-50 

Transportleder Fornavn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Etternavn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Fødselsdato Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Fødested Fritekst, bokstaver 1-50 

Nummer på bevis for 

faglig dyktighet 

Alfanumerisk fritekst 1-20 

Utstedelsesdato for bevis 

for faglig dyktighet 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Utstedelsesland for bevis 

for faglig dyktighet 

Landkode på to bokstaver i henhold til standarden 

ISO 31661 alpha 2 

2 

Alvorlig 

overtredelse 

Kategori Alfanumerisk felt med kodeverdier  

 Type Alfanumerisk felt med kodeverdier  

 Dato for overtredelsen Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

 Dato for kontrollen der 

overtredelsen ble påvist 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 
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Datakategori Dataelement Ytterligere beskrivelse av datafeltet Lengde 

 Medlemsstat der 

overtredelsen ble påvist 

Landkode på to bokstaver i henhold til standarden 

ISO 31661 alpha 2 

2 

 Begrunnelse for at tap av 

god vandel er en 

uforholdsmessig reaksjon 

(***) 

Alfanumerisk fritekst 1-500 

Uegnet person Fornavn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Etternavn Alfanumerisk fritekst 1-100 

Fødselsdato Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Fødested Fritekst, bokstaver 1-50 

Nummer på bevis for 

faglig dyktighet 

Alfanumerisk fritekst 1-20 

Utstedelsesdato for bevis 

for faglig dyktighet 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Utstedelsesland for bevis 

for faglig dyktighet 

Landkode på to bokstaver i henhold til standarden 

ISO 31661 alpha 2 

2 

Begrunnelse for erklæring 

om uegnethet 

Mulige angivelser: 

– «Brudd på nasjonale regler» 

– «Brudd på fellesskapsregler» 

1-100 

Aktuelt 

rehabiliteringstiltak 

Mulige angivelser: 

– «Gjentatt opplæring» 

– «Tilleggsopplæring» 

– «Tildeling av ny lisens» 

– «Tilleggsvilkår for lisens» 

– «Annet» 

1-100 

Startdato for erklæring om 

uegnethet 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

Sluttdato for erklæring om 

uegnethet 

Numeriske data i formatet ISO 8601 (ÅÅÅÅ-

MM-DD) 

10 

(*) Det er ikke obligatorisk å registrere data knyttet til kjøretøyers registreringsnumre. 

(**) Se artikkel 16 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1071/2009. 

(***) Bare nødvendige persondata knyttet til transportlederen tas med i dette feltet. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1213/2010 

av 16. desember 2010 

om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over 

veitransportforetak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler 

med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket 

som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 

96/26/EF(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å lette den sammenkoplingen av de nasjonale 

elektroniske registre som kreves etter artikkel 16 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 1071/2009, bør Kommisjonen vedta 

felles regler for gjennomføringen av denne sammen-

koplingen i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. 

2) Bestemmelsene om vern av personopplysninger fastsatt 

særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbin-

delse med behandling av personopplysninger og om fri 

utveksling av slike opplysninger(2), får anvendelse på 

behandling av eventuelle personopplysninger i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1071/2009. Medlemsstatene 

bør særlig treffe egnede sikkerhetstiltak for å hindre 

misbruk av personopplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 18.12.2010,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 47. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

 

3) Dersom det er relevant, får bestemmelsene om vern av 

personopplysninger fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 

om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(3) anvendelse på 

behandling av eventuelle personopplysninger i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1071/2009. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(4) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De felles regler for å muliggjøre sammenkopling av de 

nasjonale elektroniske registre er fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 31. desember 2012. 

  

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(4) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

2019/EØS/18/47 

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Systemet for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre kalles ERRU (De europeiske registre over 

veitransportforetak). 

1.  UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER 

1.1. Utveksling av opplysninger om overtredelser 

1.1.1. Melding om overtredelse 

 Når medlemsstatene utveksler opplysninger i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale 

marknaden for godstransport på veg(1) eller artikkel 23 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 1073/2009 

av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og 

buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006(2), skal de bruke meldinger i følgende format («melding 

om overtredelse»): 

Datatype Dataelement 
Obligatorisk 

eller valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

Meldermedlemsstat Meldermedlemsstat Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

meldermyndighet 

Identifikator for 

vedkommende 

meldermyndighet 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Mottakermedlemsstat Mottakermedlemsstat Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Meldingsdetaljer Meldingsnummer Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Meldingsdato Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Meldingstidspunkt Obligatorisk Numeriske data i formatet TT:MM:SS 

Transportforetak Navn Valgfritt Alfanumerisk fritekst 

Tillatelse Løpenummer på 

bekreftet kopi av 

fellesskapslisensen 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

 Kjøretøyets 

registreringsnummer 

Valgfritt Alfanumerisk fritekst 

Alvorlig overtredelse Kategori Obligatorisk  

 Type Obligatorisk  

  

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72. 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88. 
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Datatype Dataelement 
Obligatorisk 

eller valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

 Dato for 

overtredelsen 

Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 Dato for kontrollen 

der overtredelsen ble 

påvist 

Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Pålagte og gjennomførte 

sanksjoner 

Dato for endelig 

beslutning 

Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Type pålagt sanksjon Obligatorisk Mulige angivelser: 

«Advarsel» 

«Midlertidig forbud mot kabotasje» 

«Bot» 

«Forbud» 

«Kjøreforbud» 

«Annet» 

Eventuell startdato 

for pålagt sanksjon 

Valgfritt Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Eventuell sluttdato 

for pålagt sanksjon 

Valgfritt Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Gjennomførte 

sanksjoner 

Obligatorisk Mulige angivelser: 

«Ja» 

«Nei» 

«Ukjent» 

Sanksjoner det  

anmodes om 

Type administrativ 

sanksjon det 

anmodes om 

Valgfritt Mulige angivelser: 

«Advarsel» 

«Midlertidig tilbakekalling av noen av 

eller alle de bekreftede kopiene av 

fellesskapslisensen» 

«Varig tilbakekalling av noen av eller alle 

de bekreftede kopiene av 

fellesskapslisensen» 

«Midlertidig tilbakekalling av 

fellesskapslisensen» 

«Varig tilbakekalling av 

fellesskapslisensen» 

«Innstilling av utstedelse av førerattester» 

«Tilbakekalling av førerattester» 

«Innføring av ytterligere vilkår for 

utstedelse av førerattester for å hindre 

misbruk» 

Varighet av sanksjon 

det anmodes om 

(antall kalender-

dager) 

Valgfritt Numeriske data (DDDDD) 
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1.1.2. Svar på melding om overtredelse 

Når medlemsstatene utveksler opplysninger i samsvar med artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1072/2009 

eller artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009, skal de bruke meldinger i følgende format («svar på 

melding om overtredelse»): 

Datatype Dataelement 
Obligatorisk eller 

valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

Medlemsstat som 

svarer 

Medlemsstat som 

svarer 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

myndighet som 

svarer 

Identifikator for 

vedkommende 

myndighet som 

svarer 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Mottakermedlemsstat Mottakermedlems-

stat 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

mottakermyndighet 

Identifikator for 

vedkommende 

mottakermyndighet 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Nærmere 

opplysninger om 

svaret 

Meldingsnummer Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Svardato Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Svartidspunkt Obligatorisk Numeriske data i formatet TT:MM:SS 

Transportforetak Navn Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Myndighet som 

pålegger sanksjoner 

Navn på myndighet 

som pålegger 

sanksjoner 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Pålagte sanksjoner Bekreftelse på 

pålagt sanksjon 

Obligatorisk Mulige angivelser: 

«Ja» 

«Nei» 

 Pålagt sanksjon Obligatorisk Mulige angivelser: 

«Advarsel» 

«Midlertidig tilbakekalling av noen av 

eller alle de bekreftede kopiene av 

fellesskapslisensen» 

«Varig tilbakekalling av noen av eller 

alle de bekreftede kopiene av 

fellesskapslisensen» 

«Midlertidig tilbakekalling av 

fellesskapslisensen» 

«Varig tilbakekalling av 

fellesskapslisensen» 

«Innstilling av utstedelse av 

førerattester» 

«Tilbakekalling av førerattester» 

«Innføring av ytterligere vilkår for 

utstedelse av førerattester for å hindre 

misbruk» 

«Annet» 
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Datatype Dataelement 
Obligatorisk eller 

valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

 Dato for pålagt 

sanksjon 

Valgfritt Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 Sluttdato for pålagt 

sanksjon 

Valgfritt Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 Årsak til at 

sanksjon ikke er 

pålagt 

Valgfritt Alfanumerisk fritekst 

1.2. Kontroll av at transportledere har god vandel 

1.2.1. Anmodning om søk 

 Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1071/2009 kontrollerer om en 

transportleder er erklært uegnet i en av medlemsstatene til å lede et foretaks transportvirksomhet, skal de bruke 

meldinger i følgende format («anmodning om søk»): 

Datakategori Dataelement 
Obligatorisk eller 

valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

Anmoder-

medlemsstat 

Anmoder-

medlemsstat 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

myndighet som 

anmoder 

Identifikator for 

vedkommende 

myndighet som 

anmoder 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Nærmere 

opplysninger om 

anmodningen om søk 

Nummer på 

anmodningen om 

søk 

Obligatorisk  

Dato for 

anmodning om søk 

Obligatorisk  

Tidspunkt for 

anmodning om søk 

Obligatorisk  

Transportleder Fornavn Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Etternavn Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Fødselsdato Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Fødested Valgfritt Alfanumerisk fritekst 

Nummer på bevis 

for faglig dyktighet 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Utstedelsesdato for 

bevis for faglig 

dyktighet 

Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Utstedelsesland for 

bevis for faglig 

dyktighet 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 
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1.2.2. Svar på anmodning om søk 

 Når medlemsstatene svarer på en anmodning om søk som fastsatt i nr. 1.2.1, skal de bruke meldinger med 

følgende format («svar på anmodning om søk»): 

Datatype Dataelement 
Obligatorisk eller 

valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

Anmoder-

medlemsstat 

Anmoder-

medlemsstat 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

myndighet som 

anmoder 

Identifikator for 

vedkommende 

myndighet som 

anmoder 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Medlemsstat som 

svarer 

Medlemsstat som 

svarer 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

myndighet som 

svarer 

Identifikator for 

vedkommende 

myndighet som 

svarer 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Nærmere opplys-

ninger om svar på 

anmodning om søk 

Nummer på 

anmodningen om 

søk 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Svardato Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Svartidspunkt Obligatorisk Numeriske data i formatet TT:MM:SS 

Søkeresultater Status Obligatorisk Mulige angivelser: 

 Funnet 

 Ikke funnet 

Transportleder Fornavn Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Etternavn Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Fødselsdato Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Fødested Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Nummer på bevis 

for faglig dyktighet 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Utstedelsesdato for 

bevis for faglig 

dyktighet 

Obligatorisk Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Utstedelsesland for 

bevis for faglig 

dyktighet 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

 Antall ledede 

foretak 

Obligatorisk Numeriske data 
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Datatype Dataelement 
Obligatorisk eller 

valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

 Antall ledede 

kjøretøyer 

Obligatorisk Numeriske data 

Egnethet Egnethet Obligatorisk Mulige angivelser: 

 «Uegnet» 

 «Egnet» 

Dato som personen 

er erklært uegnet til 

Valgfritt Numeriske data i ISO 8601-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Gjelder dersom det under «Egnethet» 

er svart «Uegnet». 

1.3. Mottaksbekreftelse 

Når medlemsstatene bekrefter mottak av en melding, skal de bruke meldinger i følgende format («mottaks-

bekreftelse»): 

Datatype Dataelement 
Obligatorisk eller 

valgfritt 
Ytterligere beskrivelse av datafeltet 

Medlemsstat som 

bekrefter 

Medlemsstat som 

bekrefter 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

myndighet som 

bekrefter 

Identifikator for 

vedkommende 

myndighet som 

bekrefter 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Mottakermedlemsstat Mottaker-

medlemsstat 

Obligatorisk Landkode på to bokstaver i henhold til 

standarden ISO 3166-1 alpha 2 

Vedkommende 

mottakermyndighet 

Identifikator for 

vedkommende 

mottakermyndighet 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Nærmere 

opplysninger om 

opprinnelig melding 

Identifikator for 

opprinnelig 

melding 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Nærmere 

opplysninger om 

mottaksbekreftelsen 

Identifikator for 

mottaksbekreftelse 

Obligatorisk Alfanumerisk fritekst 

Dato for 

mottaksbekreftelse 

Obligatorisk Numeriske data i formatet 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

Tidspunkt for 

mottaksbekreftelse 

Obligatorisk Numeriske data i formatet TT:MM:SS 

2.  OPPBYGNINGEN AV ERRU 

Sammenkoplingen skal skje i form av et XML-meldingsoverføringssystem som sikrer at det ytes tjenester til 

medlemsstatene ved hjelp av XML-meldinger som utveksles på en pålitelig, sikker og ordnet måte (arbeidsflyt). 

ERRU-systemet skal bestå av en arkitektur med sentralt knutepunkt (klienttjener med intelligent ruter) og en 

likenettarkitektur. Medlemsstatene kan velge å bruke en hvilken som helst av disse to arkitekturene til å 

utveksle XML-meldinger på sTESTA-nettet (ved hjelp av HTTPS-protokollen).  
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ERRU-systemet er vist i figur 1 nedenfor. 

 Figur 1 

 ERRU-systemet 

 

Medlemsstatene skal kunne overføre meldinger på to måter avhengig av om de medlemsstatene som deltar i 

utvekslingen, bruker arkitekturen med sentralt knutepunkt eller likenettarkitekturen. 

Det sentrale knutepunktet skal forvaltes av Kommisjonen. Kommisjonen skal være ansvarlig for teknisk drift og 

vedlikehold av sTESTA-nettet og det sentrale knutepunktet samt for den allmenne sikkerheten. Bare loggdata 

skal lagres på det sentrale knutepunktet. Kommisjonen skal ikke ha tilgang til forretningsdata annet enn i 

forbindelse med vedlikehold og feilsøking. 

Medlemsstatene skal være ansvarlige for sitt nasjonale system. Medlemsstater som bruker en likenettarkitektur, 

skal være ansvarlige for samvirkningsevnen mellom den og det sentrale knutepunktet. 

For sammenkopling via ERRU skal medlemsstatene bruke 

– standard Internett-protokoller (XML, HTTPS, XML Web Services) og 

– Europakommisjonens private nett sTESTA. 

3.  STATISTIKK OG LOGGING 

Medlemsstater som bruker likenettforbindelser, skal hver uke stille de opplysninger som er nødvendige for å 

utarbeide statistikk, til rådighet for Kommisjonen. 

Av hensyn til personvernet skal opplysningene som brukes til statistikk, være anonyme. 

Det skal logges opplysninger som gjør det mulig å spore alle transaksjoner for overvåkings- og feilsøkings-

formål, og å utarbeide statistikk om disse transaksjonene. Følgende typer loggdata skal lagres og overvåkes: 

– brukslogg (f.eks. utvekslede meldinger, herunder type melding, dato og meldingsstruktur), 

– sikkerhetslogg (f.eks. påloggingsforsøk, tilgang til filer), 

– systemlogg (f.eks. systemsvikt).  

Likenettarkitektur Sentralt knutepunkt 

Medlemsstat 

Mellomledd 

Mellomledd 

Medlemsstat 

Medlemsstat 

Medlemsstat 

Medlemsstat 

Medlemsstat 
Medlemsstat 

Medlemsstat 

Mellomledd 
Medlemsstat 

Sentralt knutepunkt 

Mellomledd 
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De loggede opplysningene skal oppbevares i høyst seks måneder. 

Medlemsstater som bruker en likenettarkitektur, skal ha ansvar for å logge opplysninger om transaksjoner som 

utføres ved hjelp av likenettetforbindelser. 

De nasjonale kontaktpunktene som medlemsstatene har utpekt i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1071/2009, skal ha ansvar for tilgangen til uvekslede data samt videre bruk og ajourføring av dataene etter 

tilgang. 

4.  MINSTE TJENESTENIVÅ 

Medlemsstatene skal sørge for minst følgende tjenestenivå i ERRU: 

4.1. Tidsramme og omfang 

Hele døgnet alle dager 

4.2. Det tekniske systemets tilgjengelighetsgrad 

98 % 

Systemets tilgjengelighetsgrad er den prosentvise andelen vellykkede transaksjoner per måned. 

4.3. Systemets svartid 

Høyst 60 sekunder 

Dersom et system ikke oppfyller kravet til svartid, skal medlemsstaten treffe alle nødvendige tiltak for å bringe 

systemet tilbake til normal svartid så raskt som mulig. 

4.4. Framgangsmåte ved vedlikehold 

Medlemsstatene skal en uke på forhånd underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om eventuelt 

rutinemessig vedlikehold via vedlikeholdsportalen. 

4.5. Framgangsmåte ved feil 

En feil er en situasjon der en medlemsstats system av uforutsigbare årsaker ikke er tilgjengelig. 

Dersom feilen ikke kan rettes innen 30 minutter, skal den medlemsstaten hvis system var opprinnelsen til feilen, 

gjøre følgende: 

a)  underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om feilen per e-post innen 30 minutter, 

b)  umiddelbart etter at systemet er tilbake i normal drift, underrette medlemsstatene og Kommisjonen om dette 

per e-post. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1236/2013 

av 2. desember 2013 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende 

materiell – godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om endring av  

forordning (EU) nr. 321/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et 

europeisk jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det 

europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal 

sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

(heretter kalt «TSI-ene») tilpasses den tekniske 

utviklingen, markedsutviklingen og de samfunns-

messige kravene, og foreslå for Kommisjonen de 

endringer av TSI-ene som Byrået finner nødvendig. 

2) Ved beslutning K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga 

Kommisjonen Byrået et rammemandat til å utøve visse 

former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 

96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuro-

peiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(4). I 

henhold til rammemandatets vilkår ble Byrået anmodet 

om å revidere TSI-en for godsvogner. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 3.12.2013,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 48. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

 

3) Den 25. mars 2013 utstedte Byrået en anbefaling om 

endringer av TSI-en for godsvogner (ERA/REC/01-

2013/INT). 

4) Det er derfor nødvendig å endre kommisjonsforordning 

(EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «Rullende materiell – godsvogner» i Den 

europeiske unions jernbanesystem(5). 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 321/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 8 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Etter en overgangsperiode på ett år etter at denne 

forordning er trådt i kraft, skal nyproduserte sam-

trafikkomponenter for «bakendesignaler» være omfattet av 

den påkrevde EF-samsvarserklæringen.» 

2) Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

  

(5) EUT L 104, 12.4.2013, s. 1. 

2019/EØS/18/48 

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

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 321/2013 (TSI for godsvogner) gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1.2 «Geografisk virkeområde» skal lyde: 

«Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er hele jernbanesystemet bestående av 

— det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TEN), som beskrevet i nr. 1.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

— det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN), som beskrevet i nr. 1.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

— andre deler av nettet i hele jernbanesystemet, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i avsnitt 4 i vedlegg I 

til direktiv 2008/57/EF, 

unntatt de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF.» 

2) I nr. 4.2.3.5.2 «Dynamiske egenskaper under kjøring» skal fjerde ledd lyde: 

«Det er tillatt å vurdere de dynamiske egenskapene under kjøring som en samtrafikkomponent i samsvar med  

nr. 6.1.2.1. I så fall er det ikke nødvendig å foreta en særlig prøving eller simulering på delsystemnivå.» 

3) I nr. 4.2.3.6.1 «Boggirammens konstruksjon» skal annet ledd lyde: 

«Det er tillatt å vurdere stabiliteten til boggirammens konstruksjon som en samtrafikkomponent i samsvar med  

nr. 6.1.2.1. I så fall er det ikke nødvendig å foreta en særlig prøving eller simulering på delsystemnivå.» 

4) I nr. 4.2.4.3.2.1 «Driftsbrems» 

a)  skal annet ledd annet strekpunkt lyde: 

«— UIC-standardblad 544-1:2013.» 

b)  skal tredje ledd lyde: 

«Beregningen skal valideres ved prøving. Beregning av bremseevne i samsvar med UIC 544-1 skal valideres 

som fastsatt i UIC 544-1:2013.» 

5) I nr. 4.2.4.3.2.2 «Parkeringsbrems» skal annet ledd tredje strekpunkt lyde: 

«— Parkeringsbremsens minste bremseevne ved vindstille skal bestemmes ved beregningene definert i nr. 6 i EN 

14531-6:2009.» 

6) I nr. 4.2.4.3.3 «Varmekapasitet» skal annet ledd lyde: 

«Varmebelastningen som enheten kan motstå uten tap av bremseevne på grunn av termisk eller mekanisk 

påvirkning, skal defineres og uttrykkes ved hjelp av hastighet, aksellast, helling og stopplengde.» 

7) I nr. 4.2.4.3.4 «Glidevern (WSP)» skal fjerde ledd lyde: 

«Følgende typer enheter skal være utstyrt med glidevern: 

— enheter utstyrt med alle typer bremseklosser unntatt komposittbremseklosser, der den høyeste gjennom-

snittlige utnyttelsen av adhesjonen er større enn 0,12, 

— enheter utstyrt med bare skrivebremser og/eller komposittbremseklosser, der den høyeste gjennomsnittlige 

utnyttelsen av adhesjonen er større enn 0,11.» 

8) Nr. 4.2.6.3 «Festeinnretninger for bakendesignal» skal lyde: 

På alle enheter som er konstruert for å motta et bakendesignal, skal to innretninger på enden av enheten sikre at 

det kan monteres to lykter eller to reflekterende plater som angitt i tillegg E, på samme høyde over skinnen, men 

ikke høyere enn 2 000 mm. Målene og klaringen for disse festeinnretningene skal være som beskrevet i kapittel 1 i 

Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, offentliggjort 

på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu).» 

9) I nr. 4.3.3 «Grensesnitt mot delsystemet Styring, kontroll og signal» skal tabell 7 «Grensesnitt mot delsystemet 

«Styring, kontroll og signal» lyde:  
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Henvisning i denne TSI-en 
Henvisning i kommisjonsbeslutning 2012/88/EU 

Vedlegg A tabell A2 indeks 77 

4.2.3.3 a) Egenskaper for rullende materiell som er 

kompatible med togdeteksjonssystemer 

basert på sporfelt 

— akselavstander (3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5 og 3.1.2.6) 

— aksellast (3.1.7.1) 

— impedans mellom hjulene (3.1.9) 

— bruk av komposittbremseklosser (3.1.6) 

4.2.3.3 b) Egenskaper for rullende materiell som er 

kompatible med togdeteksjonssystemer 

basert på akseltellere 

— akselavstander (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.5 og 3.1.2.6) 

— hjulgeometri (3.1.3.1-3.1.3.4) 

— område mellom hjul uten komponenter av metall 

eller induktivt materiale (3.1.3.5) 

— hjulmateriale (3.1.3.6) 

4.2.3.3 c) Egenskaper for rullende materiell som er 

kompatible med togdeteksjonssystemer 

basert på sløyfeutstyr 

— kjøretøyets metallkonstruksjon (3.1.7.2) 

10) I nr. 4.4 «Driftsregler» skal tredje ledd første strekpunkt lyde: 

«— en beskrivelse av driften under normale forhold, herunder enhetens driftsegenskaper og driftsbegrensninger 

(f.eks. konstruksjonsprofil, høyeste konstruksjonshastighet, aksellast, bremseevne og kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer og tillatte miljøforhold),» 

11) I nr. 4.7 «Helse- og sikkerhetsvilkår» skal første ledd lyde: 

«Bestemmelsene om helse og sikkerhet for det personalet som skal forestå drift og vedlikehold av enheter, er 

omfattet av de grunnleggende kravene i nr. 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 2.5.1 og 2.6.1 angitt i vedlegg III til direktiv 

2008/57/EF.» 

12) I nr. 4.8 «Parametrer som skal registreres i den tekniske dokumentasjonen» gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«4.8. Parametrer som skal registreres i den tekniske dokumentasjonen og i det europeiske registeret over 

godkjente kjøretøytyper» 

b) Attende strekpunkt skal lyde: 

«— Bremsekomponentenes varmekapasitet uttrykt ved hastighet, aksellast, helling og stopplengde,» 

c) Nytt annet ledd skal lyde: 

«Data for rullende materiell som skal føres inn i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper 

(ERATV), er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det 

europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer(*).» 

 ___________  

(*) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32.» 

13) I nr. 6.1.2.1 «Løpeverk» skal første ledd lyde: 

«Dokumentasjon av samsvar for løpeverk er fastsatt i kapittel 2 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument 

ERA/TD/201301/INT versjon 1.0 av 11.2.2013, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 

(http://www.era.europa.eu).» 

14) I nr. 6.1.2.3 «Hjul» skal bokstav b) annet ledd lyde: 

«Det skal foreligge en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen mangler i produksjonsfasen kan ha 

negativ innvirkning på sikkerheten på grunn av endringer i de mekaniske egenskapene til hjulene. Hjulmaterialets 

strekkfasthet, felgens hardhet, bruddstyrke (bare for hjul med skobrems), motstandskraft mot støt, material-

egenskaper og materialrenhet skal verifiseres. Verifiseringsmetoden skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres 

for hver egenskap som skal verifiseres.» 

15) Nr. 6.1.2.4 «Aksel» skal lyde: 

«I tillegg til ovennevnte krav til montering skal dokumentasjonen av samsvar for mekanisk motstand og 

tretthetsegenskaper for akselen bygge på nr. 4, 5 og 6 i EN13103:2009 + A2:2012.  
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Beslutningskriteriene for tillatt spenning er angitt i nr. 7 i EN13103:2009 + A2:2012. Det skal foreligge en 

framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen mangler i produksjonsfasen kan ha negativ innvirkning på 

sikkerheten på grunn av endringer i akslenes mekaniske egenskaper. Akselmaterialets strekkfasthet, mot-

standskraft mot støt, overflateintegritet, materialegenskaper og materialrenhet skal verifiseres. Verifise-

ringsmetoden skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som skal verifiseres.» 

16) I nr. 6.2.2.3 «Dynamiske egenskaper under kjøring» skal fjerde ledd lyde: 

«Når det kreves prøving på sporet med normal målemetode, skal enheten vurderes mot de grenseverdiene som er 

fastsatt i avsnitt 1.2 og 1.3 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2013/01/INT versjon 1.0 

av 11.2.2013, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu).» 

17) I nr. 6.2.2.5 «Løpeverk for manuelt skifte av hjulsatser» skal teksten i leddet «Omstilling mellom 1435 mm og 

1668 mm sporvidde» lyde: 

«De tekniske løsningene beskrevet i følgende figurer i UIC-standardblad 430-1:2012 anses å oppfylle kravene i 

nr. 4.2.3.6.7: 

— for akselenheter: figur 9 og 10 i vedlegg B.4, og figur 18 i vedlegg H til UIC-standardblad 430-1:2012, 

— for boggienheter: figur 18 i vedlegg H til UIC-standardblad 430-1:2012.» 

18) I nr. 6.3 skal tittelen lyde: «Delsystem som inneholder komponenter tilsvarende samtrafikkomponenter som ikke 

har EF-erklæring», og første ledd skal lyde: 

«Et meldt organ har tillatelse til å utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem, selv om én eller flere av 

komponentene som tilsvarer samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet, ikke er omfattet av en relevant 

EF-samsvarserklæring etter denne TSI-en (ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter), dersom komponenten er 

framstilt før denne TSI-en trådte i kraft, og typen komponent er 

— brukt i et delsystem som allerede er godkjent, og 

— tatt i bruk i minst én medlemsstat før denne TSI-en trådte i kraft.» 

19) I nr. 6.5 «Komponenter som har EF-samsvarserklæring» skal bokstav b) lyde: 

«b) EF-samsvarssertifikatene, EF-typeprøvingssertifikatene og EF-sertifikatene for designkontroll til følgende 

samtrafikkomponenter er fortsatt gyldige i henhold til denne TSI til de utløper: 

— hjulsats, 

— hjul, 

— aksel.» 

20) Tillegg B «Særlige framgangsmåter for dynamiske egenskaper under kjøring» skal lyde: 

«Tillegg B 

Benyttes ikke.» 

21) I tillegg C «Valgfrie tilleggsvilkår» gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd i nr. 1 «Manuelt koplingssystem» gjøres følgende endringer: 

i) Femte strekpunkt skal lyde: 

«— Dragkrokens klaring skal være i samsvar med kapittel 2 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske 

dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, offentliggjort på Byråets nettsted 

(http://www.era.europa.eu).» 

ii) Niende strekpunkt skal lyde: 

«— Det rommet som skiftepersonalet har til å utføre sitt arbeid, skal være i samsvar med kapittel 3 i Det 

europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, 

offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu).» 

b) Nr. 2 «UIC-trinn og håndlister» skal lyde: 

«Enheten skal være utstyrt med trinn og håndlister i samsvar med kapittel 4 i Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, offentliggjort på Byråets nettsted 

(http://www.era.europa.eu).» 

c)  Tabell C.3 «Minste bremseevne for bremsemåte G og P» skal lyde:  
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Krav ved kjørehastighet på 100 km/t Krav ved kjørehastighet på 120 km/t 

Største stopplengde Minste stopplengde Største stopplengde Minste stopplengde 
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»
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Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = 390 m 

λmaks = 125 % (130 %)(*) 

amaks= 1,15 m/s2 

Smaks = 700 m 

λmin = 100 % 

amin = 0,88 m/s2 

Smin = 580 m 

λmaks = 125 % (130 %)(*) 

amaks= 1,08 m/s2 

M
id
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Smaks = 810 m 

λmin = 55 % 

amin = 0,51 m/s2 

Smin = 390 m 

λmaks = 125 % 

amaks= 1,15 m/s2 
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Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = Maks [(S = 480 m, λmaks = 

100 %, amaks = 0,91 m/s2) (S oppnås 

med en gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16,5 kN per 

aksel)](5) 
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Smaks = 480 m 

λmin = 100 %(1) 

amin = 0,91 m/s2(1) 

Smin = 390 m 

λmaks = 125 % (130 %)(*) 

amaks= 1,15 m/s2 

Smaks = 700 m 

λmin = 100 % 

amin = 0,88 m/s2 

Smin = 580 m 

λmaks = 125 % (130 %)(*) 

amaks = 1,08 m/s2 

«
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»
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Smaks = 700 m 

λmin = 65 % 

amin = 0,60 m/s2 

Smin = Maks [(S = 480 m, λmaks = 

100 %, amaks = 0,91 m/s2) (S oppnås 

med en gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16,5 kN per 

aksel)](6) 
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 Smaks(8) = Maks [S = 700 m, λmaks = 100 %, 

amaks = 0,88 m/s2) (S oppnås med en gjennomsnittlig 

retardasjonskraft på 16 kN per aksel)](7) 
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«
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Det skal ikke foretas noen egen 

vurdering av bremsekraften for 

enheter i G-stilling. En enhets 

bremsevekt i G-stilling er resultatet 

av bremsevekten i P-stilling (se 

UIC 544-1:2013) 

 

(*) Bare for totrinns lastbrems (omstillerkontroll) og P10 (bremseklosser av støpejern med 10 ‰ fosfor)- eller LL-bremseklosser. 

(1) «a» = (((hastighet (km/t))/3,6)2)/(2 × (S-((Te) × (hastighet (km/t)/3,6)))), med Te = 2 s. Avstandsberegning i samsvar med EN 14531-1:2005 nr. 5.11. 

(2) En «S1»-enhet er en enhet med en tom/lastet-innretning. Største last per aksel er 22,5 t. 

(3) En «S2»-enhet er en enhet med en lastvekselventil. Største last per aksel er 22,5 t. 

(4) En «SS»-enhet skal være utstyrt med en lastvekselventil. Største last per aksel er 22,5 t. 
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(5) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 100 km/t), er 18 x 0,91 = 16,5 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn/aksel) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en 

nominell ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. 

(6) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 100 km/t), er 18 x 0,91 = 16,5 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn/aksel) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en 

nominell ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. Vanligvis er en enhet, med Vmaks = 100 km/t og utstyrt med en lastvekselventil, konstruert for å oppnå λ = 100 % 

opp til 14,5 t/aksel. 

(7) Den største gjennomsnittlige retardasjonskraften som er tillatt (for en kjørehastighet på 120 km/t), er 18 x 0,88 = 16 kN/aksel. Denne verdien kommer fra den største 

tillatte bremseenergien som under bremsing (bremsevekten skal være begrenset til 18 tonn) tilføres et hjul som avbremses med bremseklosser, og som har en nominell 

ny diameter i området [920 mm; 1 000 mm]. Massen/akselen er begrenset til 20 t/aksel, og tilsvarende λ er 90 %. Dersom det kreves λ > 100 % med masse/aksel > 18 t, 

må en annen type brems vurderes. 

(8) λ skal ikke overstige 125 %, idet det legges til grunn at det er brems bare på hjul (bremseklosser), og at den største tillatte gjennomsnittlige retardasjonskraften er 

16 kN/aksel (for kjørehastighet på 120 km/t). 

(9) Omstilling i samsvar med EN 15624:2008+A1:2010. 

(10) Lastvekselventil i samsvar med EN 15611:2008+A1:2010 i kombinasjon med innretning for registrering av variabel belastning i samsvar med EN 

15625:2008+A1:2010. 

22) I tillegg D «Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne TSI-en» gjøres følgende endringer: 

a) Første tabell – teksten «Innholdet i prEN 16235 er omfattet av tillegg B til denne TSI-en» i rad 17 i kolonnen 

«Henvisning til obligatorisk standard» erstattes med følgende tekst: 

«Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/201301/INT versjon 1.0 av 11.2.2013, 

offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu)» 

b) Første tabell – teksten «Innholdet i prEN 16235 er omfattet av tillegg B til denne TSI-en» i rad 20 i kolonnen 

«Henvisning til obligatorisk standard» erstattes med følgende tekst: 

«Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/201301/INT versjon 1.0 av 11.2.2013, 

offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu)» 

c) Første tabell – teksten «EN 13103:2009 + A1:2010» i rad 28 i kolonnen «Henvisning til obligatorisk standard» 

erstattes med følgende tekst: 

«EN13103:2009 + A2:2012» 

d) Første tabell – teksten «UIC 430-1:2006» i rad 32 i kolonnen «Henvisning til obligatorisk standard» erstattes 

med følgende tekst: 

«UIC-standardblad 430-1:2012» 

e) Første tabell – teksten «UIC 544-1:2012» i rad 35 i kolonnen «Henvisning til obligatorisk standard» erstattes 

med følgende tekst: 

«UIC 544-1:2013» 

f) Første tabell – teksten «Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 

av 4.6.2012» i siste rad i kolonnen «Henvisning til obligatorisk standard» erstattes med følgende tekst: 

«Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, 

offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu)» 

g) Andre tabell – teksten «Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 

av 4.6.2012» i fjerde rad i kolonnen «Standard/UIC-blad» erstattes med følgende tekst: 

«Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, 

offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu)» 

h) Andre tabell – teksten «Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.0 

av 4.6.2012» i sjette rad i kolonnen «Standard/UIC-blad» erstattes med følgende tekst: 

«Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2012-04/INT versjon 1.2 av 18.1.2013, 

offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu)» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1273/2013 

av 6. desember 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 

med hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» i det transeuropeiske 

jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Felles-

skapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 7 i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 454/2011 av 5. mai 2011 om den tekniske spesifi-

kasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Telematikkprogrammer for persontrafikk» i det 

transeuropeiske jernbanesystem(2) (heretter kalt «TAP-

TSI») skal forordningen endres for å ta hensyn til 

resultatene fra fase 1, som angitt i nr. 7.2 i vedlegg I til 

TAP-TSI. 

2) I henhold til nr. 7.2.2.2 i vedlegg I til TAP-TSI skal Det 

europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») 

vurdere resultatene fra de berørte parter med hensyn til 

IT-spesifikasjoner, styringsmåter og hovedplan med 

sikte på å bestemme om de målene som er nevnt i fase 

1, er nådd. 

3) Fra byrået har Kommisjonen mottatt anbefaling 

ERA/REC/09-2012/INT av 31. oktober 2012, som 

omfatter en rekke utkast til endringer i TAP-TSI. 

4) Styringskomiteen nedsatt i henhold til nr. 7.2.1 i TAP-

TSI har drøftet ERA-anbefalingen og særlig den 

rettslige statusen til resultatene fra fase 1. Den har 

besluttet å endre statusen for enkelte IT-spesifikasjoner 

til veiledninger om anvendelse. 

5) Forordning (EU) nr. 454/2011 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 454/2011 gjøres følgende endringer: 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 7.12.2013,  

s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 48. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11. 

a) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, stasjonsfor-

valtere, billettutstedere og Byrået skal støtte arbeidene i 

fase 2 som angitt i nr. 7.3 i vedlegg I ved å stille til rådighet 

funksjonelle og tekniske opplysninger og sakkunnskap.» 

b) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Jernbanesektorens representative organer som er virk-

somme på europeisk plan som definert i artikkel 3 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(*), 

skal sammen med en representant for billettutstederne og en 

representant for de europeiske passasjerene videreutvikle 

delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

som angitt i nr. 7.3 i vedlegg I. Det europeiske jern-

banebyrå skal gjøre resultatene fra fase 1 (veiledninger om 

anvendelse, arkitektur, styringsmåter og hovedplan) allment 

tilgjengelige på sitt nettsted. 

 _____________  

(*) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1.» 

c) Artikkel 6 skal lyde: 

 «Artikkel 6 

 Medlemsstatene skal sikre at jernbaneforetak, infrastruktur-

forvaltninger, stasjonsforvaltere og billettutstedere 

underrettes om denne forordning, og skal utpeke et 

nasjonalt kontaktpunkt for oppfølging av gjennomføringen. 

Det nasjonale kontaktpunktets rolle er beskrevet i 

vedlegg VI.» 

d) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

1. Denne forordning skal endres idet det tas hensyn til 

resultatene fra fase 2 som nevnt i nr. 7.3 i vedlegg I. 

2. Det europeiske jernbanebyrå skal endre teknisk 

dokument B.60 (arkitektur) idet det tas hensyn til 

resultatene fra fase 1, etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 3.» 

Artikkel 2 

Vedleggene til forordning (EU) nr. 454/2011 skal endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/49 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i 

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EU) nr. 454/2011 gjøres følgende endringer: 

1.  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4.2.1 skal lyde: 

«4.2.1. Utveksling av ruteplanopplysninger 

Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal utveksle ruteplan-

opplysninger. 

Denne grunnleggende parameteren skal sikre at ruteplaner som inneholder de dataelementene som er 

definert nedenfor, gjøres tilgjengelige. 

Denne grunnleggende parameteren skal også sikre at hvert jernbaneforetak gir nøyaktige og 

ajourførte ruteplanopplysninger. 

Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på jernbaneforetakets person-

transport. 

Denne grunnleggende parameteren skal omfatte følgende prosess:» 

b) Nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. Utveksling av takstopplysninger 

Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal utveksle takstopplys-

ninger. 

Denne grunnleggende parameteren skal sikre at takstopplysninger i det formatet som er definert 

nedenfor, gjøres tilgjengelige. 

Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på alle jernbaneforetakets takster 

for innenlandsk og internasjonalt salg og utenlandssalg. 

Denne grunnleggende parameteren skal omfatte følgende prosess:» 

c) Nr. 4.2.2.1 skal lyde: 

«4.2.2.1. Jernbaneforetakt gjør sine egne takster tilgjengelige for andre jernbaneforetak, for godkjente 

offentlige organer og for tredjemenn 

Med forbehold for passasjerrettigheter og i samsvar med distribusjonsavtaler skal hvert 

jernbaneforetak gjøre alle sine takster (herunder taksttabeller) tilgjengelige ved å garantere tilgang for 

de jernbaneforetakene som det gir tillatelse til å selge reiser, for tredjemenn som det gir tillatelse til å 

selge reiser, og for godkjente offentlige organer. Jernbaneforetaket skal sikre at opplysningene om 

takster er nøyaktige og ajourførte. Dersom et jernbaneforetak driver en transporttjeneste som én av 

flere samarbeidende transportører, skal det sammen med de andre samarbeidende transportørene sikre 

at opplysningene om takster er nøyaktige og ajourførte. 

Hovedinnholdet i opplysningene om takster for internasjonalt salg eller utenlandssalg skal være som 

fastsatt i vedlegg IV. 

Takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg eller utenlandssalg skal gjøres tilgjengelig minst så 

lang tid på forhånd som fastsatt i vedlegg IV. 

Prosessen nevnt ovenfor og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med 

takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg i følgende tekniske dokument(er): 

– B.1 (se vedlegg III), 

– B.2 (se vedlegg III), 

– B.3 (se vedlegg III).  
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Prosessen nevnt ovenfor og opplysningene som brukes i den med hensyn til takstopplysninger 

beregnet på innenlandssalg, skal være i samsvar med de tekniske dokumentene som byrået skal 

utarbeide (se vedlegg II).» 

d) I nr. 4.2.6 utgår følgende punktum: 

«Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren om elektronisk forespørsel/bekreftelse får anvendelse 

dersom det foreligger en avtale mellom de anmodende parter og de parter anmodningen er rettet til.» 

e) I nr. 4.2.6.1 skal følgende punktum: 

«Dette nettstedet skal være i samsvar med retningslinjer for tilgang til nettinnhold som tar hensyn til behovene 

til personer med hørsels- eller synshemning.» 

lyde: 

«Dette nettstedet skal være tilgjengelig for funksjonshemmede personer.» 

f) Nr. 4.2.6.2 skal lyde: 

«4.2.6.2. Dersom jernbaneforetaket eller billettutstederen benytter IT-kommunikasjon for å sende en 

forespørsel om tilgjengelighet/reservasjon av assistanse for en bevegelseshemmet person, skal 

forespørselen være i samsvar med relevante bestemmelser 

Det anmodende distribusjonssystem skal sende det mottakende systemet forespørsler om 

tilgjengelighet/reservasjon av den angitte typen assistanse i det aktuelle toget. 

De viktigste typene forespørsler er: 

– forespørsel om tilgjengelighet, 

– forespørsel om reservasjon, 

– forespørsel om delvis avbestilling, 

– forespørsel om full avbestilling. 

Denne prosessen skal benyttes når en kunde sender en forespørsel til jernbaneforetakets eller 

billettutstederens system. 

Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsen, skal 

være i samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.10 (se vedlegg III), som betyr at alle mottakende 

systemer skal kunne forstå forespørselen og svare på den, 

– eller andre standarder, som betyr at det mottakende systemet skal kunne forstå forespørselen og 

svare på den.» 

g) Nr. 7.2.3 i vedlegg I skal lyde: 

«7.2.3. Resultater 

Fase 1 omfatter følgende resultater: 

1) Praktiske veiledninger som beskriver funksjonelle, tekniske og ytelsesbetingede spesifikasjoner, 

tilhørende data, grensesnittkrav, sikkerhets- og kvalitetskrav. 

2) Skisse av den globale systemarkitekturen. 

3) Hovedplanen, herunder: 

– identifisering av de typene virksomhet som er nødvendige for å gjennomføre systemet, 

– en overgangsplan som omfatter et sett med faser som via kontrollerbare og konkrete del-

resultater fører fram til selve systemet fra de berørte partenes eksisterende informasjons- og 

kommunikasjonssystemer, 

– en detaljert plan for milepæler, 

– en risikovurdering av de avgjørende fasene i hovedplanen,  
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– en vurdering av de samlede levetidskostnadene (LCC) knyttet til innføring og drift av systemet 

samt en tilhørende investeringsplan og en relevant nytte- og kostnadsanalyse. 

4) Resultatene for styringsmåter som omfatter identifisering av hensiktsmessige styringsstrukturer,  

-metoder og -framgangsmåter for å støtte utvikling og validering og etterfølgende innføring av 

systemet, samt daglig drift og forvaltning av systemet gjennom dets levetid (herunder løsing av 

konflikter mellom de berørte partene i henhold til bestemmelsene i denne TSI-en).» 

h) Kapittel 7.3 i vedlegg I skal lyde: 

«7.3. Fase 2 — Utvikling 

Alle berørte aktører skal utvikle systemet etter resultatene fra fase 1, i henhold til følgende regler: 

a) Prosjektstyring 

For å sikre hensiktsmessig utvikling av systemet skal aktørene gradvis iverksette styrings-

strukturen som beskrevet i teknisk dokument B.61 (se vedlegg V). 

Roller og ansvarsområder for alle aktører skal utvikles i takt med iverksettingen av den nye 

styringsstrukturen som beskrevet i dokument B.61. 

Styringskomiteen nedsatt i fase 1 vil bli videreført i fase 2 til styringsstrukturen beskrevet i 

teknisk dokument B.61 er i full drift. Dens forretningsorden vil bli ajourført også for å ta hensyn 

til dens nye rolle, som er å overvåke framdriften i iverksettingen av den nye styringsstrukturen, 

arkitekturen utviklet i fase 1 og de enkelte selskapenes utvikling av systemet, idet det tas særlig 

hensyn til samsvaret med veiledningene om byrået offentliggjør og ajourfører. Før avslutningen 

av fase 2 bekreftes, vil styringskomiteen avgi en uttalelse om den rettslige statusen og eierskapet 

til veiledningene. 

For at den nye styringsstrukturen skal anses å oppfylle kravene i denne forordning, kreves fullt 

samsvar med teknisk dokument B.61. Ut fra dokumentets art og det stadige behovet for å tilpasse 

styringsstrukturen til markedets faktiske behov bør imidlertid ethvert avvik fra bestemmelsene 

meldes til styringskomiteen, som vil vurdere avviket og avgjøre om det tekniske dokumentet 

og/eller dets rettslige status må utvikles ved slutten av fase 2. 

b) Hovedplan 

For å sikre hensiktsmessig utvikling av systemet skal alle berørte aktører samarbeide og 

gjennomføre systemet i fullt samsvar med hovedplanen som angitt i byråets tekniske dokument 

B.62 (se vedlegg V). 

c) Utvikling av systemet 

Alle berørte aktører skal samarbeide og utvikle systemets forhandlerarkitektur i samsvar med 

bestemmelsene om arkitektur som beskrevet i byråets tekniske dokument B.60 (se vedlegg V). 

Alle berørte aktører skal samarbeide og utvikle systemet og dets deler slik at det i størst mulig 

grad er i samsvar med veiledningene som beskrevet i de tekniske dokumentene: 

B.50 (se vedlegg III) 

B.51 (se vedlegg III) 

B.52 (se vedlegg III) 

B.53 (se vedlegg III) 

B.54 (se vedlegg III) 

B.55 (se vedlegg III) 

B.56 (se vedlegg III) 
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For at systemet skal anses å oppfylle de tekniske kravene i denne forordning, kreves fullt samsvar 

med disse tekniske dokumentene. Ethvert avvik fra veiledningene skal meldes til styrings-

komiteen, som vil vurdere det i forbindelse med utøvelsen av sin rolle beskrevet i bokstav a). 

Siden veiledning B.50-B.56 nevnt i vedlegg III ikke er obligatoriske spesifikasjoner, omfattes de 

ikke av framgangsmåten for endringsstyring.» 

2. Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

Liste over tekniske dokumenter 

Henvisning Merking 

B.1. (V1.1.1) Edb-basert generering og utveksling av takstopplysninger beregnet på internasjonalt 

salg og utenlandssalg — NRT-billetter 

B.2. (V1.1) Edb-basert generering og utveksling av takstopplysninger beregnet på internasjonalt 

salg og utenlandssalg — billetter med integrert plassreservasjon (IRT) 

B.3. (V1.1) Edb-basert generering og utveksling av data beregnet på internasjonalt salg og 

utenlandssalg — spesialtilbud 

B.4. (V1.1.1) Gjennomføringshåndbok for EDIFACT-meldinger som omfatter utveksling av 

ruteplanopplysninger 

B.5. (V1.1) Elektronisk plassreservasjon / reservasjon av soveplasser og elektronisk produksjon av 

reisedokumenter — utveksling av meldinger 

B.6. (V1.1) Elektronisk plassreservasjon / reservasjon av soveplasser og elektronisk produksjon av 

transportdokumenter (RCT2-standarder) 

B.7. (V1.1.1) Internasjonal togbillett som kan skrives ut hjemme 

B.8. (V1.1) Standardiserte tallkoder for jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og andre 

selskaper som deltar i jernbanetransportkjeder 

B.9. (V1.1) Standardiserte tallkoder for posisjoner 

B.10 (V1.1) Elektronisk reservasjon av assistanse for bevegelseshemmede personer — utveksling 

av meldinger 

B.30. (V1.1) Skjema — katalog med datasett for meldinger som er nødvendig for kommunikasjon 

mellom jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen om TSI-en for telematikk-

programmer for persontrafikk 

B.50. (V1.0) Praktisk veiledning – ruteplan 

B.51. (V1.0) Praktisk veiledning – takster 

B.52. (V1.0) Praktisk veiledning – reservasjon 

B.53. (V1.0) Praktisk veiledning – direkte oppfyllelse 

B.54. (V1.0) Praktisk veiledning – indirekte oppfyllelse 

B.55. (V1.0) Praktisk veiledning – assistanse til bevegelseshemmede personer 

B.56. (V1.0) Praktisk veiledning – kommunikasjon mellom jernbaneforetak og infrastrukturfor-

valtning» 

3. I vedlegg IV skal avsnitt C.1 lyde: 

«C.1. NRT-TAKSTER 

Hovedinnholdet i opplysningene om NRT-takster skal være: 

– serie,  
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– produkter, 

– tjenester, 

– transportørkoder, 

– taksttabeller, 

– stasjonsoversikt. 

NRT-takstene skal gjøres tilgjengelige på forhånd i samsvar med salgsvilkårene.» 

4. Nytt vedlegg V skal lyde: 

«VEDLEGG V 

Liste over tekniske dokumenter for forhandlerarkitektur, styringsmåter og hovedplan 

Henvisning Merking 

B.60 (V1.0) TAP-forhandlerarkitektur 

B.61 (V1.0) TAP-styringsplan 

B.62 (V1.0) TAP-hovedplan» 

5.  Nytt vedlegg VI skal lyde: 

«VEDLEGG VI 

Oppgaver som skal utføres av nasjonalt TAF/TAP-kontaktpunkt 

1) Fungere som kontaktpunkt mellom byrået, TAF/TAP-styringskomiteen og jernbaneaktørene (infrastruk-

turforvaltere, jernbaneforetak, vogninnehavere, stasjonsforvaltere, billettutstedere og relevante sammen-

slutninger) i medlemsstaten for å sikre at jernbaneaktørene spiller en aktiv rolle i TAF og TAP og er oppmerk-

somme på styringskomiteens generelle utvikling og beslutninger. 

2) Melde problemer og spørsmål fra medlemsstatens jernbaneaktører til TAF/TAP-styringskomiteen via ledere, i 

den grad disse problemene er kjent og det er ønske om å ta dem opp. 

3) Ivareta kontakten med medlemsstatens medlem av Komiteen for samtrafikkevne og sikkerhet i jernbanen 

(RISC) og sikre at RISC-medlemmet blir orientert om nasjonale spørsmål knyttet til TAF/TAP før hvert RISC-

møte, og at det blir gitt hensiktsmessig underretning om RISC-beslutninger knyttet til TAF/TAP til berørte 

jernbaneaktører. 

4) Medlemsstatene skal sikre at alle jernbaneforetak med lisens og andre jernbaneaktører (infrastruktur-

forvaltninger, jernbaneforetak, vogninnehavere, stasjonsforvaltere, billettutstedere) blir kontaktet og underrettet 

om nasjonalt kontaktpunkt, og at de blir oppfordret til å ta kontakt med nasjonalt kontaktpunkt dersom det ikke 

allerede er opprettet kontakt. 

5) I den grad jernbaneaktørene i medlemsstaten er kjent, gjøre dem oppmerksom på sine forpliktelser i henhold til 

TAF- og TAP-reglene og at disse skal overholdes. 

6) Samarbeide med medlemsstaten for å sikre at det utpekes en enhet som er ansvarlig for å registrere primære 

posisjonskoder i den sentrale databasen over posisjonskoder («Central Reference Domain»). Den utpekte 

enhetens identitet skal meldes til DG MOVE for hensiktsmessig videreformidling. 

7) Fremme informasjonsutveksling mellom medlemsstatens jernbaneaktører (infrastrukturforvaltninger, jern-

baneforetak, vogninnehavere, stasjonsforvaltere, billettutstedere og relevante sammenslutninger) i med-

lemsstaten.» 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 2. desember 2013 

om endring av beslutning 2012/757/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for 

delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem 

[meddelt under nummer K(2013) 8377] 

(2013/710/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Felles-

skapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av 

et europeisk jernbanebyrå(2) er det fastsatt at Det 

europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal 

sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikk-

evne («TSI-ene») er tilpasset den tekniske utvikling, 

markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, 

og framlegge forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga Kommi-

sjonen Byrået et rammemandat til å utøve visse former 

for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 96/48/EF av 

23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog(3) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 

19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det trans-

europeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog(4). 

I henhold til rammemandatets vilkår ble  

Byrået anmodet om å revidere TSI-en for drift og 

trafikkstyring. 

3) Tillegg A til de gjeldende TSI-ene for drift og 

trafikkstyring viser til versjon 2 av driftsreglene for det 

europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk 

(ERTMS), som ble utviklet på grunnlag av versjon 

2.3.0.d av systemkravspesifikasjonen (SRS) for det 

europeiske togkontrollsystemet (ETCS). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 4.12.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 48. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

4) Gjeldende versjoner av ERTMS/ETCS-spesifika-

sjonene er «Baseline 2» og «Baseline 3». Versjonen av 

ERTMS-driftsprinsippene og -reglene som tilsvarer 

«ERTMS/ETCS Baseline 3», er versjon 3. Dette må 

gjenspeiles i TSI-ene for drift og trafikkstyring. 

5) 5. juli 2012 sendte Byrået ut en anbefaling 

(ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) for å ajourføre 

versjonen av ERTMS-driftsprinsippene og -reglene 

omhandlet i kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 

14. november 2012 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikk-

styring» i Den europeiske unions jernbanesystem og 

om endring av vedtak 2007/756/EF(5). 

6) Beslutning 2012/757/EU må derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Tillegg A til vedlegg I til beslutning 2012/757/EF (OPE TSI) 

skal lyde: 

«Tillegg A 

Driftsregler for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R 

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er 
spesifisert i det tekniske dokumentet «Driftsregler og 
driftsprinsipper for ERTMS — versjon 3», offentliggjort 
på Det europeiske jernbanebyrås nettsted 
(http://www.era.europa.eu).» 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

  

(5) EUT L 345 av 15.12.2012, s. 1. 

2019/EØS/18/50 
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Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. desember 2013 

om endring av beslutning 2012/226/EU om annen serie av felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet 

[meddelt under nummer K(2013) 8780] 

(2013/753/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerheten på Fellesskapets 

jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser 

til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av 

jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk 

av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbane-

sikkerhetsdirektivet)(1), særlig artikkel 7 nr. 3 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF har Kommisjonen 

gitt mandat til Det europeiske jernbanebyrå («Byrået») 

til å utarbeide felles sikkerhetsmål og tilhørende utkast 

til felles sikkerhetsmetoder for perioden 2011–2015. 

Etter den årlige vurderingen av 2013 har Byrået 

framlagt sine anbefalinger for Kommisjonen om 

endring av utkastet til annen serie med felles sik-

kerhetsmål, som fastsatt i kommisjonsbeslutning 

2012/226/EU av 23. april 2012 om annen serie med 

felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet(2). Denne 

beslutning er basert på anbefalingen fra Byrået. 

2) På grunn av mangel på enhetlige nasjonale data ble de 

nasjonale referanseverdiene («NRV») for Bulgaria, 

Romania og Slovakia for visse kategorier enkelt-

stående risikoer opprinnelig fastsatt ut fra ikke helt 

entydige data fra perioden 2004–2006 eller på 

grunnlag av andre medlemsstaters NRV. Nå er det 

mulig å foreta en ny beregning av NRV for disse 

kategoriene på en ensartet måte, og følgelig bør de 

opprinnelige nasjonale referanseverdiene i de 

medfølgende tabellene erstattes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 13.12.2013,  

s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 50. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

(2) EUT L 115 av 27.4.2012, s. 27. 

3) Kroatia tiltrådte Unionen 1. juli 2013. For å fastsette 

kvantitativt det gjeldende sikkerhetsnivået på jernbane-

systemet i Kroatia er NRV beregnet med den metoden 

som ble brukt for andre medlemsstater. NRV bør føres 

opp i vedlegget til beslutning 2012/226/EU. 

4) Beslutning 2012/226/EU bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 27 nr. 1 i 

direktiv 2004/49/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Avsnitt 1 «Nasjonale referanseverdier (NRV)» i vedlegget til 

beslutning 2012/226/EU erstattes med teksten i vedlegget til 

denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

2019/EØS/18/51 

 _____  
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VEDLEGG 

«1. Nasjonale referanseverdier (NRV) 

1.1. Nasjonale referanseverdier knyttet til risiko for passasjerer (NRV 1.1 og NRV 1.2) 

Medlemsstat NRV 1.1 (× E-09)(*) NRV 1.2 (× E-09)(**) 

Belgia (BE) 37,30 0,318 

Bulgaria (BG) 207,00 1,911 

Tsjekkia (CZ) 46,50 0,817 

Danmark (DK) 9,04 0,110 

Tyskland (DE) 8,13 0,081 

Estland (EE) 78,20 0,665 

Irland (IE) 2,74 0,0276 

Hellas (EL) 54,70 0,503 

Spania (ES) 29,20 0,270 

Frankrike (FR) 22,50 0,110 

Kroatia (HR) 176,9 1,135 

Italia (IT) 38,10 0,257 

Latvia (LV) 78,20 0,665 

Litauen (LT) 97,20 0,757 

Luxembourg (LU) 23,80 0,176 

Ungarn (HU) 170,00 1,650 

Nederland (NL) 7,43 0,089 

Østerrike (AT) 26,30 0,292 

Polen (PL) 116,10 0,849 

Portugal (PT) 41,80 0,309 

Romania (RO) 57,40 0,607 

Slovenia (SI) 25,30 0,362 

Slovakia (SK) 62,10 0,883 

Finland (FI) 9,04 0,110 

Sverige (SE) 3,54 0,033 

Det forente kongerike (UK) 2,73 0,028 

(*) NRV 1.1 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant passasjerer per år som følge av alvorlige 

ulykker/Antall passasjer-km med tog per år. Passasjer-km med tog er i denne sammenheng måleenhet for trafikk 

utelukkende for persontog. 

(**) NRV 1.2 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant passasjerer per år som følge av alvorlige 

ulykker/Antall passasjer-km per år. 

Antall drepte og veide alvorlige personskader anvendes i (*) og (**) som definert i artikkel 3 bokstav d) i vedtak 2009/460/EF. 
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1.2. Nasjonale referanseverdier knyttet til risiko for ansatte (NRV 2) 

Medlemsstat NRV 2 (× E-09)(*) 

Belgia (BE) 24,60 

Bulgaria (BG) 20,40 

Tsjekkia (CZ) 16,50 

Danmark (DK) 9,10 

Tyskland (DE) 12,60 

Estland (EE) 64,80 

Irland (IE) 5,22 

Hellas (EL) 77,90 

Spania (ES) 8,81 

Frankrike (FR) 6,06 

Kroatia (HR) 73,65 

Italia (IT) 18,90 

Latvia (LV) 64,80 

Litauen (LT) 41,00 

Luxembourg (LU) 12,00 

Ungarn (HU) 9,31 

Nederland (NL) 5,97 

Østerrike (AT) 20,30 

Polen (PL) 17,20 

Portugal (PT) 53,10 

Romania (RO) 22,30 

Slovenia (SI) 40,90 

Slovakia (SK) 2,71 

Finland (FI) 9,21 

Sverige (SE) 2,86 

Det forente kongerike (UK) 5,17 

(*) NRV 2 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant personale per år som følge av alvorlige 

ulykker/Antall tog-km per år. 

Antall drepte og veide alvorlige personskader anvendes her som definert i artikkel 3 bokstav d) i vedtak 2009/460/EF. 
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1.3. Nasjonale referanseverdier knyttet til risiko for brukere av planovergang (NRV 3.1 og NRV 3.2) 

Medlemsstat NRV 3.1 (× E-09)(*) NRV 3.2(**) 

Belgia (BE) 138,0 i.r. 

Bulgaria (BG) 141,6 i.r. 

Tsjekkia (CZ) 238,0 i.r. 

Danmark (DK) 65,4 i.r. 

Tyskland (DE) 67,8 i.r. 

Estland (EE) 400,0 i.r. 

Irland (IE) 23,6 i.r. 

Hellas (EL) 710,0 i.r. 

Spania (ES) 109,0 i.r. 

Frankrike (FR) 78,7 i.r. 

Kroatia (HR) 611,3 i.r. 

Italia (IT) 42,9 i.r. 

Latvia (LV) 239,0 i.r. 

Litauen (LT) 522,0 i.r. 

Luxembourg (LU) 95,9 i.r. 

Ungarn (HU) 274,0 i.r. 

Nederland (NL) 127,0 i.r. 

Østerrike (AT) 160,0 i.r. 

Polen (PL) 277,0 i.r. 

Portugal (PT) 461,0 i.r. 

Romania (RO) 542,0 i.r. 

Slovenia (SI) 364,0 i.r. 

Slovakia (SK) 309,0 i.r. 

Finland (FI) 164,0 i.r. 

Sverige (SE) 64,0 i.r. 

Det forente kongerike (UK) 23,5 i.r. 

(*) NRV 3.1 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant brukere av planovergang per år som følge av 

alvorlige ulykker/Antall tog-km per år. 

(**) NRV 3.2 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant brukere av planovergang per år som følge av 

alvorlige ulykker/[(Antall tog-km per år × Antall planoverganger)/Spor-km)]. Data om antall planoverganger og 

sporkilometer var ikke tilstrekkelig pålitelige på tidspunktet for datainnhentingen (de fleste medlemsstater har rapportert 

data om linjekilometer i stedet for sporkilometer). 

Antall drepte og veide alvorlige personskader anvendes i (*) og (**) som definert i artikkel 3 bokstav d) i vedtak 2009/460/EF. 
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1.4. Nasjonale referanseverdier knyttet til risiko for personer klassifisert som «øvrige» (NRV 4) 

Medlemsstat NRV 4 (× E-09)(*) 

Belgia (BE) 2,86 

Bulgaria (BG) 35,47 

Tsjekkia (CZ) 2,41 

Danmark (DK) 14,20 

Tyskland (DE) 3,05 

Estland (EE) 11,60 

Irland (IE) 7,00 

Hellas (EL) 4,51 

Spania (ES) 5,54 

Frankrike (FR) 7,71 

Kroatia (HR) 7,28(**) 

Italia (IT) 6,70 

Latvia (LV) 11,60 

Litauen (LT) 11,60 

Luxembourg (LU) 5,47 

Ungarn (HU) 4,51 

Nederland (NL) 4,70 

Østerrike (AT) 11,10 

Polen (PL) 11,60 

Portugal (PT) 5,54 

Romania (RO) 2,83 

Slovenia (SI) 14,50 

Slovakia (SK) 2,41 

Finland (FI) 14,20 

Sverige (SE) 14,20 

Det forente kongerike (UK) 7,00 

(*) NRV 4 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant personer i kategorien «andre» per år som følge av 

alvorlige ulykker/Antall tog-km per år. Antall drepte og veide alvorlige personskader anvendes her som definert i artikkel 3 

bokstav d) i vedtak 2009/460/EF. 

(**) NRV er beregnet som gjennomsnittet av nabostatenes NRV-verdier (Ungarn, Romania og Slovenia). 
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1.5. Nasjonale referanseverdier knyttet til risiko for uvedkommende personer på jernbaneanlegg (NRV 5) 

Medlemsstat NRV 5 (× E-09)(*) 

Belgia (BE) 72,6 

Bulgaria (BG) 900,2 

Tsjekkia (CZ) 301,0 

Danmark (DK) 116,0 

Tyskland (DE) 113,0 

Estland (EE) 1550,0 

Irland (IE) 85,2 

Hellas (EL) 723,0 

Spania (ES) 168,0 

Frankrike (FR) 67,2 

Kroatia (HR) 676,3(**) 

Italia (IT) 119,0 

Latvia (LV) 1310,0 

Litauen (LT) 2050,0 

Luxembourg (LU) 79,9 

Ungarn (HU) 588,0 

Nederland (NL) 15,9 

Østerrike (AT) 119,0 

Polen (PL) 1 210,0 

Portugal (PT) 834,0 

Romania (RO) 1 388,2 

Slovenia (SI) 236,0 

Slovakia (SK) 1 758,0 

Finland (FI) 249,0 

Sverige (SE) 94,8 

Det forente kongerike (UK) 84,5 

(*) NRV 5 uttrykt som: Antall drepte og veide alvorlige personskader blant uvedkommende personer på jernbaneanlegg per år, 

som følge av alvorlige ulykker/Antall tog-km per år. Antall drepte og veide alvorlige personskader anvendes her som 

definert i artikkel 3 bokstav d) i vedtak 2009/460/EF. 

(**) NRV er beregnet som gjennomsnittet av nabostatenes NRV-verdier (Ungarn, Romania og Slovenia). 
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1.6. Nasjonale referanseverdier knyttet til samfunnsrisiko (NRV 6) 

Medlemsstat NRV 6 (× E-09)(*) 

Belgia (BE) 275,0 

Bulgaria (BG) 1 440,0 

Tsjekkia (CZ) 519,0 

Danmark (DK) 218,0 

Tyskland (DE) 203,0 

Estland (EE) 2 110,0 

Irland (IE) 114,0 

Hellas (EL) 1 540,0 

Spania (ES) 323,0 

Frankrike (FR) 180,0 

Kroatia (HR) 1 467,0 

Italia (IT) 231,0 

Latvia (LV) 1 660,0 

Litauen (LT) 2 590,0 

Luxembourg (LU) 210,0 

Ungarn (HU) 1 020,0 

Nederland (NL) 148,0 

Østerrike (AT) 329,0 

Polen (PL) 1 590,0 

Portugal (PT) 1 360,0 

Romania (RO) 1 704,4 

Slovenia (SI) 698,0 

Slovakia (SK) 1 130,0 

Finland (FI) 417,0 

Sverige (SE) 169,0 

Det forente kongerike (UK) 120,0» 

(*) NRV 6 uttrykt som: Samlet antall drepte og veide alvorlige personskader per år som følge av alvorlige ulykker/Antall tog-km 

per år. 

Det samlede antallet drepte og veide alvorlige personskader er summen av alle disse som benyttes for å beregne de øvrige 

nasjonale referanseverdiene.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 530/2012 

av 13. juni 2012 

om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip 

med enkelt skrog 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, særleg artikkel 100 nr. 2, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale 

parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 417/2002 av 18. februar 2002 om framskunda 

innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande 

konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog(3) er 

vorten monaleg endra fleire gonger(4). Ettersom det er 

naudsynt med ytterlegare endingar, bør den nemnde 

forordninga omarbeidast av omsyn til klarleiken. 

2) Innanfor ramma av den felles transportpolitikken bør 

det gjerast tiltak for å betre tryggleiken og hindre 

ureining innanfor sjøtransport. 

3) Unionen ser med stor uro på sjøulukker med 

oljetankskip og den påfølgjande ureininga av kystlinja 

til Unionen og skadane på dyrelivet, plantelivet og 

andre ressursar i havet. 

4) I meldinga si om ein felles politikk for tryggleik til 

sjøs la Kommisjonen vekt på oppmodinga frå det 

ekstraordinære møtet til Rådet om miljø og transport 

25. januar 1993 om å støtte innsatsen til Den 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 30.6.2012,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 51. 

(1) TEU C 43 av 15.2.2012, s. 98. 

(2) Fråsegn frå Europaparlamentet av 23. mai 2012 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 7. juni 2012. 

(3) TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1. 

(4) Sjå vedlegg I. 

internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) for å 

redusere skilnaden mellom nye og eksisterande skip 

med omsyn til tryggleik, ved å oppgradere og/eller fase 

ut dei eksisterande skipa. 

5) Rådet har ved resolusjonen av 8. juni 1993 om ein 

felles politikk for tryggleiken til sjøs(5) gjeve full støtte 

til måla i kommisjonsmeldinga. 

6) I resolusjonen sin av 11. mars 1994 om ein felles 

politikk for tryggleik til sjøs(6) helsa Europaparlamentet 

kommisjonsmeldinga velkommen, og oppmoda særleg 

til innsats for å betre tryggleiksstandardane for tankskip. 

7) I resolusjonen sin av 20. januar 2000 om oljeureinings-

katastrofen som følgje av havariet til «Erika»(7) helsa 

Europaparlamentet velkommen all innsats frå 

Kommisjonen for å framskunde datoen for innføring 

av dobbelt skrog på oljetankskip. 

8) I resolusjonen sin av 21. november 2002 om kata-

strofen med oljetankskipet «Prestige» utanfor kysten 

av Galicia(8) oppmoda Europaparlamentet til meir 

verksame tiltak som kan setjast i verk snøggare, og slo 

fast at denne nye katastrofen enno ein gong har streka 

under kor viktig det er med effektive tiltak på 

internasjonalt plan og unionsplan for ei monaleg 

betring av tryggleiken til sjøs. 

9) IMO har i Den internasjonale konvensjonen om 

hindring av ureining frå skip av 1973 og den tilhøyrande 

protokollen av 1978 (MARPOL 73/78) fastsett interna-

sjonalt godkjende reglar for hindring av ureining som 

påverkar konstruksjon og drift av oljetankskip. 

Medlemsstatane er partar i MARPOL 73/78. 

10) I medhald av artikkel 3 nr. 3 i MARPOL 73/78 gjeld 

konvensjonen ikkje for krigsskip, militære hjelpefartøy 

eller andre skip som tilhøyrer eller vert drivne av ein 

stat, og som berre vert nytta i offentleg, ikkje-kom-

mersiell teneste.  

  

(5) TEF C 271 av 7.10.1993, s. 1. 

(6) TEF C 91 av 28.3.1994, s. 301. 

(7) TEF C 304 av 24.10.2000, s. 198. 

(8) TEU C 25 E av 29.1.2004, s. 415. 

2019/EØS/18/52 
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11) Ei samanlikning av ulukkes- og aldersstatistikkane for 

tankskip syner at eldre skip oftare har ulukker. Det er 

internasjonal semje om at dei endringane i 

MARPOL 73/78 som vart vedtekne i 1992, der det vart 

fastsett krav om bruk av dobbelt skrog eller tilsvarande 

konstruksjon for eksisterande oljetankskip med enkelt 

skrog når dei kjem opp i ein viss alder, vil sikre eit 

høgare nivå med omsyn til vern mot utilsikta 

oljeureining i tilfelle kollisjon eller grunnstøyting. 

12) Det er i Unionen si interesse å vedta tiltak for å sikre at 

dei oljetankskipa som legg til ved hamner eller 

offshoreterminalar eller ankrar opp i eit område som er 

underlagt jurisdiksjonen til medlemsstatane, og olje-

tankskip som seglar under flagget til ein medlemsstat, 

oppfyller regel 20 i vedlegg I til MARPOL 73/78, 

revidert i 2004 ved resolusjon MEPC 117(52), som 

vart vedteken av IMO-utvalet for vern av havmiljøet 

(MEPC), for å redusere risikoen for utilsikta olje-

ureining i europeiske farvatn. 

13) Ved resolusjon MEPC 114(50), som vart vedteken  

4. desember 2003, vart det innført ein ny regel 21 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78 om hindring av 

oljeureining frå oljetankskip som fraktar tunge oljer, 

og ved denne regelen vart det innført forbod mot frakt 

av tunge oljer i oljetankskip med enkelt skrog. I nr. 5, 

6 og 7 i regel 21 vart det fastsett at det kan gjerast 

unntak frå bruken av visse føresegner i den nemnde 

regelen. Det italienske formannskapet for Det 

europeiske rådet har på vegner av Den europeiske 

unionen gjeve ei fråsegn som er attgjeven i den 

offisielle rapporten til MEPC om det 50. møtet i 

MEPC (MEPC 50/3), og som uttrykkjer ei politisk 

tilsegn om at desse unntaka ikkje skal nyttast. 

14) IMO vedtok endringar av MARPOL 73/78 den 6. mars 

1992, og desse tok til å gjelde 6. juli 1993. Ved desse 

tiltaka vart det innført krav om dobbelt skrog eller 

tilsvarande konstruksjon for oljetankskip som er 

leverte frå og med 6. juli 1996, med sikte på å hindre 

oljeureining i tilfelle kollisjon eller grunnstøyting. 

Desse endringane omfatta òg ei ordning som tok til å 

gjelde 6. juli 1995, for ei utfasing av enkelt skrog i 

oljetankskip som er leverte før denne datoen, medan 

oljetankskip som er leverte før 1. juni 1982, må 

oppfylle krava om dobbelt skrog eller tilsvarande 

konstruksjon seinast 25 år etter leveringsdatoen, og i 

visse høve 30 år etter denne datoen. Slike eksisterande 

oljetankskip med enkelt skrog vil ikkje lenger kunne 

nyttast etter 2005, eller i visse høve etter 2012, med 

mindre dei oppfyller dei krava om dobbelt skrog eller 

tilsvarande konstruksjon som er fastsette i regel 19 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78. Denne fristen går ut 

seinast i 2026 for eksisterande oljetankskip med enkelt 

skrog som er leverte etter 1. juni 1982, eller som er 

leverte før denne datoen, men som er vortne ombygde 

for å oppfylle krava i MARPOL 73/78 om åtskilde 

ballasttankar og trygg plassering av desse. 

15) Under det 46. møtet sitt den 27. april 2001 vedtok 

Utvalet for vern av havmiljøet resolusjon MEPC 95(46), 

som omfattar vesentlege endringar av regel 20 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78, og ved resolusjon 

MEPC 111(50), som vart vedteken 4. desember 2003, 

vart det innført ei ny ordning for framskunda utfasing 

av oljetankskip med enkelt skrog. Dei nye fristane for 

når oljetankskipa må oppfylle regel 19 i vedlegg I til 

MARPOL 73/78 er avhengige av storleiken og alderen 

til skipet. I den nemnde ordninga er oljetankskipa difor 

delte inn i tre kategoriar etter tonnasje, konstruksjon og 

alder. Alle desse kategoriane, medrekna den lågaste 

(kategori 3), er viktige for handelen innanfor Unionen. 

16) Siste frist for utfasing av eit oljetankskip med enkelt 

skrog er årsdagen for leveringsdatoen til skipet, etter 

ein tidsplan som går frå 2003 til 2005 for oljetankskip  

i kategori 1, og til 2010 for oljetankskip i kategori 2  

og 3. 

17) Ved regel 20 i vedlegg I til MARPOL 73/78 vert det 

innført eit krav om at alle oljetankskip med enkelt 

skrog framleis kan nyttast så framt dei oppfyller 

vilkåra i ei tilstandsvurderingsordning for skip (CAS), 

som vart vedteken 27. april 2001 ved resolusjon 

MEPC 94(46), endra ved resolusjon MEPC 99(48) av 

11. oktober 2002 og ved resolusjon MEPC 112(50) av 

4. desember 2003. Denne ordninga krev at flaggstats-

styresmakta utferdar ei samsvarsfråsegn og tek del i 

framgangsmåtane for inspeksjon under ordninga. 

Tilstandsvurderingsordninga er utforma for å oppdage 

veikskapar i strukturen til gamle oljetankskip og bør 

nyttast på alle oljetankskip som er meir enn 15 år 

gamle. 

18) Etter regel 20.5 i vedlegg I til MARPOL 73/78 kan 

oljetankskip i kategori 2 og 3 som eit unntak og under 

visse omstende framleis vere i drift etter utfa-

singsfristen. Regel 20.8.2 i det nemnde vedlegget gjev 

partane i MARPOL 73/78 rett til å nekte oljetankskip 

som er i drift i medhald av dette unntaket, å leggje til 

ved dei hamnene eller offshoreterminalane som er 

underlagde jurisdiksjonen deira. Medlemsstatane har 

gjort det klart at dei aktar å nytte denne retten. Alle 

avgjerder om å nytte denne retten bør sendast over til 

IMO. 

19) Det er viktig å sikre at føresegnene i denne forordninga 

ikkje fører til at tryggleiken til offiserar og mannskap 

eller oljetankskip som søkjer naudhamn eller ly, vert 

sett i fare. 

20) For at skipsverft i medlemsstatane skal få høve til å 

reparere oljetankskip med enkelt skrog, kan medlems-

statane gjere unntak for å gje slike skip tilgang til 

hamnene sine så framt dei ikkje har noka last. 

21) Det er svært lite sannsynleg at IMO kjem til å endre 

innhaldet i dei relevante reglane i MARPOL 73/78 og 

resolusjon MEPC 111(50) og 94(46) som er vedtekne 

av MEPC, og som denne forordninga viser til. Ikkje-

vesentlege endringar, t.d. omnummerering, kan likevel 
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verte gjorde i desse tekstene. For å kunne halde denne 

forordninga ajour med den nyaste utviklinga innanfor 

den gjeldande folkeretten bør retten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om 

verkemåten til Den europeiske unionen, delegerast til 

Kommisjonen når det gjeld slike endringar, men berre 

i den grad dei ikkje utvidar verkeområdet for denne 

forordninga. Det er særleg viktig at Kommisjonen 

gjennomfører føremålstenlege samråd under det 

førebuande arbeidet sitt, medrekna samråd med 

sakkunnige. Når Kommisjonen førebur og utarbeider 

delegerte rettsakter, bør han syte for at relevante 

dokument vert sende over til Europaparlamentet og 

Rådet samstundes, til rett tid og på ein eigna måte — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål 

Føremålet med denne forordninga er å innføre ei ordning for 

framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller 

tilsvarande konstruksjon i samsvar med MARPOL 73/78, slik 

det er definert i artikkel 3 i denne forordninga, for oljetankskip 

med enkelt skrog, og å forby frakt av tunge oljer til eller frå 

hamner i medlemsstatane i oljetankskip med enkelt skrog. 

Artikkel 2 

Verkeområde 

1.  Denne forordninga skal nyttast på oljetankskip på 

5 000 tonn daudvekt eller meir, som 

a)  seglar under flagget til ein medlemsstat, 

b)  utan omsyn til kva flagg dei seglar under, legg til ved eller 

seglar frå hamner eller offshoreterminalar, eller som 

ankrar opp i eit område som er underlagt jurisdiksjonen til 

ein medlemsstat. 

For føremåla med artikkel 4 nr. 3 skal denne forordninga 

nyttast på oljetankskip på 600 tonn daudvekt eller meir. 

2.  Denne forordninga skal ikkje nyttast på krigsskip, 

militære hjelpefartøy eller andre skip som tilhøyrer eller vert 

drivne av ein stat, og som inntil vidare berre vert nytta i 

offentleg, ikkje-kommersiell teneste. Medlemsstatane skal, så 

langt det er rimeleg og mogleg, leggje vinn på å etterleve 

denne forordninga når det gjeld skip som er nemnde i dette 

nummeret. 

Artikkel 3 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder: 

1) «MARPOL 73/78» den internasjonale konvensjonen av 

1973 om hindring av ureining frå skip, slik han er endra 

ved den tilhøyrande protokollen av 1978, i den gjeldande 

versjonen, 

2) «oljetankskip» eit oljetankskip slik det er definert i 

regel 1.5 i vedlegg I til MARPOL 73/78, 

3) «daudvekt» daudvekt slik det er definert i regel 1.23 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78, 

4) «oljetankskip i kategori 1» eit oljetankskip med ei 

daudvekt på 20 000 tonn eller meir, som fraktar råolje, 

brennolje, tung dieselolje eller smørjeolje, og eit 

oljetankskip med ei daudvekt på 30 000 tonn eller meir, 

som fraktar anna olje enn det som er nemnt ovanfor, og 

som ikkje oppfyller krava i regel 18.1–18.9, 18.12–18.15, 

30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i vedlegg I til 

MARPOL 73/78, 

5) «oljetankskip i kategori 2» eit oljetankskip med ei 

daudvekt på 20 000 tonn eller meir, som fraktar råolje, 

brennolje, tung dieselolje eller smørjeolje, og eit 

oljetankskip med ei daudvekt på 30 000 tonn eller meir, 

som fraktar anna olje enn det som er nemnt ovanfor, og 

som oppfyller krava i regel 18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 

33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i vedlegg I til 

MARPOL 73/78, og som er utstyrte med trygt plasserte, 

åtskilde ballasttankar (SBT/PL), 

6) «oljetankskip i kategori 3» eit oljetankskip med ei 

daudvekt på 5 000 tonn eller meir, men som er mindre 

enn det som er oppført i nr. 4 og 5, 

7) «oljetankskip med enkelt skrog» eit oljetankskip som 

ikkje oppfyller krava om dobbelt skrog eller tilsvarande 

konstruksjon i regel 19 og 28.6 i vedlegg I til MARPOL 

73/78, 

8) «oljetankskip med dobbelt skrog» eit oljetankskip 

a)  på 5 000 tonn daudvekt eller meir, som oppfyller 

krava om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon 

i regel 19 og 28.6 i vedlegg I til MARPOL 73/78, 

eller krava i regel 20.1.3 i det nemnde vedlegget, eller 

b)  på 600 tonn daudvekt eller meir, men under  

5 000 tonn daudvekt, som er utstyrt med dobbelt-

botntankar eller -rom som oppfyller føresegnene i regel 

19.6.1 i vedlegg I til MARPOL 73/78, og vengtankar 

eller andre siderom i samsvar med regel 19.3.1 i det 

nemnde vedlegget, og som oppfyller kravet til avstand 

w i regel 19.6.2 i det nemnde vedlegget,  
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9) «alder» alderen til skipet, uttrykt i talet på år som er gått 

etter at skipet vart levert, 

10) «tung dieselolje» dieselolje slik det er definert i regel 20 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78, 

11) «brennolje» tunge destillat eller restar av råolje, eller ei 

blanding av desse produkta slik det er definert i regel 20 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78, 

12) «tunge oljer» 

a)  råoljer med ein tettleik ved 15 °C på over 900 kg/m3 

(som svarar til ein API-grad på under 25,7), 

b)  andre oljer enn råoljer, med ein tettleik ved 15 °C på 

over 900 kg/m3 eller ein kinematisk viskositet ved 

50 °C på over 180 mm2/s (som svarar til ein 

kinematisk viskositet på over 180 cSt), 

c)  bitumen og tjøre og emulsjonar av desse. 

Artikkel 4 

Oppfylling av krava om dobbelt skrog eller tilsvarande 

konstruksjon når det gjeld oljetankskip med enkelt skrog 

1.  Det er ikkje tillate for oljetankskip å segle under flagget 

til ein medlemsstat eller, utan omsyn til kva flagg dei seglar 

under, å leggje til ved dei hamnene eller offshoreterminalane 

som er underlagde jurisdiksjonen til ein medlemsstat, med 

mindre skipet er eit oljetankskip med dobbelt skrog. 

2.  Utan omsyn til føresegnene i nr. 1 kan oljetankskip i 

kategori 2 eller 3 som berre har dobbel botn eller doble sider 

som ikkje vert nytta til frakt av olje, og som strekkjer seg 

langs heile lengda av lastetanken, eller oljetankskip med 

dobbeltskrogsrom som ikkje vert nytta til frakt av olje, og som 

strekkjer seg langs heile lengda av lastetanken, men som ikkje 

oppfyller krava for å få unntak frå føresegnene i regel 20.1.3 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78, framleis nyttast, men ikkje etter 

årsdagen i 2015 for leveringsdatoen til skipet eller etter 25-

årsdagen for leveringsdatoen til skipet, alt etter kva dato som 

kjem først. 

3.  Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar tunge 

oljer, å segle under flagget til ein medlemsstat, med mindre 

oljetankskipet har dobbelt skrog. 

Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar tunge oljer, 

utan omsyn til kva flagg dei seglar under, å leggje til ved eller 

segle frå hamner eller offshoreterminalar, eller ankre opp i eit 

område som er underlagt jurisdiksjonen til ein medlemsstat, 

med mindre oljetankskipet har dobbelt skrog. 

4.  Oljetankskip som berre vert nytta i hamner og til fart på 

innlandsvassvegar, kan få unntak frå kravet i nr. 3 dersom dei 

har tilbørleg løyve i medhald av regelverket for innlands-

vassvegar. 

Artikkel 5 

Oppfylling av vilkåra i tilstandsvurderingsordninga for 

skip 

Det ikkje tillate for oljetankskip med enkelt skrog som er eldre 

enn 15 år, utan omsyn til kva flagg dei seglar under, å leggje 

til ved eller segle frå hamner eller offshoreterminalar eller å 

ankre opp i eit område som er underlagt jurisdiksjonen til ein 

medlemsstat, med mindre skipet oppfyller krava i den 

tilstandsvurderingsordninga som er nemnd i artikkel 6. 

Artikkel 6 

Tilstandsvurderingsordning for skip 

For føremåla med artikkel 5 skal den tilstandsvurderings-

ordninga for skip som vart vedteken ved resolusjon MEPC 

94(46) av 27. april 2001 og endra ved resolusjon MEPC 

99(48) av 11. oktober 2002 og ved resolusjon MEPC 112(50) 

av 4. desember 2003, nyttast. 

Artikkel 7 

Frist 

Etter årsdagen i 2015 for levering av skipet er det ikkje lenger 

tillate for 

a)  oljetankskip i kategori 2 og 3 som seglar under flagget til 

ein medlemsstat, å vere i drift, i samsvar med regel 20.5 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78, 

b)  andre oljetankskip i kategori 2 og 3 å leggje til ved 

hamner eller offshoreterminalar som er underlagde 

jurisdiksjonen til ein medlemsstat, sjølv om skipa framleis 

seglar under flagget til ein tredjestat i samsvar med regel 

20.5 i vedlegg I til MARPOL 73/78. 

Artikkel 8 

Unntak for skip som er i vanskar eller skip som skal 

reparerast 

Som eit unntak frå artikkel 4, 5 og 7 kan den rette styresmakta 

i ein medlemsstat, med atterhald for nasjonale føresegner, i 

særskilde høve tillate eit skip å leggje til ved eller segle frå ei 

hamn eller ein offshoreterminal eller å ankre opp i eit område 

som er underlagt jurisdiksjonen til denne medlemsstaten, når 

a)  eit oljetankskip er i vanskar og søkjer ly, 

b)  eit oljetankskip utan last er på veg til ei hamn for å verte 

reparert. 

Artikkel 9 

Melding til IMO 

1.  Kvar medlemsstat skal informere IMO om avgjerda si, i 

medhald av artikkel 7 i denne forordninga, om å nekte 

oljetankskip som vert drivne i samsvar med føresegnene i 

regel 20.5 i vedlegg I til MARPOL 73/78, å leggje til ved 

hamner eller offshoreterminalar som er underlagde jurisdik-

sjonen til medlemsstaten på grunnlag av regel 20.8.2 i 

vedlegg I til MARPOL 73/78.  
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2.  Kvar medlemsstat skal melde frå til IMO om han tillèt, 

kallar attende, opphevar eller nektar drift av oljetankskip i 

kategori 1 eller 2 som har rett til å segle under flagget til 

medlemsstaten i samsvar med artikkel 5 i denne forordninga, 

på grunnlag av regel 20.8.1 i vedlegg I til MARPOL 73/78. 

Artikkel 10 

Framgangsmåte for endring 

1.  Kommisjonen skal ha fullmakt til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 11 med sikte på å tilpasse 

tilvisingane i denne forordninga til ikkje-vesentlege endringar, 

t.d. omnummerering, som IMO vedtek med omsyn til reglane 

i vedlegg I til MARPOL 73/78 og til resolusjon 

MEPC 111(50) og 94(46), endra ved resolusjon MEPC 99(48) 

og 112(50), på det vilkåret at slike endringar ikkje utvidar 

verkeområdet for denne forordninga. 

2.  Endringar av MARPOL 73/78 kan haldast utanfor 

verkeområdet for denne forordninga i medhald av artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 

5. november 2002 om nedsettelse av en komité for 

sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) og 

om endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip(1). 

Artikkel 11 

Utøving av delegert fullmakt 

1.  Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter vert gjeven 

Kommisjonen med atterhald for dei vilkåra som er fastsette i 

denne artikkelen. 

2.  Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter slik det er 

nemnt i artikkel 10 nr. 1 skal gjevast Kommisjonen for ein 

periode på fem år frå 20. juli 2012. 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 eller Rådet set seg imot ei slik 

lenging seinast tre månader før utgangen av kvar periode. 

  

(1) TEF L 324 av 29.11.2002, s. 1. 

3.  Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 10  

nr. 1, kan når som helst kallast tilbake av Europaparlamentet 

eller Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den 

delegerte fullmakta som er ført opp i avgjerda, sluttar å gjelde. 

Avgjerda tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend 

for Den europeiske unionen eller på eit seinare tidspunkt som er 

ført opp i avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til andre 

delegerte rettsakter som alt har teke til å gjelde. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal 

han melde frå om dette samstundes til Europaparlamentet og 

Rådet. 

5.  Ei delegert rettsakt som vert vedteken i medhald av 

artikkel 10 nr. 1, 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 har gått ut, har meldt frå til Kommisjonen om 

at dei ikkje vil gjere innvendingar. Etter initiativ frå 

Europaparlamentet eller Rådet vert denne fristen lengd med to 

månader. 

Artikkel 12 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 417/2002 vert oppheva. 

Tilvisingar til den oppheva forordninga skal forståast som 

tilvisingar til denne forordninga og lesast slik det er vist i 

jamføringstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 13 

Ikraftsetjing 

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 13. juni 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. WAMMEN 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Oppheva forordning med ei liste over endringar 

(som nemnt i artikkel 12) 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002 

(TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 

(TEF L 324 av 29.11.2002, s. 1) 

Berre artikkel 11 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1726/2003 

(TEU L 249 av 1.10.2003, s. 1) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2172/2004 

(TEU L 371 av 18.12.2004, s. 26) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 457/2007 

(TEU L 113 av 30.4.2007, s. 1) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 219/2009 

(TEU L 87 av 31.3.2009, s. 109) 

Berre nr. 7.4 i vedlegget 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1163/2009 

(TEU L 314 av 1.12.2009, s. 13) 

 

 ______  
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VEDLEGG II 

Jamføringstabell 

Forordning (EF) nr. 417/2002 Denne forordninga 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 1 innleiande punktum Artikkel 2 nr. 1 innleiande punktum 

Artikkel 2 nr. 1 første leddet første strekpunktet Artikkel 2 nr. 1 første leddet bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 1 første leddet andre strekpunktet Artikkel 2 nr. 1 første leddet bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 1 andre leddet Artikkel 2 nr. 1 andre leddet 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 4 nr. 1 innleiande punktum Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) — 

Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) — 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 5 — 

Artikkel 4 nr. 6 — 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Artikkel 6 Artikkel 6 

Artikkel 7 innleiande punktum Artikkel 7 innleiande punktum 

Artikkel 7 første strekpunktet Artikkel 7 bokstav a) 

Artikkel 7 andre strekpunktet Artikkel 7 bokstav b) 

Artikkel 7 siste punktum Artikkel 7 innleiande punktum 

Artikkel 8 nr. 1 innleiande punktum Artikkel 8 innleiande punktum 

Artikkel 8 nr. 1 første strekpunktet Artikkel 8 bokstav a) 

Artikkel 8 nr. 1 andre strekpunktet Artikkel 8 bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 2 — 

Artikkel 9 nr. 1 — 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 9 nr. 2 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 Artikkel 10 

— Artikkel 11 

—  

—  

Artikkel 12 Artikkel 12 første strekpunktet 

— Artikkel 12 andre strekpunktet 

Artikkel 13 Artikkel 13 

— Vedlegg I 

— Vedlegg II 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 996/2010 

av 20. oktober 2010 

om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av 

direktiv 94/56/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1),  

etter samråd med Regionkomiteen, 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsynsmann(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør sikres et høyt allment sikkerhetsnivå innen sivil 

luftfart i Europa, og alt bør gjøres for å redusere antallet 

ulykker og hendelser for å sikre offentlighetens tillit til 

lufttransport. 

2) Rask gjennomføring av sikkerhetsundersøkelser av 

ulykker og hendelser innen sivil luftfart bedrer fly-

sikkerheten og bidrar til å forebygge forekomsten av 

ulykker og hendelser. 

3) Rapportering, analyser og spredning av resultater fra 

sikkerhetsrelaterte hendelser er av grunnleggende 

betydning for å forbedre flysikkerheten. Kommisjonen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2010,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 52. 

(1) Uttalelse avgitt 27. mai 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) EUT C 132 av 21.5.2010, s. 1. 

(3) Europaparlamentets holdning av 21. september 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. oktober 2010. 

bør derfor før 31. desember 2011 framlegge forslag om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/ 

EF av 13. juni 2003 om rapportering av hendelser i sivil 

luftfart(4). 

4) Det eneste formålet for sikkerhetsundersøkelsenes bør 

være å forebygge framtidige ulykker og hendelser uten 

at skyld eller ansvar fordeles. 

5) Det bør tas hensyn til Konvensjonen om internasjonal 

luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember 1944 

(Chicago-konvensjonen), der det fastsettes at nødvendige 

tiltak for å sikre sikker drift av luftfartøyer skal 

gjennomføres. Det bør tas særlig hensyn til vedlegg 13 til 

Chicago-konvensjonen og dens senere endringer, der det 

fastsettes internasjonale standarder og anbefalt praksis for 

undersøkelse av luftfartsulykker og -hendelser samt en 

definisjon av uttrykkene registreringsstat, operatørens 

hjemstat, konstruksjonsstat, produksjonsstat og hendel-

sesstat som benyttes der. 

6) Ifølge internasjonale standarder og anbefalt praksis 

fastsatt i vedlegg 13 til Chicago-konvensjonen skal 

undersøkelsen av ulykker og alvorlige hendelser 

gjennomføres under den stats ansvar der ulykken eller 

den alvorlige hendelsen inntreffer, eller under regist-

reringsstatens ansvar dersom stedet der ulykken eller 

den alvorlige hendelsen inntreffer, ikke entydig kan 

anses å tilhøre noen stats territorium. En stat kan 

delegere oppgaven med å gjennomføre undersøkelsen til 

en annen stat eller anmode den om bistand. Sikkerhets-

undersøkelser i Unionen bør gjennomføres på tilsva-

rende måte. 

7) Erfaringene fra gjennomføringen av rådsdirektiv 94/56/ 

EF av 21. november 1994 om fastsettelse av de 

grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker 

og hendelser innen sivil luftfart(5) bør brukes for å 

forbedre effektiviteten i undersøkelsen og forebyggin-

gen av ulykker og hendelser innen sivil luftfart i 

Unionen.  

  

(4) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 

(5) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 14. 

2019/EØS/18/53 
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8) Det bør has hensyn til de endringer i de institusjonelle 

rammene og rammereglene for sikkerheten i sivil 

luftfart i Unionen som har funnet sted etter vedtakelsen 

av direktiv 94/56/EF, særlig opprettelsen av Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA). Det bør også tas 

hensyn til sikkerhetstilrådingenes unionsdimensjon, 

ettersom flysikkerhet i økende grad reguleres på 

unionsplan. 

9) EASA ivaretar på medlemsstatenes vegne konstruk-

sjons-, produksjons- og registreringsmedlemsstatens 

funksjoner og oppgaver når det gjelder godkjenning av 

konstruksjon, som angitt i Chicago-konvensjonen med 

vedlegg. EASA bør derfor i samsvar med vedlegg 13 til 

Chicago-konvensjonen inviteres til å delta i en 

sikkerhetsundersøkelse for å bidra, innenfor sitt 

myndighetsområde, til at undersøkelsene gjennomføres 

på en effektiv måte og for å sikre sikker luftfartøy-

konstruksjon, uten at undersøkelsens uavhengighet 

berøres. Nasjonale sivile luftfartsmyndigheter bør 

tilsvarende inviteres til å delta i sikkerhetsundersøkelser. 

10) Med tanke på deres sikkerhetsansvar bør personer som 

er utpekt av EASA og av nasjonale sivile luft-

fartsmyndigheter, ha tilgang til opplysninger som er 

nødvendige for å vurdere sikkerhetskravenes effek-

tivitet. 

11) For å sikre bedre forebygging av luftfartsulykker og  

-hendelser bør EASA, i samarbeid med medlems-

statenes vedkommende myndigheter, også delta i 

utvekslingen og analysen av opplysninger innenfor 

rammen av medlemsstatenes ordninger for hendelses-

rapportering i samsvar med direktiv 2003/42/EF, 

samtidig som enhver interessekonflikt unngås. Disse 

opplysningene bør vernes på egnet måte mot ulovlig 

bruk eller offentliggjøring. 

12) At EASA og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter deltar i utvekslingen og analysen av 

opplysninger som omfattes av direktiv 2003/42/EF, 

anses å kunne være en fordel for sikkerhetsunder-

søkelsene gjennom direktekoplet tilgang til relevante 

sikkerhetsopplysninger i det sentrale datalageret over 

opplysninger om hendelser innen sivil luftfart. 

13) Sikkerhetsundersøkelsenes omfang bør være avhengig 

av hvilken lærdom som kan trekkes av dem for å 

forbedre flysikkerheten, særlig med hensyn til behovet 

for kostnadseffektiv bruk av undersøkelsesressursene i 

Unionen. 

14) Sikkerhetsundersøkelser av ulykker og hendelser bør 

gjennomføres av eller under kontroll av en uavhengig 

myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser for å 

unngå enhver interessekonflikt og ekstern påvirkning 

ved fastsettelsen av årsakene til de hendelser som 

undersøkes.  

15) Myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

spiller en sentral rolle i sikkerhetsundersøkelses-

prosessen. Deres arbeid er av stor betydning for 

fastsettelsen av årsakene til en ulykke eller hendelse. 

Det er derfor avgjørende at de kan gjennomføre sine 

undersøkelser helt uavhengig, og at de har de 

økonomiske og menneskelige ressursene som er 

nødvendig for å gjennomføre effektive undersøkelser. 

16) Kapasiteten hos medlemsstatenes myndigheter med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser bør styrkes, og et 

samarbeid mellom dem er nødvendig for å forbedre 

effektiviteten av undersøkelser og forebygging av 

ulykker og hendelser innen sivil luftfart i Unionen.  

17) Samordningsrollen til myndighetene med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser bør anerkjennes og styrkes i 

europeisk sammenheng, for å skape en reell merverdi 

innenfor flysikkerhet, ved å bygge på det samarbeidet 

som allerede finnes mellom disse myndighetene og på 

de undersøkelsesressursene som er tilgjengelige i 

medlemsstatene som bør brukes på en mest mulig 

effektiv måte. Slik anerkjennelse og styrking vil best 

kunne oppnås gjennom det europeiske nett av 

myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

innen sivil luftfart (heretter kalt «nettet»), hvis rolle og 

oppgaver bør være klart definert. 

18) Nettet bør gjennomføre sin samordningsvirksomhet på 

en åpen og uavhengig måte og støttes aktivt av Unionen. 

19) Målene for denne forordning kan bedre oppnås gjennom 

samarbeid med tredjestater, som vil kunne gis tillatelse 

til å delta som observatører i nettets arbeid. 

20) Ettersom det er meget viktig å sikre klare rettigheter for 

sikkerhetsundersøkelser, bør medlemsstatene, i samsvar 

med gjeldende lovgivning om fullmaktene til 

myndighetene med ansvar for rettslige undersøkelser, og 

eventuelt i nært samarbeid med disse myndighetene, 

sikre at myndighetene med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser kan utføre sine oppgaver under best 

mulige vilkår av hensyn til flysikkerheten. 

Myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

bør derfor gis umiddelbar og ubegrenset adgang til 

ulykkesstedet, og tilgang til alt som er nødvendig for å 

oppfylle kravene til en sikkerhetsundersøkelse, uten at 

det går utover målene for en rettslig undersøkelse.  
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21) En sikkerhetsundersøkelse kan bare være effektiv 

dersom viktige beviser bevares på behørig måte. 

22) Sikkerhetssystemet for sivil luftfart er basert på 

tilbakemeldinger og lærdom fra ulykker og hendelser og 

krever streng anvendelse av fortrolighetsregler for å 

sikre framtidig tilgang til verdifulle informasjonskilder. 

I denne sammenheng bør følsomme sikkerhetsopplys-

ninger vernes på en hensiktsmessig måte. 

23) En ulykke berører en rekke ulike offentlige interesser, 

som forebygging av framtidige ulykker og god 

rettspleie. Disse interessene går utover de berørte parters 

individuelle interesser og utover den konkrete 

hendelsen. For å garantere den allmenne offentlige 

interesse er det nødvendig å ha den riktige balansen 

mellom alle interesser. 

24) Systemet for sivil luftfart bør også arbeide for et miljø 

uten sanksjoner som legger til rette for spontan 

rapportering av hendelser og dermed fremmer prinsippet 

om en «rettferdighetskultur». 

25) De opplysninger som en person gir innenfor rammen av 

en sikkerhetsundersøkelse, bør ikke brukes mot denne 

personen, i samsvar med forfatningsmessige prinsipper 

og nasjonal lovgivning. 

26) Medlemsstatene bør ha mulighet til å begrense antallet 

tilfeller der en beslutning om offentliggjøring av opplys-

ninger som er mottatt i forbindelse med en sikkerhets-

undersøkelse, kan treffes uten at dette påvirker 

rettssystemets virkemåte. 

27) For å forebygge ulykker og hendelser er det viktig at 

relevante opplysninger, herunder særlig rapporter og 

sikkerhetstilrådinger som følger av sikkerhetsunder-

søkelser, formidles så fort som mulig. 

28) De sikkerhetstilrådinger som følger av undersøkelsen av 

en ulykke eller alvorlig hendelse, eller andre kilder slik 

som sikkerhetsstudier, bør alltid vurderes av ved-

kommende myndighet og eventuelt føre til egnede tiltak 

for å sikre at ulykker og hendelser innen sivil luftfart 

forebygges på hensiktsmessig måte. 

29) Forskningsframskritt både når det gjelder posisjonsbe-

stemmelse av luftfartøyer i sanntid og muligheten til å få 

tilgang til opplysninger fra ferdsskriveren uten at den er 

fysisk til stede, bør oppmuntres for å forbedre de 

verktøyene som utrederne har til rådighet for å fastslå 

årsakene til en ulykke og for å øke evnen til å forebygge 

nye hendelser. En slik utvikling vil være et viktig skritt 

framover for flysikkerheten. 

30) Erfaringen har vist at det til tider kan være vanskelig 

raskt å innhente pålitelige lister over personer om bord 

på et luftfartøy, men også at det er viktig å fastsette en 

tidsfrist for når et luftfartsselskap kan pålegges å 

framlegge en slik liste. Opplysningene i slike lister bør 

dessuten vernes mot ulovlig bruk eller offentliggjøring. 

På samme måte er det nødvendig at opplysninger om 

farlig gods om bord på et luftfartøy som er innblandet i 

en ulykke, er tilgjengelige for å redusere risikoene for 

utrederne på hendelsesstedet. 

31) Etter en flyulykke er det vanskelig å raskt finne fram til 

rett kontaktperson for å melde at en passasjer befant seg 

om bord. Passasjerene bør derfor gis mulighet til å 

utpeke en kontaktperson. 

32) Bistanden til ofre for en flyulykke og deres pårørende 

bør spesifiseres i tilstrekkelig grad. 

33) Hvordan medlemsstatene og luftfartsselskapene 

håndterer en ulykke og følgene av den, er av avgjørende 

betydning. Medlemsstatene bør i så henseende ha en 

beredskapsplan som særlig omfatter beredskapstjenester 

i lufthavner og bistand til ofre for ulykker innen sivil 

luftfart og deres pårørende. Luftfartsselskapene bør også 

ha en plan for bistand til ofrene for ulykker innen sivil 

luftart og deres pårørende. Det bør legges særlig vekt på 

støtte til og kommunikasjon med ofrene og deres 

pårørende og deres organisasjoner. 

34) Ved anvendelse av denne forordning bør reglene for 

tilgang til data, databehandling og personvern fastsatt i 

relevante unionsrettsakter overholdes fullt ut. 

35) Sanksjoner bør særlig gjøre det mulig å straffe enhver 

person som i strid med denne forordning frigir 

opplysninger som er beskyttet ved denne forordning, 

hindrer tiltak som vedtas av en myndighet med ansvar 

for sikkerhetsundersøkelser ved å hindre utrederne i å 

utføre sine oppgaver, eller ved å nekte å framlegge 

relevante registeringer, opplysninger og dokumenter ved 

å skjule, endre eller ødelegge dem, eller som har 

kjennskap til at en ulykke eller alvorlig hendelse er 

inntruffet, men som ikke underretter relevante 

myndigheter om dette.  
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36) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

felles regler for sikkerhetsundersøkelser innen sivil 

luftfart, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlems-

statene og derfor, fordi denne forordning omfatter hele 

Europa, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

37) Direktiv 94/56/EF bør derfor oppheves. 

38) Ministererklæringen om Gibraltar lufthavn, som det ble 

oppnådd enighet om i Cordoba 18. september 2006 

under det første ministermøtet i forumet for dialog om 

Gibraltar, erstatter den felles erklæringen om Gibraltar 

lufthavn som ble vedtatt i London 2. desember 1987, og 

fullt samsvar med denne skal anses for å utgjøre 

samsvar med erklæringen av 1987. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Denne forordning har som mål å bedre flysikkerheten ved 

å sikre et høyt nivå av effektivitet, hurtighet og kvalitet i 

europeiske sikkerhetsundersøkelser innen sivil luftfart, hvis 

eneste mål er å forebygge framtidige ulykker og hendelser uten 

å fordele skyld eller ansvar, herunder gjennom opprettelse av et 

europeisk nett av myndigheter med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser innen sivil luftfart. Den inneholder også 

regler for tilgang i rett tid til opplysninger om alle personer og 

alt farlig gods om bord på et luftfartøy som er innblandet i en 

ulykke. Videre har den som mål å forbedre bistanden til ofrene 

for flyulykker og deres pårørende. 

2.  Anvendelsen av denne forordning på Gibraltar lufthavn 

berører ikke Kongeriket Spanias og Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irlands rettslige standpunkter i 

forbindelse med tvisten om suvereniteten over territoriet der 

lufthavnen ligger. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «ulykke» en hendelse knyttet til driften av et luftfartøy som, 

når det gjelder et bemannet luftfartøy, inntreffer fra det 

tidspunkt personer stiger om bord i luftfartøyet med flyging 

som formål, til det tidspunkt disse personene igjen har 

forlatt luftfartøyet eller, når det gjelder et ubemannet 

luftfartøy, som inntreffer fra det tidspunkt luftfartøyet er 

klart til å sette seg i bevegelse i tilknytning til avgang, til 

det tidspunkt det til slutt stopper når flygingen er slutt og 

hovedframdriftssystemet er slått av, og der 

a)  en person blir dødelig eller alvorlig skadet som følge av 

at vedkommende 

– befinner seg om bord i luftfartøyet, eller 

– er i direkte berøring med en del av luftfartøyet, 

herunder deler som er løsnet fra det, eller 

– er direkte utsatt for eksosstrøm fra jetmotorer, 

 unntatt når skadene har naturlige årsaker, er selvpåført 

eller påført av andre eller er påført en blindpassasjer 

som har gjemt seg på et sted som vanligvis ikke er 

tilgjengelig for passasjerer og besetning, eller 

b) luftfartøyet utsettes for skade eller strukturelle feil som 

har ugunstig innvirkning på strukturens styrke eller på 

luftfartøyets yteevne eller flygeegenskaper og som 

vanligvis nødvendiggjør en større reparasjon eller 

utskiftning av den skadede delen, med unntak av 

motorsvikt eller motorskade når skaden er begrenset til 

en enkelt motor (herunder dens deksler eller tilbehør), 

propeller, vingespisser, antenner, sonder, ledeskovler, 

dekk, bremser, hjul, glattkledning, paneler, luker på 

understell, frontruter, luftfartøyets hud (små bulker 

eller hull) eller mindre skader på hovedrotor, halerotor, 

understell, og skader som skyldes sammenstøt med 

hagl eller fugl (herunder hull i radomen), eller 

c)  luftfartøyet er savnet eller er fullstendig utilgjengelig, 

2)  «akkreditert representant» en person som på grunnlag av 

sine kvalifikasjoner er utpekt av en stat til å delta i en 

sikkerhetsundersøkelse som gjennomføres av en annen stat. 

En akkreditert representant utpekt av en medlemsstat skal 

tilhøre en myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkel-

ser, 

3)  «rådgiver» en person som på grunnlag av sine kvalifi-

kasjoner er utpekt av en stat til å bistå sin akkrediterte 

representant i en sikkerhetsundersøkelse,  
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4)  «årsaker» de handlinger, unnlatelser, begivenheter, forhold 

eller en kombinasjon av dem, som forårsaket ulykken eller 

hendelsen. En identifisering av årsakene innebærer ikke 

noen fordeling av skyld eller at forvaltningsrettslig, 

sivilrettslig eller strafferettslig ansvar fastsettes, 

5)  «dødelig skade» skade som en person pådrar seg i en 

ulykke, og som medfører vedkommendes død innen 30 

dager etter den dag ulykken inntraff, 

6)  «ferdsskriver» enhver type registreringsinnretning montert i 

et luftfartøy med sikte på å lette sikkerhetsundersøkelser av 

ulykker og hendelser, 

7)  «hendelse» en annen hendelse enn en ulykke i tilknytning 

til driften av et luftfartøy som påvirker eller kan påvirke 

driftssikkerheten, 

8)  «internasjonale standarder og anbefalt praksis» interna-

sjonale standarder og anbefalt praksis for undersøkelse av 

luftfartsulykker og -hendelser vedtatt i samsvar med 

artikkel 37 i Chicago-konvensjonen, 

9)  «undersøkelsesleder» en person som på grunnlag av sine 

kvalifikasjoner har ansvaret for å organisere, gjennomføre 

og lede en sikkerhetsundersøkelse, 

10)  «operatør» enhver fysisk eller juridisk person som driver 

eller har til hensikt å drive ett eller flere luftfartøyer, 

11)  «involvert person» eieren, et besetningsmedlem, opera-

tøren av et luftfartøy som er innblandet i en ulykke eller 

alvorlig hendelse, en person som deltar i vedlikeholdet, 

konstruksjonen eller produksjonen av dette luftfartøyet 

eller i opplæringen av dets besetning, en person som deltar 

i ytelsen av flygekontroll-, flygeinformasjons- eller 

flyplasstjenester og som har ytt tjenester til luftfartøyet, 

personale fra den nasjonale sivile luftfartsmyndighet eller 

EASAs personale, 

12)  «foreløpig rapport» kommunikasjonen som brukes for 

omgående formidling av opplysninger i undersøkelsens 

innledende stadier, 

13) «pårørende» nærmeste familie og/eller nære slektninger 

og/eller annen person med nær tilknytning til et offer for 

en ulykke, slik dette er definert i nasjonal lovgivning i 

offerets hjemstat, 

14)  «sikkerhetsundersøkelse» en prosess som gjennomføres av 

en myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser med 

sikte på å forebygge ulykker og hendelser og som omfatter 

innsamling og analyse av opplysninger, utarbeidelse av 

konklusjoner, herunder fastsettelse av årsak(er) og/eller 

medvirkende faktorer og om nødvendig utarbeidelse av 

sikkerhetstilrådinger, 

15)  «sikkerhetstilråding» et forslag som er framsatt av en 

myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser på 

grunnlag av opplysninger som stammer fra en sikkerhets-

undersøkelse eller andre kilder slik som sikkerhetsstudier, 

som har som formål å forebygge ulykker og hendelser, 

16) «alvorlig hendelse» en hendelse der omstendighetene 

tilsier at det var høy sannsynlighet for en ulykke, som er 

knyttet til driften av et luftfartøy, og som, når det gjelder 

et bemannet luftfartøy, inntreffer fra det tidspunkt 

personer stiger om bord i luftfartøyet med flyging som 

formål, til det tidspunkt disse personene igjen har forlatt 

luftfartøyet eller, når det gjelder et ubemannet luftfartøy, 

som inntreffer fra det tidspunkt luftfartøyet er klart til å 

sette seg i bevegelse i tilknytning til avgang, til det 

tidspunkt det til slutt stopper når flygingen er slutt og 

hovedframdriftssystemet er slått av. En liste over 

eksempler finnes i vedlegget, 

17)  «alvorlig skade» en skade som en person pådrar seg i en 

ulykke, og som 

a)  krever et sykehusopphold på mer enn 48 timer, der 

innleggelse skjer innen sju dager etter den dagen 

skaden oppsto, 

b) innebærer brudd på en knokkel (med unntak av 

ukompliserte brudd på fingrer, tær eller nese), 

c)  innebærer flenger som forårsaker kraftig blødning, 

eller skade på nerver, muskler eller sener, 

d)  innebærer skade på et indre organ, 

e)  innebærer annen- eller tredjegradsforbrenning eller 

forbrenning som omfatter mer enn 5 % av kroppens 

overflate,  
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f)  skyldes at vedkommende beviselig er blitt utsatt for 

smittsomme stoffer eller skadelig stråling. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på sikkerhetsundersøkel-

ser av ulykker og alvorlige hendelser 

a)  som har inntruffet på territoriet til de medlemsstater der 

traktatene får anvendelse, i samsvar med medlemsstatenes 

internasjonale forpliktelser, 

b)  som har inntruffet utenfor territoriet til de medlemsstater 

der traktatene får anvendelse, og som involverer luft-

fartøyer som er registrert i en medlemsstat eller som drives 

av et foretak som er etablert i en medlemsstat, når slike 

undersøkelser ikke gjennomføres av en annen stat, 

c)  der en medlemsstat i henhold til internasjonale standarder 

og anbefalt praksis har rett til å utpeke en akkreditert 

representant med henblikk på å delta som registreringsstat, 

operatørens hjemstat, konstruksjonsstat eller stat som bidrar 

med opplysninger, anlegg eller sakkyndige etter anmodning 

fra staten som gjennomfører undersøkelsen, 

d)  der en medlemsstat hvis borgere har omkommet eller blitt 

alvorlig skadet, og som derfor har en særlig interesse, får 

tillatelse fra den staten som gjennomfører undersøkelsen til 

å utpeke en sakkyndig. 

2.  Denne forordning får også anvendelse på spørsmål som 

gjelder rask tilgang til opplysninger om alle personer og alt 

farlig godt om bord på et luftfartøy som er innblandet i en 

ulykke, og bistand til ofre for flyulykker og deres pårørende. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på sikkerhets-

undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser som involverer 

luftfartøyer som deltar i militær-, toll- eller polititjenester eller 

lignende tjenester med mindre den berørte medlemsstat 

fastsetter det i samsvar med artikkel 5 nr. 4 og nasjonal 

lovgivning. 

Artikkel 4 

Myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser innen 

sivil luftfart 

1.  Hver medlemsstat skal sikre at sikkerhetsundersøkelsene 

gjennomføres eller overvåkes, uten ekstern påvirkning, av en 

fast nasjonal myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

innen sivil luftfart (heretter kalt «myndighet med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser») som kan gjennomføre en full 

sikkerhetsundersøkelse helt uavhengig, enten på egen hånd eller 

gjennom avtaler med andre myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser. 

2.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

være funksjonelt uavhengig særlig av de luftfartsmyndigheter 

som har ansvar for luftdyktighet, sertifisering, luftfartsopera-

sjoner, vedlikehold, utstedelse av lisenser, flygekontroll og 

flyplassdrift, og av alle andre parter og organer hvis interesser 

eller oppdrag vil kunne komme i konflikt med den oppgaven 

som er betrodd myndigheten med ansvar for sikkerhetsunder-

søkelser eller påvirke dens objektivitet. 

3.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

i forbindelse med gjennomføringen av sikkerhetsundersøkelsen 

verken anmode om eller ta imot instrukser fra noen, og skal ha 

uinnskrenket myndighet til å bestemme hvordan sikkerhets-

undersøkelsene skal gjennomføres. 

4.  Den virksomhet som betros myndigheten med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser, kan utvides til å omfatte innsamling 

og analyse av opplysninger knyttet til flysikkerhet, særlig for å 

unngå ulykker, i den grad denne virksomheten ikke påvirker 

dens uavhengighet og ikke medfører noe ansvar når det gjelder 

regelverk, forvaltning eller standarder. 

5.  En sikkerhetsrapport skal offentliggjøres hvert år på 

nasjonalt plan for å holde offentligheten underrettet om det 

generelle sikkerhetsnivået innen luftfart. I denne analysen skal 

kildene til fortrolige opplysninger ikke avdekkes. 

6.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

av den respektive medlemsstat gis nødvendige midler til å 

kunne utføre sine oppgaver på en uavhengig måte og skal 

kunne råde over tilstrekkelige ressurser for dette. Særlig skal 

a)  lederen for myndigheten med ansvar for sikkerhetsunder-

søkelser og/eller, dersom myndigheten håndterer ulike 

transportsystemer, lederen for luftfartsavdelingen, ha den 

erfaring og kompetanse innen sikkerhet i sivil luftfart som 

kreves for å kunne utføre sine oppgaver i samsvar med 

denne forordning og nasjonal lovgivning,  

b)  utrederne ha en status som gir dem den nødvendige garanti 

for uavhengighet, 

c)  myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

omfatte minst én tilgjengelig utreder som kan fungere som 

undersøkelsesleder i tilfelle av en større flyulykke, 

d)  myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser ha et 

budsjett som gjør at den kan utføre sine oppgaver,  
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e)  myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser ha til 

rådighet, enten direkte eller gjennom samarbeidet nevnt i 

artikkel 6 eller gjennom ordninger med andre nasjonale 

myndigheter eller organer, kvalifisert personell og egnede 

anlegg, herunder kontorer og hangarer, for oppbevaring og 

undersøkelse av luftfartøyet, dets innhold og vrakrester. 

Artikkel 5 

Undersøkelsesplikt 

1.  Alle ulykker og alvorlige hendelser som involverer andre 

luftfartøyer enn dem som er angitt i vedlegg II 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(1), skal være 

gjenstand for en sikkerhetsundersøkelse i den medlemsstat på 

hvis territorium ulykken eller den alvorlige hendelsen inntraff. 

2.  Dersom et annet luftfartøy enn dem som er angitt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 216/2008, som er registrert i 

en medlemsstat, er innblandet i en ulykke eller alvorlig 

hendelse på et sted som ikke entydig kan anses å tilhøre noen 

stats territorium, skal sikkerhetsundersøkelsen gjennomføres av 

myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser i den 

medlemsstaten der luftfartøyet er registrert. 

3.  Omfanget av sikkerhetsundersøkelsene nevnt i nr. 1, 2 og 

4 og framgangsmåten som skal følges ved gjennomføringen av 

slike sikkerhetsundersøkelser, skal fastsettes av myndigheten 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelser, idet den tar hensyn til 

den lærdom den forventer å trekke av disse undersøkelsene for 

å bedre flysikkerheten, herunder for luftfartøyer med en største 

tillatte startmasse på høyst 2 250 kg. 

4.  Dersom de kan forventes å trekke lærdom av betydning 

for flysikkerheten, kan myndighetene med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser beslutte, i samsvar med medlemsstatenes 

nasjonale lovgivning, å undersøke andre hendelser enn dem 

som er nevnt i nr. 1 og 2, og ulykker eller alvorlige hendelser 

som gjelder andre typer luftfartøyer. 

5.  Sikkerhetsundersøkelsene nevnt i nr. 1, 2 og 4 skal ikke 

på noen måte fordele skyld eller ansvar. De skal være 

uavhengige av, atskilt fra og ikke berøre eventuelle rettslige 

eller forvaltningsmessige skritt for å fordele skyld eller ansvar. 

Artikkel 6 

Samarbeid mellom myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser 

1.  En myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser fra 

én medlemsstat kan anmode om bistand fra myndighetene med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser i andre medlemsstater. 

  

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

Dersom en myndighet for sikkerhetsundersøkelser etter en 

anmodning samtykker i å gi bistand, skal denne bistanden i den 

grad det er mulig gis vederlagsfritt. 

2.  En myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser kan 

delegere gjennomføringen av en sikkerhetsundersøkelse av en 

ulykke eller alvorlig hendelse til en annen myndighet med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser etter gjensidig avtale, og 

skal lette den andre myndighetens undersøkelser. 

Artikkel 7 

Europeisk nett av myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser innen sivil luftfart 

1.  Medlemsstatene skal sikre at deres myndigheter med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser i fellesskap oppretter et 

europeisk nett av myndigheter med ansvar for sikkerhetsunder-

søkelser innen sivil luftfart (heretter kalt «nettet»), som skal 

bestå av lederne for myndighetene med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser i hver medlemsstat og/eller, dersom myndigheten 

håndterer ulike transportsystemer, lederen for luftfartsavdelin-

gen, eller deres representanter, herunder en leder valgt blant 

disse for en periode på tre år. 

Lederen skal i nært samarbeid med nettets medlemmer 

utarbeide nettets årlige arbeidsprogram, som skal oppfylle de 

mål og være i samsvar med de ansvarsområder som er angitt i 

henholdsvis nr. 2 og 3. Kommisjonen skal oversende arbeids-

programmet til Europaparlamentet og Rådet. Lederen skal også 

utarbeide en dagsorden for møtene i nettet. 

2.  Nettet skal bestrebe seg på ytterligere å forbedre 

kvaliteten på de undersøkelser som gjennomføres av 

myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og 

styrke deres uavhengighet. Særlig skal det arbeide for å oppnå 

en høy standard på undersøkelsesmetoder og opplæring av 

utredere. 

3.  For å nå målene i nr. 2 skal nettet særlig være ansvarlig 

for å 

a)  utarbeide forslag til og gi råd til Unionens institusjoner i 

alle spørsmål som gjelder utarbeidelse og gjennomføring av 

Unionens politikk og regelverk for undersøkelser og 

forebygging av ulykker og hendelser, 

b)  fremme utvekslingen av opplysninger som kan bidra til å 

bedre flysikkerheten, og aktivt bidra til et strukturert 

samarbeid mellom myndigheter med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser, Kommisjonen, EASA og nasjonale sivile 

luftfartsmyndigheter,  
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c)  samordne og ved behov organisere fagfellevurderinger, 

relevant opplæringsvirksomhet og kompetanseutviklings-

programmer for utredere, 

d)  fremme beste undersøkelsespraksis med sikte på å utvikle 

en felles metode for sikkerhetsundersøkelser i Unionen og 

utarbeide et register over slik praksis, 

e)  styrke undersøkelseskapasiteten hos myndighetene med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser, særlig ved å utvikle og 

administrere en ramme for deling av ressurser, 

f)  gi nødvendig bistand, på anmodning fra myndighetene med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser i henhold til artikkel 6, 

herunder men ikke begrenset til en liste over utredere, utstyr 

og kapasitet i andre medlemsstater som kan benyttes av en 

myndighet som gjennomfører en undersøkelse, 

g)  ha tilgang til opplysningene i databasen nevnt i artikkel 18 

og analysere sikkerhetstilrådingene som finnes der, med 

sikte på å identifisere viktige sikkerhetstilrådinger av 

betydning for hele Unionen. 

4.  Kommisjonen skal regelmessig underrette Europaparlamen-

tet og Rådet om nettets arbeid. Europaparlamentet skal også 

underrettes når Rådet eller Kommisjonen sender en anmodning til 

nettet. 

5.  Medlemmene av nettet skal verken anmode om eller ta 

imot instrukser fra noe organ som kan påvirke sikkerhetsunder-

søkelsens uavhengighet. 

6.  EASA skal inviteres, der dette er hensiktsmessig, til å 

delta som observatør på møtene i nettet. Nettet kan også 

invitere observatører fra myndigheter med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser i tredjestater og andre relevante 

sakkyndige til å delta på dets møter. 

7.  Kommisjonen skal knyttes tett til nettets arbeid, og skal ha 

den nødvendige støtten fra nettet når det gjelder relevante 

aspekter ved utviklingen av Unionens politikk og regelverk for 

undersøkelser og forebygging av ulykker innen sivil luftfart. 

Kommisjonen skal gi nettet nødvendig støtte, herunder, men 

ikke begrenset til, bistand til forberedelse og organisering av 

møtene og offentliggjøring av en årsrapport om nettets arbeid. 

Kommisjonen skal oversende årsrapporten til Europaparlamen-

tet og Rådet. 

Artikkel 8 

EASAs og nasjonale sivile luftfartsmyndigheters deltaking i 

sikkerhetsundersøkelser 

1.  Myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

skal, forutsatt at kravet om at det ikke skal forekomme noen 

interessekonflikt er oppfylt, invitere EASA og nasjonale sivile 

luftfartsmyndigheter i de berørte medlemsstater, innenfor 

rammen av deres respektive myndighet, til å utpeke en 

representant som skal delta 

a)  som rådgiver for undersøkelseslederen for en sikkerhets-

undersøkelse i henhold til artikkel 5 nr. 1 og 2 som 

gjennomføres på territoriet til en medlemsstat eller på det 

sted som er nevnt i artikkel 5 nr. 2, under undersøkelses-

lederens kontroll og etter dennes skjønn, 

b) som rådgiver som i henhold til denne forordning er utpekt 

til å bistå medlemsstatenes akkrediterte representant(er) i 

enhver sikkerhetsundersøkelse som gjennomføres i en 

tredjestat, der en myndighet med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser er invitert til å utpeke en akkreditert 

representant i samsvar med internasjonale standarder og 

anbefalt praksis for undersøkelse av luftfartsulykker og  

-hendelser, under tilsyn av den akkrediterte representanten. 

2.  Deltakerne nevnt i nr. 1 skal særlig ha rett til å 

a)  besøke ulykkesstedet og undersøke vrakrestene, 

b) foreslå spørsmålstemaer og innhente opplysninger fra 

vitner, 

c)  få kopier av alle relevante dokumenter og innhente 

relevante faktaopplysninger, 

d)  delta i gjennomgåelsen av opptaksmedier, unntatt opptak 

fra tale- eller bilderegistrator i førerkabinen, 

e)  delta i undersøkelsesarbeid som utføres på andre steder enn 

på ulykkesstedet, for eksempel undersøkelse av kompo-

nenter, prøvinger og simuleringer, tekniske redegjørelser og 

møter om framdriften i undersøkelsen, unntatt der dette er 

knyttet til fastsettelse av årsakene eller utarbeiding av 

sikkerhetstilrådinger. 

3.  EASA og nasjonale sivile luftfartsmyndigheter skal støtte 

undersøkelser som de deltar i, ved å bidra med de opplysninger, 

rådgivere og utstyr som myndigheten med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser har anmodet om.  
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Artikkel 9 

Forpliktelse til å melde ulykker og alvorlige hendelser 

1.  Enhver berørt person som har kjennskap til at en ulykke 

eller alvorlig hendelse har funnet sted, skal uten opphold melde 

den til vedkommende myndighet med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser i hendelsesstaten. 

2.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

uten opphold og i samsvar med internasjonale standarder og 

anbefalt praksis underrette Kommisjonen, EASA, Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) og berørte 

medlemsstater og tredjestater om alle ulykker og alvorlige 

hendelser som den har fått melding om. 

Artikkel 10 

Medlemsstatenes deltaking i sikkerhetsundersøkelser 

1.  Etter at å ha mottatt melding om en ulykke eller alvorlig 

hendelse fra en annen medlemsstat eller en tredjestat, skal de 

medlemsstater som er registreringsstat, operatørens hjemstat, 

konstruksjonsstat og produksjonsstat, snarest mulig underrette 

medlemsstaten eller tredjestaten på hvis territorium ulykken 

eller den alvorlige hendelsen har inntruffet, om de har til 

hensikt å utpeke en akkreditert representant i samsvar med 

internasjonale standarder og anbefalt praksis. Dersom en 

akkreditert representant utpekes, skal det også underrettes om 

vedkommendes navn og kontaktopplysninger, samt forventet 

ankomstdato dersom den akkrediterte representanten har til 

hensikt å reise til den staten som sendte meldingen. 

2.  Akkrediterte representanter for konstruksjonsstaten skal 

utpekes av myndigheten med ansvar for sikkerhetsunder-

søkelser i den medlemsstaten på hvis territorium innehaveren 

av sertifikatet for luftfartøyets eller motorenes typekonstruksjon 

har sitt hovedforetak. 

Artikkel 11 

Sikkerhetsutredernes stilling 

1.  Når undersøkelseslederen er utpekt av en myndighet med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser, skal vedkommende, uten 

hensyn til en eventuell rettslig undersøkelse, ha myndighet til å 

treffe de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til sikkerhets-

undersøkelsen. 

2.  Uten hensyn til eventuelle krav om taushetsplikt fastsatt i 

EU-rettsakter eller nasjonal lovgivning skal undersøkelses-

lederen særlig ha rett til å 

a)  få umiddelbar, ubegrenset og uhindret adgang til stedet der 

ulykken eller hendelsen fant sted, og til luftfartøyet, dets 

innhold og vrakrester, 

b) sørge for en umiddelbar fortegnelse over bevis og sikre 

kontrollert fjerning av vrakrester og andre deler med 

henblikk på undersøkelse og analyse, 

c)  få umiddelbar tilgang til og kontroll over ferdsskrivere, 

deres innhold og alle andre relevante registreringer, 

d)  anmode om og bidra til en fullstendig obduksjon av de 

omkomne og få umiddelbar tilgang til resultatene av disse 

undersøkelsene og av prøver som er tatt, 

e)  anmode om en legeundersøkelse av alle personer som 

deltok i driften av luftfartøyet, eller anmode om at prøver 

tatt fra dem blir analysert, og få umiddelbar tilgang til 

resultatene av disse undersøkelsene og prøvene, 

f)  innkalle og utspørre vitner og kreve at de avgir eller 

framskaffer opplysninger eller bevis av betydning for 

sikkerhetsundersøkelsen, 

g)  få fri tilgang til alle relevante opplysninger og opptegnelser 

som eieren, innehaveren av sertifikatet for typekonstruk-

sjon, den ansvarlige vedlikeholdsorganisasjon, opplæ-

ringsorganisasjonen, operatøren eller produsenten av 

luftfartøyet, myndighetene med ansvar for sivil luftfart, 

EASA eller ytere av flysikringstjenester eller flyplass-

operatører har. 

3.  Undersøkelseslederen skal gi sine sakkyndige og 

rådgivere og de akkrediterte representantene og deres 

sakkyndige og rådgivere de fullmakter som er angitt i nr. 2, i 

det omfang som er nødvendig for at de skal kunne delta 

effektivt i sikkerhetsundersøkelsen. Disse fullmaktene berører 

ikke rettighetene til utredere og sakkyndige utpekt av 

myndigheten med ansvar for den rettslige undersøkelsen. 

4.  Enhver som deltar i sikkerhetsundersøkelser skal utføre 

sine plikter uavhengig, og skal verken anmode om eller ta imot 

instrukser fra andre enn undersøkelseslederen og den 

akkrediterte representanten.  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/335 

 

Artikkel 12 

Samordning av undersøkelser 

1.  I tilfeller der det også innledes en rettslig undersøkelse, skal 

undersøkelseslederen underrettes om dette. I slike tilfeller skal 

undersøkelseslederen sørge for at ferdsskrivere og alle fysiske 

bevis kan spores, og ta disse i forvaring. Rettsmyndigheten kan 

utpeke en tjenestemann fra denne myndighet til å ledsage 

ferdsskriverne og de fysiske bevisene til gjennomgåelses- eller 

behandlingsstedet. Dersom de fysiske bevisene kan påvirkes, 

endres eller ødelegges av undersøkelsen eller analysen, skal det 

på forhånd innhentes samtykke fra rettsmyndighetene, uten at 

dette berører nasjonal lovgivning. Dersom slikt samtykke ikke 

oppnås i samsvar med forhåndsavtaler som nevnt i nr. 3 innen 

rimelig tid og senest to uker etter anmodningen, kan under-

søkelseslederen likevel gjennomføre undersøkelsen eller 

analysen. Dersom rettsmyndigheten har rett til å beslaglegge 

bevis, skal undersøkelseslederen ha umiddelbar og ubegrenset 

tilgang til og anledning til å bruke slike beviser. 

2.  Dersom det under en sikkerhetsundersøkelse kommer 

fram eller oppstår mistanke om at et ulovlig inngrep i henhold 

til nasjonal lovgivning, for eksempel nasjonal lovgivning om 

undersøkelser av ulykker, har bidratt til ulykken eller den 

alvorlige hendelsen, skal undersøkelseslederen umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter om dette. Med mindre 

annet følger av artikkel 14, skal relevante opplysninger som 

innsamles under sikkerhetsundersøkelsen, umiddelbart 

formidles til disse myndighetene, og relevant materiale kan på 

anmodning også overføres til disse myndighetene. Formidling 

av slike opplysninger og slikt materiale skal ikke påvirke den 

rett myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser har til 

å fortsette sikkerhetsundersøkelsen i samordning med de 

myndighetene som kontrollen med stedet måtte være overført 

til. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at myndighetene med ansvar 

for sikkerhetsundersøkelser på den ene side, og andre 

myndigheter som kan bli involvert i arbeidet forbundet med 

sikkerhetsundersøkelsen, for eksempel rettsmyndigheter, sivile 

luftfartsmyndigheter og myndigheter med ansvar for søk- og 

redningstjenester på den annen side, på forhånd har inngått 

avtaler om samarbeid. 

Disse avtalene skal respektere at myndigheten med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser er uavhengig, og skal tillate at den 

tekniske undersøkelsen gjennomføres raskt og effektivt. 

Forhåndsavtalene skal blant annet dekke følgende områder: 

a)  Adgang til ulykkesstedet. 

b) Bevaring av og tilgang til bevis. 

c)  Innledende og løpende rapportering om status for hver 

enkelt prosess. 

d)  Utveksling av opplysninger. 

e)  Hensiktsmessig bruk av sikkerhetsopplysninger. 

f)  Tvisteløsning. 

Medlemsstatene skal oversende disse avtalene til Kommisjonen, 

som skal oversende dem til nettets leder, Europaparlamentet og 

Rådet til orientering. 

Artikkel 13 

Bevaring av bevis 

1.  Den medlemsstaten på hvis territorium ulykken eller den 

alvorlige hendelsen inntraff, skal ha ansvaret for å sikre at alle 

beviser behandles sikkert, for å treffe alle rimelige tiltak for å 

beskytte bevisene og for at luftfartøyet, dets innhold og 

vrakrester forvares sikkert så lenge som sikkerhetsunder-

søkelsen krever. Beskyttelse av bevis skal omfatte bevaring, 

ved fotografiske eller andre midler, av ethvert bevis som vil 

kunne bli fjernet, slettet, tapt eller ødelagt. Sikker forvaring skal 

omfatte beskyttelse mot ytterligere skade, tilgang for 

uvedkommende, tyveri og ødeleggelse. 

2.  I påvente av at sikkerhetstrederne skal ankomme, skal 

ingen endre ulykkesstedets tilstand eller ta prøver fra det, flytte 

eller ta prøver av eller fjerne luftfartøyet, dets innhold eller 

vrakrester, med mindre dette er nødvendig av sikkerhetshensyn 

eller for å hjelpe skadde personer, eller fordi de myndigheter 

som har kontroll med stedet uttrykkelig har tillatt det, og om 

mulig etter samråd med myndigheten med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser. 

3.  Alle involverte personer skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å bevare dokumenter, materiale og registrerte opplysninger i 

forbindelse med hendelsen, særlig for å forhindre at opptak av 

samtaler og alarmer etter flygingen slettes. 

Artikkel 14 

Beskyttelse av følsomme sikkerhetsopplysninger 

1.  Følgende opplysninger skal ikke gjøres tilgjengelig eller 

brukes for andre formål enn sikkerhetsundersøkelser: 

a)  Alle forklaringer som myndigheten med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser har opptatt fra personer i løpet av 

sikkerhetsundersøkelsen. 

b) Opplysninger om identiteten til personer som har avgitt 

forklaring i forbindelse med sikkerhetsundersøkelsen.  
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c)  Opplysninger som myndigheten med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser har innhentet, og som er av særlig følsom og 

personlig karakter, herunder opplysninger om privatper-

soners helse. 

d)  Materiale som siden produseres under undersøkelsen, som 

notater, utkast, uttalelser skrevet av utrederne, uttalelser 

som kommer til uttrykk i forbindelse med analysen av 

opplysningene, herunder opplysninger fra ferdsskriveren. 

e)  Opplysninger og bevis framlagt av utredere fra andre 

medlemsstater eller tredjestater i samsvar med interna-

sjonale standarder og anbefalt praksis, når de er blitt 

anmodet om det av sin myndighet med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser. 

f)  Utkast til foreløpige rapporter, sluttrapporter eller forelø-

pige erklæringer. 

g)  Opptak og utskrifter fra tale- og bilderegistratoren i 

førerkabinen og opptak av tale i flygekontrollenheter, 

samtidig som det sikres at opplysninger som ikke er 

relevante for sikkerhetsundersøkelsen, særlig opplysninger 

av privat karakter, gis tilstrekkelig vern, uten at dette 

berører anvendelsen av nr. 3. 

2.  Følgende opplysninger skal ikke gjøres tilgjengelig eller 

brukes for andre formål enn sikkerhetsundersøkelser eller 

formål som tar sikte på å bedre flysikkerheten: 

a)  All kommunikasjon mellom personer som har deltatt i 

driften av luftfartøyet. 

b) Skriftlige eller elektroniske registreringer eller transkrip-

sjoner av registreringer fra flygekontrollenheter, herunder 

rapporter og resultater som er utarbeidet for interne formål. 

c)  Følgebrev til oversendelse av sikkerhetstilrådinger fra 

myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser til 

mottakeren, dersom myndigheten med ansvar for sik-

kerhetsundersøkelser som utsteder tilrådingen, anmoder om 

det. 

d)  Hendelsesrapporter innsendt i henhold til direktiv 2003/ 

42/EF. 

Registreringer fra ferdsskriveren skal ikke gjøres tilgjengelig 

eller brukes for andre formål enn sikkerhetsundersøkelsen eller 

luftdyktighets- eller vedlikeholdsformål, med mindre opplys-

ningene er anonymisert eller framgangsmåtene for utlevering er 

sikre. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 og 2 kan den domstol eller 

myndighet som har kompetanse til å treffe beslutning om 

frigivelse av opplysninger i henhold til nasjonal lovgivning, 

treffe en beslutning om at fordelene ved å frigi opplysningene 

nevnt i nr. 1 og 2 for noe annet lovlig formål, oppveier de 

negative følgene et slikt tiltak kan ha på nasjonalt og 

internasjonalt plan på denne eller framtidige sikkerhetsunder-

søkelser. Medlemsstatene kan beslutte å begrense de tilfeller 

der en slik beslutning om frigivelse kan tas, i samsvar med EU-

rettsaktene. 

Oversendelse av opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 til en annen 

medlemsstat for andre formål enn sikkerhetsundersøkelse, samt 

når det gjelder nr. 2, for andre formål enn formål som tar sikte 

på å bedre flysikkerheten, kan tillates i den utstrekning dette er 

tillatt i henhold til nasjonal lovgivning i avsendermedlems-

staten. Myndighetene i mottakermedlemsstaten skal bare kunne 

behandle eller utlevere opplysninger mottatt ved slik 

oversending etter forutgående samråd med avsendermedlems-

staten og med forbehold for nasjonal lovgivning i mottaker-

medlemsstaten. 

4.  Bare opplysninger som er strengt nødvendige for 

formålene nevnt i nr. 3, kan frigis. 

Artikkel 15 

Formidling av opplysninger 

1.  Personale hos myndigheten med ansvar for sikkerhets-

undersøkelser og alle andre personer som anmodes om å delta i 

eller bidra til sikkerhetsundersøkelsen, skal være bundet av 

taushetsplikt i henhold til gjeldende lovgivning på området, 

herunder plikt til å bevare anonymiteten til personer involvert i 

en ulykke eller hendelse. 

2.  Med forbehold for forpliktelsene fastsatt i artikkel 16 og 

17 skal myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

formidle de opplysninger den anser for relevante for å 

forebygge en ulykke eller en alvorlig hendelse, til personer som 

har ansvar for produksjon eller vedlikehold av luftfartøyer eller 

luftfartsutstyr, samt til privatpersoner og rettssubjekter som har 

ansvar for drift av luftfartøyer eller opplæring av personale. 

3.  Med forbehold for forpliktelsene fastsatt i artikkel 16 og 

17 skal myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og 

akkrediterte representanter som nevnt i artikkel 8, gi EASA og 

nasjonale sivile luftfartsmyndigheter relevante faktaopplysnin-

ger som har framkommet under sikkerhetsundersøkelsen, 

bortsett fra opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 1 eller 

opplysninger som kan gi opphav til en interessekonflikt. 

Opplysningene EASA og den nasjonale sivile luft-

fartsmyndighet mottar, skal beskyttes i samsvar med artikkel 14 

og gjeldende EU-rettsakter og nasjonal lovgivning.  
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4.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

ha fullmakt til å underrette ofre og deres pårørende eller deres 

organisasjoner og offentliggjøre alle opplysninger om fakta-

observasjoner og om hvordan sikkerhetsundersøkelsen forløper 

samt eventuelle foreløpige rapporter eller konklusjoner og/eller 

sikkerhetstilrådinger, forutsatt at den ikke setter målene for 

sikkerhetsundersøkelsen i fare og overholder gjeldende 

personvernlovgivning til fulle. 

5.  Før myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

offentliggjør opplysningene nevnt i nr. 4, skal den oversende de 

samme opplysningene til ofrene og deres pårørende eller deres 

organisasjoner på en måte som ikke setter målene for sik-

kerhetsundersøkelsen i fare. 

Artikkel 16 

Undersøkelsesrapport 

1.  Hver sikkerhetsundersøkelse skal avsluttes med en rapport 

i en form tilpasset ulykkens eller den alvorlige hendelsens art 

og alvorlighetsgrad. Det skal framgå av rapporten at 

sikkerhetsundersøkelsens eneste formål er å forebygge fram-

tidige ulykker og hendelser uten at skyld eller ansvar fordeles. 

Rapporten skal om nødvendig inneholde sikkerhetstilrådinger. 

2.  Rapporten skal ivareta anonymiteten til alle privatper-

soner involvert i ulykken eller den alvorlige hendelsen. 

3.  Dersom sikkerhetsundersøkelser gir opphav til rapporter 

før undersøkelsen er fullført, kan myndigheten med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser, før rapportene offentliggjøres, anmode 

berørte myndigheter, herunder EASA, og gjennom dem den 

berørte innehaver av sertifikatet for typekonstruksjon, produ-

sent og operatør, om å framsette merknader. De skal være 

bundet av gjeldende regler om taushetsplikt med hensyn til 

innholdet i samrådet. 

4.  Før sluttrapporten offentliggjøres, skal myndigheten med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser anmode berørte 

myndigheter, herunder EASA, og gjennom dem den berørte 

innehaver av sertifikatet for typekonstruksjon, produsent og 

operatør, om å framsette merknader, og disse skal være bundet 

av gjeldende regler om taushetsplikt med hensyn til innholdet i 

samrådet. Når myndigheten med ansvar for sikkerhetsunder-

søkelser anmoder om slike merknader, skal den følge 

internasjonale standarder og anbefalt praksis. 

5.  Opplysningene omfattet av artikkel 14 skal medtas i 

rapporter bare dersom de er relevante for analysen av ulykken 

eller den alvorlige hendelsen. De opplysninger eller deler av 

opplysninger som ikke er relevante for analysen, skal ikke 

frigis. 

6.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

offentliggjøre sluttrapporten så snart som mulig og om mulig 

innen tolv måneder etter den dato da ulykken eller den alvorlige 

hendelsen fant sted. 

7.  Dersom sluttrapporten ikke kan offentliggjøres innen tolv 

måneder, skal myndigheten med ansvar for sikkerhetsunder-

søkelser sende ut en foreløpig erklæring minst på hver årsdag 

for ulykken eller den alvorlige hendelsen med nærmere 

opplysninger om framdriften i undersøkelsen og eventuelle 

sikkerhetsspørsmål som er kommet opp. 

8.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

snarest mulig sende et eksemplar av sluttrapporten og sik-

kerhetstilrådingene til 

a)  myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og 

sivile luftfartsmyndigheter i de berørte stater, og til ICAO, i 

samsvar med internasjonale standarder og anbefalt praksis, 

b) mottakerne av sikkerhetstilrådingene i rapporten, 

c)  Kommisjonen og EASA, med mindre rapporten er 

offentlig, elektronisk tilgjengelig, og da skal myndigheten 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelser underrette dem om 

dette. 

Artikkel 17 

Sikkerhetstilrådinger 

1.  Myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal 

på ethvert stadium i sikkerhetsundersøkelsen og etter hensikts-

messig samråd med berørte parter sende et datert følgebrev til 

berørte myndigheter, herunder berørte myndigheter i andre 

medlemsstater og tredjestater, med anbefaling om eventuelle 

forebyggende tiltak som den mener det er nødvendig å 

iverksette umiddelbart for å bedre flysikkerheten. 

2.  En myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser kan 

også utstede sikkerhetstilrådinger på grunnlag av studier eller 

analyser av en rekke undersøkelser eller annet arbeid gjennom-

ført i samsvar med artikkel 4 nr. 4. 

3.  En sikkerhetstilråding skal ikke i noe tilfelle innebære en 

formodning om skyld eller ansvar for en ulykke, alvorlig 

hendelse eller hendelse.  
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Artikkel 18 

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger og databasen over 

sikkerhetstilrådinger 

1.  Mottakeren av en sikkerhetstilråding skal bekrefte mottak 

av følgebrevet og innen 90 dager etter at brevet ble mottatt, 

underrette myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

som utstedte tilrådingen, om hvilke tiltak som er iverksatt eller 

som vurderes, og eventuelt om hvor lang tid som trengs for å 

fullføre dem, og dersom ingen tiltak iverksettes, årsakene til 

dette. 

2.  Innen 60 dager etter at svaret er mottatt, skal myndigheten 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelsen underrette mottakeren 

om hvorvidt den anser at svaret er tilfredsstillende eller ikke, og 

gi en begrunnelse dersom den er uenig i en beslutning om å 

ikke iverksette tiltak. 

3.  Hver myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

skal innføre framgangsmåter for å registrere svarene på de 

sikkerhetstilrådinger den har utstedt. 

4.  Alle organer som mottar sikkerhetstilrådinger, herunder 

myndighetene med ansvar for sikkerheten i sivil luftfart på 

medlemsstats- og unionsplan, skal innføre framgangsmåter for 

å overvåke utviklingen i tiltak som iverksettes på grunnlag av 

mottatte sikkerhetstilrådinger. 

5.  Myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

skal registrere i det sentrale datalageret opprettet ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av 12. november 2007 om 

fastsettelse av gjennomføringsregler for registrering i et sentralt 

datalager av hendelser innen sivil luftfart som utveksles i 

samsvar med direktiv 2003/42/EF(1), alle sikkerhetstilrådinger 

som er utstedt i samsvar med artikkel 17 nr. og 2 samt svarene 

på disse. Myndighetene med ansvar for sikkerhetsundersøkelser 

skal på samme måte registrere i det sentrale datalageret alle 

sikkerhetstilrådinger som de mottar fra tredjestater. 

Artikkel 19 

Rapportering av hendelser 

1.  EASA og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

skal samarbeide og delta regelmessig i utvekslingen og analysen 

av opplysninger omfattet av direktiv 2003/42/EF. Dette skal 

omfatte direktekoplet tilgang til opplysninger registrert i det 

sentrale datalageret opprettet ved forordning (EF) nr. 1321/2007, 

herunder opplysninger som direkte identifiserer luftfartøyer som 

er gjenstand for en hendelsesrapport, som serie- og regist-

reringsnummer, der dette finnes. Slik tilgang skal ikke omfatte 

opplysninger som identifiserer operatøren som er gjenstand for 

hendelsesrapporten. 

  

(1) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

2.  EASA og myndighetene i medlemsstatene som er nevnt i 

nr. 1, skal sikre fortrolig behandling av slike opplysninger i 

samsvar med gjeldende lovgivning, og skal begrense bruken av 

dem til det som er strengt nødvendig for å oppfylle sine 

sikkerhetsforpliktelser. I så henseende skal disse opplysningene 

brukes bare for å analysere sikkerhetstendenser som kan danne 

grunnlag for anonyme sikkerhetstilrådinger eller luftdyk-

tighetspåbud uten å fordele skyld eller ansvar. 

Artikkel 20 

Opplysninger om personer og farlig gods om bord 

1.  Luftfartsselskaper i Unionen som gjennomfører flyginger 

som ankommer eller avgår fra, og luftfartsselskaper fra 

tredjestater som gjennomfører flyginger som avgår fra, en 

lufthavn som ligger på territoriet til de medlemsstater som 

traktaten får anvendelse på, skal innføre framgangsmåter som 

gjør det mulig å 

a)  snarest mulig og senest to timer etter mottak av en melding 

om at et luftfartøy har vært ute for en ulykke, framlegge en 

validert liste, på grunnlag av beste tilgjengelige opplys-

ninger, over alle personer om bord, og 

b)  umiddelbart etter mottak av en melding om at et luftfartøy 

har vært ute for en ulykke, framlegge en liste over farlig 

gods om bord. 

2.  Listene nevnt i nr. 1 skal gjøres tilgjengelig for myndighe-

ten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser, myndigheten som 

er utpekt av hver medlemsstat til å holde kontakt med de 

pårørende til personene om bord, og om nødvendig for 

medisinske enheter som kan trenge opplysningene for å 

behandle ofrene. 

3.  For at passasjerenes pårørende raskt skal kunne få 

opplysninger om at deres pårørende var om bord på et luftfartøy 

som er innblandet i en ulykke, skal luftfartsselskapene gi de 

reisende mulighet til å oppgi navn og kontaktopplysninger på 

en person som skal kontaktes i tilfelle av en ulykke. Disse 

opplysningene kan brukes av luftfartsselskapene bare dersom 

en ulykke inntreffer, og de skal ikke utleveres til tredjemann 

eller brukes for kommersielle formål. 

4.  Navnet på en person om bord skal ikke offentliggjøres før 

personens pårørende er underrettet av relevante myndigheter. 

Listen nevnt i nr. 1 bokstav a) skal holdes fortrolig i samsvar 

med EU-rettsakter og nasjonal lovgivning, og navnet på hver 

enkelt person på listen skal, om annet ikke er fastsatt i 

lovgivningen, bare offentliggjøres dersom de pårørende til den 

enkelte person om bord ikke har motsatt seg dette.  
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Artikkel 21 

Bistand til ofre for flyulykker og deres pårørende 

1.  For å sikre mer omfattende og harmoniserte tiltak ved 

ulykker på EU-plan, skal hver medlemsstat utarbeide en 

beredskapsplan for ulykker innen sivil luftfart på nasjonalt plan. 

Denne beredskapsplanen skal også omfatte bistand til ofrene for 

ulykker innen sivil luftart og deres pårørende. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle luftfartsselskaper 

etablert på deres territorium har en plan for bistand til ofrene for 

ulykker innen sivil luftfart og deres pårørende. Disse planene 

skal særlig ta hensyn til psykologisk støtte til ofre for ulykker 

innen sivil luftfart og deres pårørende og sette luftfarts-

selskapene i stand til å håndtere en større ulykke. Medlems-

statene skal revidere bistandsplanene til luftfartsselskaper 

etablert på deres territorium. Medlemsstatene skal også 

oppmuntre luftfartsselskaper fra tredjestater som utøver 

virksomhet i Unionen, til å vedta en plan for bistand til ofre for 

ulykker innen sivil luftfart og deres pårørende. 

3.  Når en ulykke inntreffer, skal den medlemsstat som har 

ansvar for undersøkelsen, den medlemsstat der luftfartssel-

skapet hvis luftfartøy var innblandet i ulykken, er etablert, eller 

den medlemsstat som hadde et stort antall borgere om bord i 

luftfartøyet som var innblandet i ulykken, sørge for at det 

utnevnes en person som kontakt- og informasjonspunkt for 

ofrene og deres pårørende. 

4.  En medlemsstat eller tredjestat hvis borgere har 

omkommet eller blitt alvorlig skadet i en ulykke som har funnet 

sted på territoriet til de medlemsstater der traktaten får 

anvendelse, og som derfor har en særlig interesse i ulykken, 

skal ha rett til å utpeke en sakkyndig som skal ha rett til å 

a)  besøke ulykkesstedet, 

b)  få tilgang til relevante faktaopplysninger som myndigheten 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelsen har godkjent for 

offentliggjøring, samt til opplysninger om framdriften i 

undersøkelsen, 

c)  få et eksemplar av sluttrapporten. 

5.  En sakkyndig utpekt i samsvar med nr. 4 kan bistå, med 

forbehold for gjeldende lovgivning, i identifiseringen av ofrene 

og delta på møter med overlevende fra sin stat. 

6.  I samsvar med artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 785/2004 av 21. april 2004 om 

forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(1) 

skal også tredjestaters luftfartsselskaper oppfylle forsikrings-

plikten fastsatt i nevnte forordning. 

  

(1) EUT L 138 av 30.4.2004, s. 1. 

Artikkel 22 

Tilgang til dokumenter og vern av personopplysninger 

1.  Denne forordning får anvendelse uten at det berører 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av  

30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 

Rådets og Kommisjonens dokumenter(2). 

2. Denne forordning får anvendelse 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(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 opplys-

ninger(4). 

Artikkel 23 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 

overtredelser av denne forordning. De fastsatte sanksjonene 

skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

Artikkel 24 

Endring av forordningen 

Denne forordning skal gjennomgås innen 3. desember 2014. 

Dersom Kommisjonen anser at denne forordning bør endres, 

skal den anmode nettet om å avgi en foreløpig uttalelse, som 

også skal sendes til Europaparlamentet, Rådet, medlemsstatene 

og EASA. 

Artikkel 25 

Oppheving 

Direktiv 94/56/EF oppheves. 

Artikkel 26 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(4) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 20. oktober 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President President 

 _____   
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VEDLEGG 

LISTE OVER EKSEMPLER PÅ ALVORLIGE HENDELSER 

Hendelsene angitt på listen, er typiske eksempler på hendelser som med stor sannsynlighet er alvorlige hendelser. 

Listen er ikke uttømmende og er bare ment som veiledning med hensyn til definisjonen av «alvorlig hendelse»: 

– En nestenkollisjon som krever en unnvikelsesmanøver for å unngå kollisjon eller en farlig situasjon, eller der en 

unnvikelsesmanøver ville vært hensiktsmessig. 

– Kontrollert flyging der kollisjon med terrenget bare med nød og neppe unngås. 

– Avbrutt avgang på en stengt eller opptatt rullebane, på en taksebane, med unntak av tillatte helikopteroperasjoner, 

eller fra en rullebane som ikke er tildelt. 

– Avgang fra en stengt eller opptatt rullebane, fra en taksebane, med unntak av tillatte helikopteroperasjoner, eller fra 

en rullebane som ikke er tildelt. 

– Landing eller landingsforsøk på en stengt eller opptatt rullebane, på en taksebane, med unntak av tillatte 

helikopteroperasjoner, eller fra en rullebane som ikke er tildelt. 

– Alvorlig avvik fra forventet ytelse ved avgang eller innledende stigning. 

– Brann og røyk i passasjerkabin eller lasterom eller motorbrann, også om brannen er slokket ved hjelp av 

slokkemidler. 

– Hendelser der det er nødvendig for flygebesetningen å benytte nødoksygen. 

– Strukturell feil på luftfartøyet eller skade på motor, herunder skade på turbinmotor som innebærer at deler løsner fra 

motoren, som ikke er klassifisert som en ulykke. 

– Flere forskjellige funksjonsfeil i ett eller flere av luftfartøyets systemer som sterkt påvirker driften av luftfartøyet, 

– Svikt hos et flygebesetningsmedlem under flyging. 

– En drivstoffmengde som krever at flygeren må melde en nødsituasjon. 

– Inntrenging på rullebanen klassifisert med alvorlighetsgrad A i Manual on the Prevention of Runway Incursions 

(ICAO Doc 9870), som inneholder opplysninger om klassifisering av alvorlighetsgrad. 

– Hendelser ved avgang eller landing. Hendelser som f.eks. landing før rullebanen eller utforkjøring over enden eller 

siden av rullebanen. 

– Systemsvikt, værfenomener, flyging utenfor tillatt flyoperativt begrensningsområde eller hendelser som kunne ha 

gjort det vanskelig å beholde kontrollen over luftfartøyet. 

– Svikt i flere enn ett system i et redundanssystem som er obligatorisk for styring og navigering av luftfartøyer. 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. desember 2012 

om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger og svarene på 

disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 996/2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om 

oppheving av direktiv 94/56/EF 

(2012/780/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og 

forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart og om 

oppheving av direktiv 94/56/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 18 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 996/2010 har Europakommisjonen opprettet den 

europeiske databasen med sikkerhetstilrådinger, som 

ble satt i drift i februar 2012. 

2)  I samsvar med artikkel 18 nr. 5 i forordning (EU)  

nr. 996/2010 inneholder databasen nevnt i nr. 1 alle 

sikkerhetstilrådinger som myndighetene med ansvar 

for sikkerhetsundersøkelser har utstedt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1 og 2, og svarene på disse. Den 

inneholder også sikkerhetstilrådinger som myndighetene 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelser har mottatt fra 

tredjestater. 

3)  I samsvar med artikkel 7 nr. 3 bokstav g) i forordning 

(EU) nr. 996/2010 har myndighetene med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser full tilgang til databasen nevnt 

i nr. 1. 

4)  I samsvar med artikkel 7 nr. 3 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 996/2010 har Kommisjonen innhentet 

uttalelse fra det europeiske nettverket av myndigheter 

med ansvar for sikkerhetsundersøkelser. 

5)  Sikkerhetstilrådinger er implisitt offentlige, ettersom 

de ofte utgjør konklusjonen i rapporter fra sikkerhets-

undersøkelser, som i henhold til forordning (EU)  

nr. 996/2010 er offentlige. Dessuten kan sikkerhetstilrå-

dinger bli offentliggjort i brev, foreløpige uttalelser 

eller rapporter eller i sikkerhetsundersøkelser. I alle 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 53. 

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

disse tilfellene utgjør offentliggjøringen av sik-

kerhetstilrådingene en sterk oppmuntring for motta-

kerne til å svare og til å forbedre luftfartssikkerheten. 

6)  Det er ikke fastsatt noen status for svar på sik-

kerhetstilrådinger i forordning (EU) nr. 996/2010 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutning fastsettes tiltak med hensyn til 

tilgangsrett til den europeiske databasen med sikkerhetstilrå-

dinger som er opprettet i samsvar med artikkel 18 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 996/2010 om undersøkelse og 

forebygging av ulykker og hendelser innen sivil luftfart, som 

inneholder de sikkerhetstilrådingene som myndighetene med 

ansvar for sikkerhetsundersøkelser har utstedt og mottatt, og 

svarene på de sikkerhetstilrådingene de har utstedt. 

Artikkel 2 

Status for sikkerhetstilrådinger 

Alle sikkerhetstilrådinger i databasen nevnt i nr. 1 skal gjøres 

allment tilgjengelige gjennom et offentlig nettsted. 

Artikkel 3 

Status for svar på sikkerhetstilrådinger 

1.  Tilgangen til svar på sikkerhetstilrådinger skal være 

begrenset til adressatene for sikkerhetstilrådingene. 

2.  Enhver adressat for en sikkerhetstilråding kan be om 

tilgang til svarene i databasen nevnt i artikkel 1, særlig 

medlemsstatenes sivile luftfartsmyndigheter og Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå. Myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser utenfor Den europeiske union kan 

også anmode om tilgang til svarene i databasen nevnt i 

artikkel 1. 

3.  Adressatene for sikkerhetstilrådinger skal rette sin 

anmodning til Europakommisjonen.  

2019/EØS/18/54 
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4.  Europakommisjonen skal vurdere anmodningen og i 

hvert enkelt tilfelle avgjøre om den er berettiget og praktisk 

mulig å etterkomme. 

Artikkel 4 

Bruk av opplysninger i databasen 

Sikkerhetstilrådinger og svarene på disse skal ikke brukes til å 

fordele skyld eller ansvar. 

Artikkel 5 

Status for hendelser innen sivil luftfart knyttet til 

sikkerhetstilrådinger 

Tilgangen til opplysninger om hendelser innen sivil luftfart 

som er knyttet til sikkerhetstilrådinger som nevnt i artikkel 1, 

er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av  

12. november 2007 om fastsettelse av gjennomføringsregler 

for registrering i et sentralt datalager av hendelser innen sivil 

luftfart som utveksles i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/42/EF(1) og i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1330/2007 av 24. september 2007 om fastsettelse av 

gjennomføringsregler for videreformidling av opplysninger 

om hendelser innen sivil luftfart til berørte parter i samsvar 

med artikkel 7 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF(2). 

Artikkel 6 

Tilgang til dokumenter og vern av personopplysninger 

Denne beslutning får anvendelse med forbehold for 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 

  

(1) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(2) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 

30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 

Rådets og Kommisjonens dokumenter(3). 

Denne beslutning får anvendelse 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(4) og europaparlaments- og rådsfor-

ordning 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(5). 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(3) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

(4) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(5) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1103/2013 

av 6. november 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til anerkjennelse av likeverdigheten av 

sikkerhetsstandarder i tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser 

om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles 

grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 300/2008(2) anerkjenner Kommi-

sjonen likeverdigheten av sikkerhetsstandarder i 

tredjestater, forutsatt at kriteriene fastsatt i nevnte 

forordning er oppfylt. 

2) Kommisjonen har kontrollert at Vágar lufthavn på 

Færøyene og Kangerlussuaq lufthavn på Grønland 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 7.11.2013,  

s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 54. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7. 

oppfyller kriteriene i del E i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 272/2009. 

3) Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010(3) 

inneholder en liste over tredjestater som anvender 

sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de 

felles grunnleggende standardene fastsatt ved 

forordning (EF) nr. 272/2009. 

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 dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 

fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 

grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet (EUT L 55 av 

5.3.2010, s. 1). 

2019/EØS/18/55 

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

Utferdiget i Brussel, 6. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel 3 tillegg 3-B tilføyes følgende poster: 

 «Vágar lufthavn på Færøyene 

 Kangerlussuaq lufthavn på Grønland» 

2)  I kapittel 4 tillegg 4-B tilføyes følgende poster: 

 «Vágar lufthavn på Færøyene 

 Kangerlussuaq lufthavn på Grønland» 

3)  I kapittel 5 tillegg 5-A tilføyes følgende poster: 

 «Vágar lufthavn på Færøyene 

 Kangerlussuaq lufthavn på Grønland» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1116/2013 

av 6. november 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling 

av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser 

om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Erfaringene med gjennomføringen av kommisjonsfor-

ordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 

fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring  

av felles grunnleggende standarder for luftfarts-

sikkerhet(2) har vist at det er behov for å foreta mindre 

endringer av gjennomføringsbestemmelsene for visse 

felles grunnleggende standarder. 

2) Visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet bør avklares, 

harmoniseres eller forenkles for å gi større juridisk 

klarhet, standardisere den felles fortolkningen av 

lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for best mulig 

gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 

for luftfartssikkerhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 9.11.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 54. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1. 

3) Endringene gjelder gjennomføringen av et begrenset 

antall tiltak i forbindelse med innpasseringskontroll, 

sikkerhet knyttet til luftfartøyet, gjennomsøking av 

håndbagasje og innsjekket bagasje, sikkerhetskontroll 

av frakt, post, forsyninger til flyginger og til 

lufthavnen, opplæring av personer og 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. 

2019/EØS/18/56 

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

Utferdiget i Brussel, 6. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/347 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 1.0.4 skal lyde: 

«1.0.4. ’Gjenstander som medbringes av andre personer enn passasjerer’ er eiendeler beregnet på personlig 

bruk av personen som medbringer dem.» 

b) Til slutt i nr. 1.2.1.1 tilføyes følgende punktum: 

 «Omvisninger med guide på lufthavnen ledsaget av autoriserte personer skal anses for å være berettiget 

grunn.» 

c) Til slutt i nr. 1.2.2.1 tilføyes følgende punktum: 

 «Omvisninger med guide på lufthavnen ledsaget av autoriserte personer skal anses for å være berettiget 

grunn.» 

d) Til slutt i nr. 1.2.7.2 tilføyes følgende punktum: 

 «En person kan unntas fra kravet om å bli ledsaget dersom vedkommende viser en tillatelse og er innehaver 

av et gyldig identitetskort for lufthavnen.» 

e) Nytt nr. 1.2.7.5 skal lyde: 

«1.2.7.5. Når en passasjer ikke reiser i kraft av en lufttransportavtale som fører til utstedelse av et 

ombordstigningskort eller tilsvarende, kan et besetningsmedlem som ledsager denne passasjeren 

unntas fra kravene i nr. 1.2.7.3 bokstav a).» 

f) Nr. 1.3.1.5 skal lyde: 

«1.3.1.5. Nr. 4.1.2.4-4.1.2.7 og nr. 4.1.2.11 får anvendelse på gjennomsøking av gjenstander som 

medbringes av andre personer enn passasjerer.» 

2) I kapittel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.1.3 skal lyde: 

«3.1.1.3. Et luftfartøy som ankommer en kritisk del fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 3-B, skal 

underkastes en sikkerhetsgjennomsøking etter at passasjerene har forlatt området som skal 

gjennomsøkes og/eller lasterommet er losset.» 

b) I nr. 3.1.3 gjøres følgende endringer: 

i) Annet og fjerde strekpunkt utgår. 

ii) Tredje strekpunkt skal lyde: 

 «— foregående flygings avgangslufthavn.» 

c) Nr. 3.2.1.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) holde luftfartøyets ytterdører lukket. Når et luftfartøy befinner seg i en kritisk del, skal ytterdører som 

ikke er tilgjengelige for personer på bakken, anses som lukket dersom hjelpemidler for adgang er fjernet 

og plassert tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre at personer får adgang, eller» 

d) Nr. 3.2.2.1 annet punktum skal lyde: 

 «Bokstav a) får ikke anvendelse på dører som er tilgjengelige for personer på bakken.» 

e) Nr. 3.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.2 Dersom hjelpemidler for adgang fjernes fra dører som ikke er tilgjengelige for personer på bakken, 

skal de plasseres tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre adgang.»  
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3) Tillegg 3-B skal lyde: 

«TILLEGG 3-B 

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

TREDJESTATER SAMT OVERSJØISKE STATER OG TERRITORIER MED SÆRLIGE FORBINDELSER TIL 

UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE, FOR HVILKE 

TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, SOM ANVENDER 

SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE 

Med hensyn til sikkerhet knyttet til luftfartøyer er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater 

samt oversjøiske stater og territorier med særlige forbindelser til Unionen i henhold til traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, for hvilke transportavdelingen i nevnte traktat ikke får anvendelse, anerkjent som 

likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende nasjonale myndigheter for luftfartssikkerhet dersom den 

har opplysninger om at tredjestatens sikkerhetsstandarder, som har betydelig innvirkning på den generelle 

luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart. 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har pålitelige 

opplysninger om at tredjestaten har truffet tiltak for å gjenopprette likeverdigheten av de relevante standardene for 

luftfartssikkerhet, herunder kompenserende tiltak.» 

4) I kapittel 4 skal nr. 4.1.2.11 lyde: 

«4.1.2.11. Personer som gjennomsøker håndbagasje ved hjelp av røntgen- eller EDS-utstyr, skal normalt ikke 

tilbringe mer enn 20 minutter med å gjennomgå bilder uten avbrudd. Etter hver slik periode skal 

kontrolløren ikke gjennomgå bilder før det har gått minst 10 minutter. Dette kravet får bare 

anvendelse dersom det er en kontinuerlig strøm av bilder som skal gjennomgås. 

Det skal finnes en tilsynsfører med ansvar for kontrollører av håndbagasje for å sikre en optimal 

sammensetning av gruppen, kvalitet på arbeidet, opplæring, støtte og vurdering.» 

5) Tillegg 4-B skal lyde: 

«TILLEGG 4-B 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

TREDJESTATER SAMT OVERSJØISKE STATER OG TERRITORIER MED SÆRLIGE FORBINDELSER TIL 

UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE, FOR HVILKE 

TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, SOM ANVENDER 

SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE 

Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater samt 

oversjøiske stater og territorier med særlige forbindelser til Unionen i henhold til traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte, for hvilke transportavdelingen i nevnte traktat ikke får anvendelse, anerkjent som likeverdige 

med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende nasjonale myndigheter for luftfartssikkerhet dersom den 

har opplysninger om at tredjestatens sikkerhetsstandarder, som har betydelig innvirkning på den generelle 

luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart. 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har pålitelige 

opplysninger om at tredjestaten har truffet tiltak for å gjenopprette likeverdigheten av de relevante standardene for 

luftfartssikkerhet, herunder kompenserende tiltak.» 

6) I kapittel 5 skal nytt nr. 5.1.7 lyde: 

«5.1.7. Personer som gjennomsøker innsjekket bagasje ved hjelp av røntgen- eller EDS-utstyr, skal normalt ikke 

tilbringe mer enn 20 minutter med å gjennomgå bilder uten avbrudd. Etter hver slik periode skal 

kontrolløren ikke gjennomgå bilder før det har gått minst 10 minutter. Dette kravet får bare anvendelse 

dersom det er en kontinuerlig strøm av bilder som skal gjennomgås. 

 Det skal finnes en tilsynsfører med ansvar for kontrollører av innsjekket bagasje for å sikre en optimal 

sammensetning av gruppen, kvalitet på arbeidet, opplæring, støtte og vurdering.»  
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7) Tillegg 5-A skal lyde: 

«TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT OVERSJØISKE STATER OG TERRITORIER MED SÆRLIGE FORBINDELSER TIL 

UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE, FOR HVILKE 

TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, SOM ANVENDER 

SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE 

Med hensyn til innsjekket bagasje er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater samt 

oversjøiske stater og territorier med særlige forbindelser til Unionen i henhold til traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte, for hvilke transportavdelingen i nevnte traktat ikke får anvendelse, anerkjent som likeverdige 

med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende nasjonale myndigheter for luftfartssikkerhet dersom den 

har opplysninger om at tredjestatens sikkerhetsstandarder, som har betydelig innvirkning på den generelle 

luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart. 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har pålitelige 

opplysninger om at tredjestaten har truffet tiltak for å gjenopprette likeverdigheten av de relevante standardene for 

luftfartssikkerhet, herunder kompenserende tiltak.» 

8) I kapittel 6 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 6.3.1.2 bokstav c), 6.3.1.2 bokstav d), 6.3.1.5, 6.4.1.2 bokstav c), 6.4.1.2 bokstav e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 

6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, tillegg 6-A, tillegg 6-H1, 11.6.4.1 og 11.6.4.3 skal henvisningen 

til «EF-databasen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere» eller «Unionens database 

over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere» erstattes med en henvisning til «Unionens 

database for sikkerhet i forsyningskjeden». 

b) Nytt nr. 6.2.1.4 skal lyde: 

«6.2.1.4. Personer som gjennomsøker frakt ved hjelp av røntgen- eller EDS-utstyr, skal normalt ikke 

tilbringe mer enn 20 minutter med å gjennomgå bilder uten avbrudd. Etter hver slik periode skal 

kontrolløren ikke gjennomgå bilder før det har gått minst 10 minutter. Dette kravet får bare 

anvendelse dersom det er en kontinuerlig strøm av bilder som skal gjennomgås.» 

c) Nr. 6.3.2.4 skal lyde: 

«6.3.2.4. Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2.1-6.3.2.3 i denne forordning og i nr. 6.3 i kommi-

sjonsbeslutning 2010/774/EU er utført, skal den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren sikre: 

a) at adgang uten følge til disse forsendelsene begrenses til autoriserte personer, og 

b) at disse forsendelsene beskyttes mot inngrep fra uvedkommende til de overleveres til en annen 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller et luftfartsselskap. Forsendelser av frakt og post som 

befinner seg i en kritisk del av et sikkerhetsbegrenset område, skal anses for å være beskyttet 

mot inngrep fra uvedkommende. Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en annen del 

enn en kritisk del av et sikkerhetsbegrenset område, skal plasseres i de deler av den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens lokaler som har innpasseringskontroll, eller, når de er 

plassert utenfor slike deler, skal de 

– være fysisk beskyttet på en måte som hindrer at det innføres forbudte gjenstander, eller 

– ikke etterlates uten tilsyn, og adgangen skal være begrenset til personer som deltar i arbeidet 

med å beskytte og håndtere frakt.» 

d) Til slutt i nr. 6.3.2.6 tilføyes følgende punktum: 

 «En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som overleverer forsendelser til en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør eller et luftfartsselskap, kan også beslutte å overføre bare opplysningene som kreves i 

henhold til bokstav a)-e) og g) og å oppbevare opplysningene som kreves i henhold til bokstav f) så lenge 

flygingen eller flygingene varer, men i minst 24 timer.»  
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e) Nytt nr. 6.3.2.9 skal lyde: 

«6.3.2.9 En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal sikre at alt personale som utfører sikkerhetskontroll, 

ansettes og gjennomgår opplæring i samsvar med kravene i kapittel 11 og at alt personale med 

adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost som det er utført nødvendig sik-

kerhetskontroll av, ansettes og gjennomgår sikkerhetsopplæring i samsvar med kravene i 

kapittel 11.» 

f) Nr. 6.4.2.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) alt personale som utfører sikkerhetskontroll, ansettes og gjennomgår opplæring i samsvar med kravene i 

kapittel 11 og at alt personale med adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost som det 

er utført nødvendig sikkerhetskontroll av, ansettes og gjennomgår sikkerhetsopplæring i samsvar med 

kravene i kapittel 11, og» 

g) Overskriften til nr. 6.6.2 skal lyde: 

«6.6.2. Beskyttelse av frakt og post i lufthavner til lasting om bord i et luftfartøy» 

h) Nr. 6.6.2.2 skal lyde: 

«6.6.2.2. Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en annen del enn en kritisk del av et sikkerhets-

begrenset område, skal plasseres i de deler av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandørs lokaler som 

har innpasseringskontroll, eller, når de er plassert utenfor slike deler, skal de anses for å være 

beskyttet mot inngrep fra uvedkommende dersom: 

a) de er fysisk beskyttet på en måte som hindrer at det innføres forbudte gjenstander, eller 

b) de ikke etterlates uten tilsyn, og dersom adgangen er begrenset til personer som deltar i arbeidet 

med å beskytte frakt og post og med å laste frakt og post om bord i et luftfartøy.» 

i) Til slutt i nr. 6.8.2.2 tilføyes følgende punktum: 

 «Vedkommende myndighet kan godta rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU fra et foretak i en 

tredjestat i forbindelse med ACC3-godkjenning i tilfeller der dette foretaket utfører hele fraktvirksomheten, 

herunder lasting om bord i luftfartøyets lasterom, på vegne av et ACC3 og rapporten om validering av 

luftfartssikkerhet i EU omfatter all denne virksomheten.» 

j) Nr. 6.8.3.2 skal lyde: 

«6.8.3.2. Fram til 30. juni 2014 skal gjennomsøkingskravene minst oppfylle ICAO-standardene. Deretter 

skal frakt og post som transporteres til Unionen gjennomsøkes ved bruk av et av tiltakene eller en 

av metodene angitt i nr. 6.2.1 i beslutning 2010/774/EU på en måte som i rimelig grad sikrer at de 

ikke inneholder forbudte gjenstander.» 

9) Tillegg 6-B skal lyde: 

«TILLEGG 6-B 

VEILEDNING FOR KJENTE AVSENDERE 

Denne veiledningen vil hjelpe deg med å vurdere dine nåværende sikkerhetsordninger i forhold til de nødvendige 

kriteriene for kjente avsendere som beskrevet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om felles 

bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og dens gjennomføringsrettsakter. Dette bør gjøre det mulig for deg å 

sikre at du oppfyller kravene før det organiseres et offisielt valideringsbesøk på stedet. 

Det er viktig at validereren har mulighet til å snakke med de rette personene under valideringsbesøket (f.eks. 

personen som har ansvar for sikkerheten og personen som har ansvar for ansettelser). Validererens vurdering 

dokumenteres i en EU-sjekkliste. Når sjekklisten for validering er utfylt, skal opplysningene i listen behandles 

som graderte opplysninger. 

Merk at EU-sjekklisten omfatter to typer spørsmål: 1) spørsmål der et negativt svar automatisk innebærer at du 

ikke kan godtas som kjent avsender, og 2) spørsmål som skal brukes til å danne et helhetlig bilde av dine 

sikkerhetsbestemmelser slik at validereren kan komme fram til en samlet konklusjon. Områdene der «ikke 

bestått» vil bli registrert automatisk, er angitt med fet skrift i kravene nedenfor. Dersom et av kravene angitt med 

fet skrift leder til «ikke bestått», vil du få en begrunnelse og råd om hvilke justeringer som er nødvendige for å få 

bestått.  
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Innledning 

Frakten skal ha sin opprinnelse hos ditt selskap og på anlegget som skal inspiseres. Dette omfatter framstilling på 

stedet og plukk og pakk-håndtering der gjenstandene ikke kan indentifiseres som luftfrakt før de velges ut som 

følge av en bestilling. (Se også merknaden.) 

Du må fastslå hvor en forsendelse av frakt/post blir identifiserbar som luftfrakt/luftpost og påvise at 

relevante tiltak er iverksatt for å beskytte forsendelsen mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Dette omfatter opplysninger om produksjon, emballering, lagring og/eller ekspedisjon. 

Organisasjon og ansvarsforhold 

Du må framlegge opplysninger om organisasjonen din (navn, mva-nummer eller registreringsnummer hos 

handelskammeret eller foretaksnummer, alt etter hva som er relevant), adressen til anlegget som skal valideres 

og organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres). Dato for 

forrige valideringsbesøk og seneste entydige alfanumeriske identifikasjonskode (dersom det er relevant) kreves, 

samt opplysninger om virksomhetens art, anslått antall ansatte på anlegget, navn og stillingsbetegnelse for 

personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost og kontaktopplysninger. 

Framgangsmåte for ansettelse 

Du må framlegge opplysninger om framgangsmåtene for ansettelse av alle typer personale (fast og midlertidig 

ansatte, vikarer og sjåfører) med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost. Framgangsmåten for ansettelse skal 

omfatte en kontroll før ansettelse eller en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 185/2010. Valideringsbesøket på stedet vil omfatte et intervju med personen som har ansvar for 

ansettelser. Vedkommende må framlegge dokumentasjon (f.eks. uutfylte skjemaer) for å godtgjøre selskapets 

framgangsmåter. Framgangsmåten for ansettelse skal få anvendelse på personale som ansettes etter 29. april 2010. 

Framgangsmåte for sikkerhetsopplæring av personale 

Du må påvise at alt personale (fast og midlertidig ansatte, vikarer og sjåfører) med adgang til luftfrakt/luftpost 

har gjennomgått relevant opplæring knyttet til bevisstgjøring om sikkerheten. Denne opplæringen skal 

gjennomføres i samsvar med nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010. Det skal føres et register over 

hver enkelt persons opplæring. Videre må du vise at alt relevant personale som utfører sikkerhetskontroll, 

har gjennomgått opplæring eller videreopplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 185/2010. 

Fysisk sikkerhet 

Du må vise hvordan anlegget er beskyttet (f.eks. med et gjerde eller avsperringer) og at det er innført relevante 

framgangsmåter for adgangskontroll. Dersom det er relevant, må du framlegge opplysninger om eventuelle 

alarmanlegg og/eller eventuell videoovervåking. Det er avgjørende at områder der luftfrakt/luftpost 

behandles eller lagres, blir kontrollert. Alle dører, vinduer og andre adgangspunkter til luftfrakt/luftpost skal 

være sikret eller omfattet av adgangskontroll. 

Produksjon (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til produksjonsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med produksjonsprosessen. 

Dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i produksjonsprosessen, må du vise at det er truffet 

tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Emballering (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til emballeringsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med emballeringsprosessen. 

Dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i emballeringsprosessen, må du vise at det er truffet 

tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Du må framlegge opplysninger om emballeringsprosessen og vise at alle ferdigvarer kontrolleres før emballering.  
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Du må beskrive den ferdige ytre emballasjen og vise at den er solid. Du må også vise hvordan den ferdige ytre 

emballasjen er forseglet, for eksempel ved hjelp av nummererte forseglinger, forseglingsteip, særlige stempler 

eller pappesker lukket med teip. Du må også vise at slik forsegling oppbevares på et sikkert sted når den ikke er i 

bruk, og at utlevering av slik forsegling kontrolleres. 

Lagring (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til lagringsområdet kontrolleres. Dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost 

under lagringen, må du vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Til slutt må du vise at ferdig og emballert luftfrakt/luftpost kontrolleres før ekspedisjon. 

Ekspedisjon (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til ekspedisjonsområdet kontrolleres. Dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/ 

luftpost i ekspedisjonsprosessen, må du vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot 

inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Transport 

Du må framlegge opplysninger om hvordan frakt/post transporteres til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren. 

Dersom du selv besørger transport, må du vise at sjåførene dine har gjennomgått den nødvendige opplæringen. 

Dersom selskapet ditt bruker en underleverandør, må du sikre a) at luftfrakten/luftposten er forseglet eller 

emballert av deg på en slik måte at eventuelle ulovlige inngrep tydelig vises og b) at transportøren har 

undertegnet transportørerklæringen som er angitt i tillegg 6-E i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010. 

Dersom du er ansvarlig for transporten av luftfrakt/luftpost, må du vise at transportmidlene kan sikres, enten 

gjennom bruk av forseglinger dersom det er praktisk mulig, eller gjennom andre metoder. Dersom det brukes 

nummererte forseglinger, må du vise at adgangen til forseglingene kontrolleres og at numrene registreres. Dersom 

andre metoder brukes, må du vise hvordan frakt/post er forseglet og/eller sikret. Videre må du vise at det er truffet 

tiltak for å kontrollere identiteten til førerne av kjøretøyene som brukes til å hente luftfrakten/luftposten. Du må 

også vise at du sørger for at frakt/post er sikret når den forlater lokalene. Du må vise at luftfrakt/luftpost er 

beskyttet mot inngrep fra uvedkommende under transport. 

Dersom en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør besørger transport ved henting av luftfrakt/luftpost fra dine lokaler, 

trenger du ikke framlegge dokumentasjon på føreropplæring eller en kopi av transportørerklæringen. 

Avsenders ansvar 

Du må erklære at du godtar at vedkommende myndighets inspektører foretar uanmeldte inspeksjoner for å 

overvåke at disse standardene overholdes. 

Du må også erklære at du vil framlegge for [vedkommende myndighets navn] relevante opplysninger 

snarest mulig og senest innen ti virkedager dersom: 

a) det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen person enn den som er navngitt, 

b) det gjøres andre endringer i lokaler eller framgangsmåter som sannsynligvis kan få vesentlig 

innvirkning på sikkerheten, eller 

c) selskapet ditt legger ned sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger 

oppfyller kravene i gjeldende EU-regelverk. 

Til slutt må du erklære at du vil opprettholde sikkerhetsstandardene fram til neste valideringsbesøk 

og/eller inspeksjon på stedet. 

Du må deretter påta deg det hele og fulle ansvar for erklæringen og undertegne valideringsdokumentet.  
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MERKNADER 

Eksplosive og brennbare innretninger 

Monterte eksplosive og brennbare innretninger kan transporteres i fraktforsendelser dersom kravene i alle 

sikkerhetsregler er oppfylt fullt ut. 

Forsendelser fra andre kilder 

En kjent avsender kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos den kjente avsenderen selv, til 

en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, forutsatt at: 

a) de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos den kjente avsenderen selv, og 

b) opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i dokumentasjonen som følger med. 

Alle slike forsendelser må gjennomsøkes før de lastes om bord i et luftfartøy.» 

10) Tillegg 6-C skal lyde: 

«TILLEGG 6-C 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV KJENTE AVSENDERE 

Merknader til utfyllingen: 

Følgende gjelder ved utfylling av dette skjemaet: 

– Numre merket med * er obligatoriske og MÅ fylles ut. 

– Dersom det svares NEI på et spørsmål som er angitt med fet skrift, MÅ resultatet av valideringen bli IKKE 

BESTÅTT. Dette gjelder ikke dersom spørsmålene ikke får anvendelse. 

– Den samlede vurderingen kan bare bedømmes som BESTÅTT etter at avsenderen har undertegnet 

forpliktelseserklæringen på siste side. 

– Originalen av forpliktelseserklæringen må oppbevares av eller stilles til rådighet for vedkommende myndighet 

fram til valideringen utløper. En kopi av erklæringen bør også gis til avsenderen. 

DEL 1 

Organisasjon og ansvarsforhold 

1.1. Valideringsdato*  

 Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 1.10.2010 

 d.m.åååå  

1.2. Dato for forrige validering og entydig identifikasjon (UNI), dersom det er relevant 

 d.m.åååå  

 UNI  

1.3. Navn på organisasjon som skal valideres* 

 Navn 

 Mva-nummer / registreringsnummer hos handelskammeret / foretaksnummer (dersom det er relevant) 

1.4. Adresse til anlegget som skal valideres* 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 By/poststed  

 Postnummer  

 Stat  
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1.5. Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres, og 

forutsatt at den er i samme stat) 

 Nummer/enhet/bygning  

 Gate/vei  

 By/poststed  

 Postnummer  

 Stat  

1.6. Virksomheten(e)s art — typer frakt som behandles 

1.7. Er søkeren ansvarlig for …? 

a) Produksjon 

b) Emballering 

c) Lagring 

d) Ekspedisjon 

e) Annet, angi nærmere 

 

1.8. Anslått antall ansatte på anlegget 

1.9. Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost 

 Navn  

 Stillingsbetegnelse  

1.10. Telefonnummer 

 Tlf.nr.  

1.11. E-postadresse 

 E-post  

DEL 2 

Identifiserbar luftfrakt/luftpost 

Mål: Å fastslå punktet (eller stedet) der frakt/post blir identifiserbar som luftfrakt/luftpost. Dvs. når/hvor 

frakten/posten kan identifiseres som luftfrakt/luftpost. 

2.1. Fastslå ved inspeksjon av produksjon, emballering, lagring, utvelgelse, ekspedisjon og andre relevante 

områder hvor og hvordan en forsendelse av luftfrakt/luftpost kan identifiseres som luftfrakt/luftpost. 

 Gi nærmere opplysninger: 

NB: Det skal gis nærmere opplysninger om beskyttelse av identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep i del 5-8. 

DEL 3 

Ansettelse og opplæring av personale 

Mål: Å sikre at alt personale (fast og midlertidig ansatte, vikarer og sjåfører) med adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost har gjennomgått en egnet kontroll før ansettelse og/eller vandelskontroll samt 

gjennomgått opplæring i samsvar med nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010. Videre å sikre 

at alt personale som utfører sikkerhetskontroll av forsyninger, gjennomgår opplæring i samsvar med 

kapittel 11 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010.  
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Om spørsmålene 3.1 og 3.2 skal angis med fet skrift (og svaret NEI dermed må bedømmes som ikke bestått) er 

avhengig av gjeldende nasjonale regler i staten der anlegget ligger. Minst ett av disse spørsmålene skal imidlertid 

angis med fet skrift, idet det også bør tillates at kontroll før ansettelse ikke lenger kreves dersom en 

vandelskontroll er utført. Personen med ansvar for å utføre sikkerhetskontroller skal alltid ha vært gjenstand for 

en vandelskontroll. 

3.1. Er det innført en framgangsmåte for ansettelse av alt personale med adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost som omfatter en kontroll før ansettelse i samsvar med nr. 11.1.4 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 185/2010? Dette får anvendelse på personale som ansettes etter [datoen da forordning 

(EF) nr. 300/2008 får anvendelse]. 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvilken type?  

3.2. Omfatter denne framgangsmåten for ansettelse også en vandelskontroll, herunder en kontroll av 

strafferegisteret, i samsvar med nr. 11.1.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010? 

 Dette får anvendelse på personale som ansettes etter [datoen da forordning (EF) nr. 300/2008 får 

anvendelse]. 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, hvilken type?  

3.3. Omfatter utnevnelsesprosessen for personen med ansvar for gjennomføringen og overvåkingen av 

sikkerhetskontroller på anlegget et krav om vandelskontroll, herunder en kontroll av straffe-

registeret, i samsvar med nr. 11.1.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

3.4. Gjennomgår personale med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost sikkerhetsopplæring i samsvar 

med nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 før de gis adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost? Gjennomgår personale som utfører sikkerhetskontroll av forsyninger, opplæring i 

samsvar med kapittel 11 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

3.5. Gjennomgår personale (som nevnt ovenfor) oppfriskingsopplæring med den hyppigheten som er 

fastsatt for denne opplæringen? 

 JA eller NEI  

3.6. Vurdering — er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at alt personale med adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost og personale som utfører sikkerhetskontroll er blitt ansatt og opplært i samsvar 

med kapittel 11 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse  

DEL 4 

Fysisk sikkerhet 

Mål: Å fastslå om (den fysiske) sikkerheten på anlegget eller i lokalene er tilstrekkelig til å beskytte 

identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende. 

4.1. Er anlegget beskyttet med et gjerde eller avsperringer? 

 JA eller NEI  
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4.2. Omfattes alle adgangspunkter til anlegget av adgangskontroll? 

 JA eller NEI  

4.3. Dersom JA, er adgangspunktene …? 

 Bemannede  

 Manuelle  

 Automatiske  

 Elektroniske 

 Annet, angi nærmere 

4.4. Har bygningen solid konstruksjon? 

 JA eller NEI  

4.5. Har bygningen et effektivt alarmanlegg? 

 JA eller NEI  

4.6. Har bygningen et effektivt system for videoovervåking? 

 JA eller NEI  

4.7. Dersom ja, blir bildene fra videoovervåkingen tatt opp? 

 JA eller NEI  

4.8. Er alle dører, vinduer og andre adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost sikret eller omfattet av 

adgangskontroll? 

 JA eller NEI  

4.9. Dersom nei, oppgi begrunnelse 

4.10. Vurdering: Er organisasjonens tiltak tilstrekkelige til å hindre at uvedkommende får adgang til de 

delene av anlegget og lokalene der identifiserbar luftfrakt/luftpost behandles eller lagres? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse  

DEL 5 

Produksjon 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i løpet av produksjons-

prosessen. 

5.1. Blir adgang til produksjonsområdet kontrollert? 

 JA eller NEI  

5.2. Dersom JA, hvordan? 

5.3. Føres det tilsyn med produksjonsprosessen? 

 JA eller NEI  

5.4. Dersom JA, hvordan? 

5.5. Er det innført kontroll som hindrer ulovlige inngrep i produksjonsfasen? 

 JA eller NEI  
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 Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

5.6. Vurdering: Er organisasjonens tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot 

inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under produksjonen? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse  

DEL 6 

Emballering 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i løpet av emballerings-

prosessen. 

6.1. Føres det tilsyn med emballeringsprosessen? 

 JA eller NEI  

6.2. Dersom JA, hvordan? 

6.3. Beskriv den ferdige ytre emballasjen: 

a) Er den ferdige ytre emballasjen solid? 

 JA eller NEI  

 Gi nærmere opplysninger:  

b) Er den ferdige ytre emballasjen forseglet? 

 JA eller NEI  

 Gi nærmere opplysninger:  

6.4.a) Brukes nummererte forseglinger, forseglingsteip, særlige stempler eller pappesker lukket med teip til å 

forsegle luftfrakt/luftpost? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA:  

6.4.b) Oppbevares forseglinger, forseglingsteip og særlige stempler et sikkert sted når de ikke er i bruk? 

 JA eller NEI  

 Gi nærmere opplysninger:  

6.4.c) Kontrolleres utleveringen av nummererte forseglinger, forseglingsteip og/eller stempler? 

 JA eller NEI  

 Gi nærmere opplysninger:  

6.5. Dersom svaret på 6.4 a) er JA, hvordan kontrolleres dette? 

6.6. Vurdering: Er framgangsmåtene for emballering tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar 

luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse  
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DEL 7 

Lagring 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost under lagringen. 

7.1. Blir ferdig og emballert luftfrakt/luftpost lagret på en sikker måte og kontrollert for ulovlige inngrep? 

 JA eller NEI  

7.2. Vurdering: Er framgangsmåtene for lagring tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/ 

luftpost mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse 

DEL 8 

Ekspedisjon 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i løpet av ekspedisjons-

prosessen. 

8.1. Blir adgang til ekspedisjonsområdet kontrollert? 

 JA eller NEI  

8.2. Dersom JA, hvordan? 

8.3. Hvem har adgang til ekspedisjonsområdet? 

 Ansatte? 

 JA eller NEI  

 Sjåfører?  

 JA eller NEI  

 Besøkende?  

 JA eller NEI  

 Underleverandører?  

 JA eller NEI  

8.4. Vurdering: Er beskyttelsen tilstrekkelig til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uved-

kommende eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsområdet? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse 

DEL 8A 

Forsendelser fra andre kilder 

Mål: Å fastsette framgangsmåter for håndtering av usikrede forsendelser. 

Disse spørsmålene skal besvares bare dersom forsendelser som er beregnet på lufttransport, mottas fra andre 

selskaper.  
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8A.1. Mottar selskapet forsendelser av frakt som er beregnet på lufttransport, fra andre selskaper? 

 JA eller NEI  

8A.2. Dersom JA, hvordan holdes disse atskilt fra selskapets egen frakt, og hvordan identifiseres de for den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren/transportøren? 

DEL 9 

Transport 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

9.1. Hvordan overleveres luftfrakten/luftposten til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren? 

a) Av, eller på vegne av, den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren? 

JA eller NEI  

b) Avsenderens egen transport? 

JA eller NEI  

c) Avsenderens underleverandør? 

JA eller NEI  

9.2. Dersom avsenderen bruker en underleverandør: 

– Er luftfrakten/luftposten forseglet eller emballert før transport på en slik måte at eventuelle 

ulovlige inngrep tydelig vises? 

– Har transportøren undertegnet transportørerklæringen? 

 JA eller NEI  

 Følgende spørsmål skal besvares bare dersom nr. 9.1 b) eller 9.1 c) får anvendelse. 

9.3. Kan transportkjøretøyets lasterom sikres? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvordan … 

9.4a) Dersom transportkjøretøyets lasterom kan sikres, gjøres dette med nummererte forseglinger? 

 JA eller NEI  

9.4b) Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres 

numrene ved utlevering? 

 JA eller NEI  

 Dersom JA, angi hvordan …  

9.5. Dersom transportkjøretøyets lasterom ikke kan sikres, er luftfrakten/luftposten forseglet? 

 JA eller NEI 

9.6. Dersom JA, beskriv forseglingen som brukes. 

9.7. Dersom NEI, hvordan er frakten/posten sikret? 

9.8. Vurdering: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uved-

kommende under transport? 

 JA eller NEI  

 Dersom NEI, oppgi begrunnelse  
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Forpliktelseserklæring 

Jeg erklærer at: 

– Jeg godtar at vedkommende myndighets inspektører foretar uanmeldte inspeksjoner for å overvåke at 

disse standardene overholdes. Dersom inspektøren avdekker alvorlige sikkerhetsmangler, kan dette føre 

til at min status som kjent avsender trekkes tilbake. 

– Jeg vil framlegge for [vedkommende myndighets navn] relevante opplysninger snarest mulig og senest 

innen ti virkedager dersom: 

– det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen enn den person som er navngitt i nr. 1.9, 

– det gjøres andre endringer i lokaler eller framgangsmåter som sannsynligvis kan få vesentlig 

innvirkning på sikkerheten, og 

– selskapet legger ned sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger 

oppfyller kravene i gjeldende EU-regelverk. 

– Jeg vil opprettholde sikkerhetsstandardene fram til neste valideringsbesøk og/eller inspeksjon på stedet. 

– Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Underskrift 

Stilling i selskapet  

Vurdering (og underretning) 

Bestått / ikke bestått  

Dersom den samlede vurderingen er «ikke bestått», angis nedenfor områdene der avsenderen ikke 

oppnådde den påkrevde sikkerhetsstandarden eller har en særskilt sårbarhet. Det skal også angis hvilke 

justeringer som må gjøres for å oppnå den påkrevde standarden og dermed bestå. 

Underskrift 

(Validererens navn)» 

11) I tillegg 6-C3 gjøres følgende endringer: 

a) I del 4 femte ledd utgår ordene «Referanse: Nr. 6.8.3.1». 

b) Del 5 sjuende ledd skal lyde: 

 «Referanse: Nr. 6.8.3» 

c) Del 7 femte ledd skal lyde: 

 «Referanse: Nr. 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 samt 6.2.1 og 6.7» 

d) Del 11 første ledd skal lyde: 

 «Mål: Etter å ha vurdert de foregående ti delene av denne sjekklisten må validereren av luftfartssikkerhet i EU 

ta stilling til om hans/hennes kontroll på stedet svarer til innholdet i den delen av luftfartsselskapets 

sikkerhetsprogram som beskriver tiltakene for luftfrakt/luftpost som skal transporteres til EU/EØS, og om 

sikkerhetskontrollene tilfredsstillende oppfyller målene i denne sjekklisten.» 

12) Nr. 6-Fiii i tillegg 6-F skal lyde: 

«6-Fiii 

VALIDERINGSVIRKSOMHET I TREDJESTATER OG OVERSJØISKE STATER OG TERRITORIER MED 

SÆRLIGE FORBINDELSER TIL UNIONEN I HENHOLD TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS 

VIRKEMÅTE, FOR HVILKE TRANSPORTAVDELINGEN I NEVNTE TRAKTAT IKKE FÅR ANVENDELSE, 

SOM ANERKJENNES SOM LIKEVERDIG MED VALIDERING AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU» 

13) Første strekpunkt bokstav b) i tillegg 8-B skal lyde:  
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«b) sikre at personer med tilgang til forsyninger til flyginger gjennomgår generell sikkerhetsopplæring i samsvar 

med nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 før de gis tilgang til forsyningene. Dessuten sikre 

at personer som utfører gjennomsøking av forsyninger til flyginger, gjennomgår opplæring i samsvar 

nr. 11.2.3.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 og at personer som utfører andre sikkerhets-

kontroller av forsyninger til flyginger, gjennomgår opplæring i samsvar nr. 11.2.3.10 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 185/2010, og» 

14) I kapittel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 9.0.2 bokstav a) skal lyde: 

«a) ’forsyninger til lufthavner’ alle gjenstander som er beregnet på å selges, brukes eller stilles til rådighet i 

det sikkerhetsbegrensede området i lufthavner, med unntak av ’gjenstander som medbringes av andre 

personer enn passasjerer’,» 

b) Nr. 9.1.1.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) en kjent leverandør eller sikkerhetsgodkjent leverandør har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll av 

forsyningene, og de har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det tidspunkt sikkerhets-

kontrollen fant sted og fram til levering til det sikkerhetsbegrensede området.» 

15) Første strekpunkt bokstav b) i tillegg 9-A skal lyde: 

«b) sikre at personer med tilgang til forsyninger til lufthavnen gjennomgår generell sikkerhetsopplæring i 

samsvar med nr. 11.2.7 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 før de gis tilgang til forsyningene. 

Dessuten sikre at personer som utfører gjennomsøking av forsyninger til lufthavnen, gjennomgår opplæring i 

samsvar nr. 11.2.3.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 og at personer som utfører andre 

sikkerhetskontroller av forsyninger til lufthavnen, gjennomgår opplæring i samsvar nr. 11.2.3.10 i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 185/2010, og» 

16) I kapittel 11 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 11.1.5 skal lyde: 

«11.1.5. Vandelskontrollen eller kontrollen før ansettelse skal fullføres før personen gjennomgår eventuell 

sikkerhetsopplæring som innebærer adgang til opplysninger som ikke er offentlige. Vandels-

kontrollen skal gjentas jevnlig, og minst hvert femte år.» 

b) Nr. 11.2.3.7 bokstav b) skal lyde: 

«b) kunnskap om prosedyrer for forsegling av luftfartøyer, dersom dette er relevant for personen som skal 

gjennomgå opplæring,» 

c) Nr. 11.2.3.9 første punktum skal lyde: 

 «Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll av frakt og post enn gjennomsøking, skal gi 

følgende kvalifikasjoner:» 

d) Til slutt i nr. 11.2.6.1 tilføyes følgende punktum: 

 «Vedkommende myndighet kan av objektive grunner frita personer fra dette opplæringskravet dersom 

adgangen deres er begrenset til områder i terminalen som er tilgjengelige for passasjerer.» 

e) Til slutt i nr. 11.3.1 tilføyes følgende punktum: 

 «Personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2.3.3, kan unntas fra disse kravene dersom de bare har 

tillatelse til å utføre visuell kontroll og/eller manuell gjennomsøking.» 

f) Nr. 11.5.3 bokstav a) skal lyde: 

«a) har den kunnskap og de kvalifikasjoner som er angitt i nr. 11.4.5, og» 

g) Nr. 11.5.4 første punktum skal lyde: 

 «For å bli sertifisert som instruktør som er kvalifisert til å gi opplæringen definert i nr. 11.2.3.1-11.2.3.5 og 

nr. 11.2.4 (med mindre det dreier seg om opplæring av tilsynsførere som utelukkende fører tilsyn med 

personer nevnt i nr. 11.2.3.6-11.2.3.10) og 11.2.5, kreves det kjennskap til arbeidsmiljøet på det relevante 

området innenfor luftfartssikkerhet, samt kvalifikasjoner og kunnskap på følgende områder:» 
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17) I kapittel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 12.1.2.2 skal lyde: 

«12.1.2.2. Alle metalldetektorrammer som utelukkende benyttes til gjennomsøking av andre personer enn 

passasjerer, skal minst oppfylle standard 1.» 

b) Nytt nr. 12.5.1.4 og 12.5.1.5 skal lyde: 

«12.5.1.4. Det skal finnes en TIP-administrator med ansvar for konfigurasjonsstyring av TIP-systemet. 

12.5.1.5. Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere at TIP-systemene anvendes på korrekt 

måte og sikre at systemene er korrekt konfigurerte, herunder at gjenstander projiseres på en 

realistisk og relevant måte, at systemene er i samsvar med kravene og at bildebibliotekene er 

ajourførte.» 

c) Nr. 12.8.2 skal lyde: 

«12.8.2. Den berørte medlemsstaten skal før den planlagte innføringen underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene skriftlig om den foreslåtte gjennomsøkingsmetoden som den har til hensikt å 

tillate, og skal vedlegge en vurdering som viser hvordan det skal garanteres at den nye metoden 

oppfyller kravet i nr. 12.8.1 bokstav b). Meldingen skal også inneholde detaljerte opplysninger om 

hvor gjennomsøkingsmetoden planlegges brukt og om vurderingsperiodens planlagte lengde.» 

d) Nytt nr. 12.10 skal lyde: 

«12.10. METALLDETEKTORUTSTYR 

Nærmere bestemmelser om bruk av metalldetektorutstyr fastsettes i en særskilt 

kommisjonsbeslutning.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1407/2013 

av 18. desember 2013 

om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på 

bagatellmessig støtte(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 108 nr. 4, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av  

7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte på visse kategorier 

horisontal statsstøtte(1), 

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2), 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Statlig finansiering som oppfyller kriteriene i traktatens 

artikkel 107 nr. 1, utgjør statsstøtte og skal meldes til 

Kommisjonen i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3. 

I henhold til traktatens artikkel 109 kan imidlertid Rådet 

bestemme at visse kategorier av støtte er unntatt fra 

dette meldingskravet. I samsvar med traktatens artikkel 

108 nr. 4 kan Kommisjonen vedta forordninger som 

gjelder disse kategoriene av statsstøtte. I henhold til 

forordning (EF) nr. 994/98 besluttet Rådet, i samsvar 

med traktatens artikkel 109, at bagatellmessig støtte kan 

utgjøre en slik kategori. På dette grunnlag anses 

bagatellmessig støtte, som er støtte gitt til ett enkelt 

foretak i en gitt periode og som ikke overstiger et 

bestemt fast beløp, ikke å oppfylle alle kriteriene fastsatt 

i traktatens artikkel 107 nr. 1, og den omfattes derfor 

ikke av meldingskravet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 24.12.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 

(Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 56. 

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1. 

(2) EUT C 229 av 8.8.2013, s. 1. 

2)  Kommisjonen har i en rekke vedtak klargjort begrepet 

støtte i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 1. 

Kommisjonen har også vist sin politikk med hensyn til 

en øvre grense for bagatellmessig støtte, slik at 

traktatens artikkel 107 nr. 1 ikke anses å få anvendelse 

på støtte under denne grensen, først i sin kunngjøring 

om regelen om bagatellmessig statsstøtte(3) og deretter i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001(4) og (EF) 

nr. 1998/2006(5). I lys av erfaringen med anvendelsen 

av forordning (EF) nr. 1998/2006 er det hensiktsmessig 

at noen av vilkårene fastsatt i nevnte forordning 

revideres, og at forordningen erstattes. 

3)  Det er hensiktsmessig å opprettholde den øvre grensen 

på 200 000 euro som den bagatellmessige støtten ett 

enkelt foretak kan motta per medlemsstat i en periode på 

tre år. Denne øvre grensen er fortsatt nødvendig for å 

sikre at alle tiltak som faller inn under denne forordning, 

kan anses ikke å ha noen virkning på handelen mellom 

medlemsstater og ikke vri eller true med å vri 

konkurransen. 

4)  I henhold til konkurransereglene fastsatt i traktaten er et 

foretak enhver enhet som utøver en økonomisk 

virksomhet, uansett rettslig status og finansie-

ringsmåte(6). Den europeiske unions domstol har 

fastslått at alle enheter som kontrolleres (rettslig eller 

faktisk) av samme enhet, bør anses som ett enkelt 

foretak(7). Av hensyn til rettssikkerheten og for å 

redusere den administrative byrden bør denne 

forordning inneholde en uttømmende liste med klare 

kriterier for å avgjøre når to eller flere foretak i samme 

  

(3) Kommisjonskunngjøring om regelen om bagatellmessig statsstøtte 

(EFT C 68 av 6.3.1996, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om 

anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig 

støtte (EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006 

om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig 

støtte (EUT L 379 av 28.12.2006, s. 5). 

(6) Sak C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze mot Cassa 

di Risparmio di Firenze SpA et al., samling 2006, s. I-289. 

(7) Sak C-382/99 Nederland mot Kommisjonen, samling 2002,  

s. I-5163. 

2019/EØS/18/57 
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medlemsstat skal anses som ett enkelt foretak. Kommi-

sjonen har, fra de veletablerte kriteriene for å definere 

«tilknyttede bedrifter» i definisjonen av små og 

mellomstore bedrifter (SMB) i kommisjonsre-

kommandasjon 2003/361/EF(1) og i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008(2), valgt de 

kriteriene som er relevante i denne forordning. 

Kriteriene er allerede velkjente for offentlige 

myndigheter og bør få anvendelse, gitt virkeområdet for 

denne forordning, på både SMB-er og store foretak. 

Disse kriteriene bør sikre at en gruppe av tilknyttede 

bedrifter betraktes som ett enkelt foretak ved anven-

delsen av regelen om bagatellmessig støtte, men at 

foretak som ikke har noen tilknytning til hverandre, 

bortsett fra at hvert foretak har en direkte forbindelse til 

samme offentlige organ, ikke behandles som tilknyttet 

hverandre. Det tas derfor hensyn til den særlige 

situasjonen med foretak som kontrolleres av samme 

offentlige organ, men som kan ha uavhengig 

beslutningsmyndighet. 

5)  For å ta hensyn til at foretak som utøver virksomhet 

innen sektoren for godstransport på vei, i gjennomsnitt 

er små, er det hensiktsmessig å opprettholde den øvre 

grensen på 100 000 euro for foretak som driver 

godstransport på vei for en annens regning. En integrert 

tjeneste, der den faktiske transporten bare er ett av 

elementene, for eksempel flyttetjenester, post- eller 

kurertjenester eller avfallsinnsamling eller -behandling, 

bør ikke anses som en transporttjeneste. Tatt i 

betraktning overkapasiteten innen sektoren for gods-

transport på vei og de transportpolitiske målene med 

hensyn til trafikkopphopning på veiene og gods-

transport, bør støtte til kjøp av godstransportkjøretøyer 

hos foretak som driver godstransport på vei for en 

annens regning, ikke omfattes av virkeområdet for 

denne forordning. Tatt i betraktning utviklingen 

innenfor sektoren for persontransport på vei er det ikke 

lenger hensiktsmessig å anvende en lavere øvre grense 

for denne sektoren. 

6)  Tatt i betraktning de særlige reglene som gjelder i 

sektorene primærproduksjon av landbruksvarer, fiskeri 

og akvakultur, samt faren for at støttebeløp som ligger 

under den øvre grensen fastsatt i denne forordning, 

likevel vil kunne oppfylle kriteriene i traktatens artikkel 

107 nr. 1, bør denne forordning ikke få anvendelse på 

disse sektorene. 

7)  Med tanke på likhetene mellom bearbeiding og 

markedsføring av landbruksvarer og av andre varer bør 

denne forordning få anvendelse på bearbeiding og 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008 om 

erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det felles 

marked i henhold til traktatens artikkel 87 og 88 (EUT L 214 av 

9.8.2008, s. 3). 

markedsføring av landbruksvarer, forutsatt at visse 

vilkår er oppfylt. Verken gårdsvirksomhet knyttet til 

tilberedning av et produkt for første salg, som for 

eksempel innhøsting, skjæring og tresking av korn eller 

pakking av egg, eller første salg til videreforhandlere 

eller bearbeidingsforetak, bør anses som bearbeiding 

eller markedsføring i denne forbindelse. 

8)  Den europeiske unions domstol har fastsatt at når 

Unionen har vedtatt et regelverk for innføring av en 

felles markedsordning i en bestemt landbrukssektor, er 

medlemsstatene forpliktet til ikke å treffe tiltak som kan 

undergrave eller åpne for unntak fra dette regelverket(3). 

Denne forordning bør derfor ikke få anvendelse på 

støtte der støttebeløpet er fastsatt på grunnlag av prisen 

på eller mengden av varer som kjøpes eller bringes i 

omsetning. Den bør heller ikke få anvendelse på støtte 

som skal deles med primærprodusenter. 

9)  Denne forordning bør ikke få anvendelse på eksports-

tøtte eller støtte som forutsetter at det brukes innen-

landske framfor importerte produkter. Den bør særlig 

ikke få anvendelse på støtte til finansiering av 

opprettelse og drift av distribusjonsnett i andre 

medlemsstater eller i tredjestater. Støtte til dekning av 

kostnadene ved deltaking på messer eller til under-

søkelser eller rådgivningstjenester som er nødvendige 

for lanseringen av et nytt eller eksisterende produkt på 

et nytt marked i en annen medlemsstat eller i en 

tredjestat, utgjør normalt ikke eksportstøtte. 

10)  Treårsperioden som skal tas i betraktning i denne 

forordning, bør være glidende, slik at det for hver ny 

tildeling av bagatellmessig støtte må tas hensyn til den 

samlede bagatellmessige støtten tildelt i det aktuelle 

skatteåret samt i de to foregående skatteårene. 

11)  Dersom et foretak utøver virksomhet i sektorer som ikke 

omfattes av virkeområdet for denne forordning, og i 

tillegg utøver virksomhet i andre sektorer eller utøver 

andre virksomheter, bør denne forordning få anvendelse 

på disse andre sektorer eller virksomheter forutsatt at 

den berørte medlemsstaten sørger for at det ikke gis 

bagatellmessig støtte til virksomhet i sektorer som er 

utelukket, for eksempel ved å holde virksomhetene 

atskilt eller dele opp kostnadene. Det samme prinsippet 

bør få anvendelse dersom et foretak utøver virksomhet i 

sektorer med en lavere øvre grense for bagatellmessig 

støtte. Dersom det ikke kan sikres at virksomheten i 

  

(3) Sak C-456/00 Frankrike mot Kommisjonen, samling 2002,  

s. I-11949. 
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sektorer med en lavere øvre grense for bagatellmessig 

støtte bare kan få bagatellmessig støtte opp til denne 

lavere øvre grensen, bør laveste øvre grense anvendes 

på all foretakets virksomhet. 

12)  Denne forordning bør fastsette regler for å sikre at det 

ikke er mulig å omgå høyeste støtteintensitet fastsatt i 

særlige regler eller kommisjonsvedtak. Den bør også 

fastsette klare regler for kumulering som er enkle å 

anvende. 

13)  Denne forordning utelukker ikke muligheten for at et 

tiltak kan anses ikke å være statsstøtte i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 1 av andre årsaker enn dem 

som er fastsatt i denne forordning, for eksempel fordi 

tiltaket oppfyller prinsippet om normal markedsatferd 

eller fordi tiltaket ikke innebærer en overføring av 

statsmidler. Særlig anses ikke unionsfinansiering som 

forvaltes sentralt av Kommisjonen og som verken 

direkte eller indirekte kontrolleres av medlemsstaten, 

som statsstøtte, og den bør derfor ikke tas i betraktning 

når det avgjøres om relevant øvre grense er overholdt. 

14)  Av hensyn til innsyn, likebehandling og effektiv 

overvåking bør denne forordning få anvendelse bare på 

bagatellmessig støtte der det er mulig å beregne 

nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent på forhånd, uten at 

det er nødvendig å foreta en risikovurdering («støtte 

med innsynsmulighet»). En slik nøyaktig beregning kan 

for eksempel gjennomføres for tilskudd, rentesubsidier, 

begrensede skattefritak eller andre instrumenter som 

fastsetter et tak som sikrer at den relevante øvre grensen 

ikke overstiges. Det å fastsette et tak innebærer at så 

lenge det nøyaktige støttebeløpet ikke eller ennå ikke er 

kjent, må medlemsstaten anta at beløpet tilsvarer dette 

taket, for å sikre at flere støttetiltak til sammen ikke 

overstiger den øvre grensen fastsatt i denne forordning, 

og for å anvende reglene om kumulering. 

15)  Med henblikk på innsyn, likebehandling og riktig 

anvendelse av den øvre grensen for bagatellmessig 

støtte bør medlemsstatene benytte samme beregnings-

metode. For å lette en slik beregning bør støttebeløp 

som ikke gis i form av kontanttilskudd, omregnes til en 

bruttotilskuddsekvivalent. Ved beregning av bruttotil-

skuddsekvivalenten for andre typer støtte med 

innsynsmulighet enn tilskudd og for støtte som utbetales 

i flere rater, må det benyttes gjeldende markedsrente på 

tidspunktet da slik støtte ble gitt. Med henblikk på en 

ensartet, åpen og enkel anvendelse av reglene for 

statsstøtte bør markedsrentene som anvendes i denne 

forordning, være de referanserentene som er fastsatt i 

kommisjonsmeldingen om revisjon av metoden for 

fastsettelse av referanse- og diskonteringsrente(1). 

  

(1) Kommisjonsmeldingen om revisjon av metoden for fastsettelse av 

referanse- og diskonteringsrente (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). 

16)  Støtte som inngår i lån, herunder bagatellmessig støtte 

til risikofinansiering i form av lån, bør anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet dersom 

bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av 

markedsrentene som gjaldt da støtten ble gitt. For å 

forenkle behandlingen av små lån med kort løpetid bør 

denne forordning fastsette en klar regel som er enkel å 

anvende og tar hensyn til både lånets beløp og løpetid. 

Basert på Kommisjonens erfaring kan lån der det er stilt 

sikkerhet for minst 50 % av lånet og der lånet ikke 

overstiger enten 1 000 000 euro med en løpetid på fem 

år eller 500 000 euro med en løpetid på ti år, anses å ha 

en bruttotilskuddsekvivalent som ikke overstiger øvre 

grense for bagatellmessig støtte. Gitt vanskelighetene 

med å fastsette bruttotilskuddsekvivalenten for støtte 

gitt til foretak som kanskje ikke klarer å betale tilbake 

lånet, bør denne regelen ikke gjelde for slike foretak. 

17)  Støtte som inngår i kapitaltilførsler, bør ikke anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet, med mindre 

den samlede offentlige kapitaltilførselen ikke overstiger 

den øvre grensen for bagatellmessig støtte. Støtte som 

inngår i risikofinansieringstiltak i form av egenkapi-

talinvesteringer eller egenkapitallignende investeringer, 

som nevnt i retningslinjene for risikofinansiering(2), bør 

ikke anses som bagatellmessig støtte med innsynsmu-

lighet, med mindre det berørte tiltaket tilfører kapital 

som ikke overstiger øvre grense for bagatellmessig 

støtte. 

18)  Støtte som inngår i garantier, herunder bagatellmessig 

støtte til risikofinansiering i form av garantier, bør anses 

å ha innsynsmulighet dersom bruttotilskuddsekvi-

valenten er beregnet på grunnlag av «trygg havn»-

premier fastsatt i en kommisjonskunngjøring for den 

berørte typen foretak(3). For å forenkle behandlingen av 

garantier med kort løpetid som utgjør sikkerhet for inntil 

80 % av et relativt lite lån, bør denne forordning 

fastsette en klar regel som er enkel å anvende og tar 

hensyn til både størrelsen på det underliggende lånet og 

garantiens løpetid. Denne regelen bør ikke gjelde for 

garantier for underliggende transaksjoner som ikke 

utgjør et lån, for eksempel garantier for egenkapital-

transaksjoner. Dersom garantien ikke overstiger 80 % 

av det underliggende lånet, garantibeløpet ikke 

overstiger 1 500 000 euro og garantiens løpetid ikke 

overstiger fem år, kan garantien anses å ha en 

bruttotilskuddsekvivalent som ikke overstiger øvre 

grense for bagatellmessig støtte. Det samme gjelder 

dersom garantien ikke overstiger 80 % av det 

underliggende lånet, garantibeløpet ikke overstiger 

750 000 euro og garantiens løpetid ikke overstiger ti år. 

I tillegg kan medlemsstatene bruke en metode for å 

beregne bruttotilskuddsekvivalenten for garantier som er 

  

(2) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til fremming av 

risikokapitalinvesteringer i små og mellomstore bedrifter (EUT  

C 194 av 18.8.2006, s. 2). 

(3) For eksempel kommisjonskunngjøringen om anvendelsen av EF-

traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av garantier (EUT 

C 155 av 20.6.2008, s. 10). 
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blitt meldt til Kommisjonen i henhold til en annen 

kommisjonsforordning innenfor statsstøtteområdet, som 

var gjeldende på det aktuelle tidspunktet, og som 

Kommisjonen har godtatt er i samsvar med garantikunn-

gjøringen eller en etterfølgende kunngjøring, forutsatt at 

den godkjente metoden uttrykkelig gjelder den typen 

garanti og underliggende transaksjoner som berøres ved 

anvendelsen av denne forordning. Gitt vanskelighetene 

med å fastsette bruttotilskuddsekvivalenten for støtte 

gitt til foretak som kanskje ikke klarer å betale tilbake 

lånet, bør denne regelen ikke gjelde for slike foretak. 

19)  Dersom en ordning for bagatellmessig støtte gjennom-

føres via finansformidlere, bør det sikres at disse ikke 

mottar noen form for statsstøtte. Dette kan for eksempel 

gjøres ved å kreve at finansformidlere som har en 

statsgaranti, betaler en markedstilpasset premie eller 

fullt ut overfører eventuelle fordeler til endelige 

støttemottakere, eller at de overholder øvre grense for 

bagatellmessig støtte og andre vilkår i denne forordning, 

herunder på formidlernivå. 

20)  På grunnlag av en melding fra en medlemsstat kan 

Kommisjonen undersøke om et tiltak som ikke utgjør et 

tilskudd, et lån, en garanti, en kapitaltilførsel eller et 

risikofinansieringstiltak i form av en egenkapitalinves-

tering eller en egenkapitallignende investering, fører til 

en bruttotilskuddsekvivalent som ikke overstiger den 

øvre grensen for bagatellmessig støtte og derfor kan 

omfattes av virkeområdet for denne forordning. 

21)  Kommisjonen har plikt til å sikre at reglene for 

statsstøtte overholdes, og i samsvar med samarbeids-

prinsippet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske union bør medlemsstatene lette gjennom-

føringen av denne oppgaven ved å innføre de 

verktøyene som er nødvendige for å sikre at samlet 

bagatellmessig støtte til ett enkelt foretak i henhold til 

regelen om bagatellmessig støtte, ikke overstiger den 

fastsatte øvre grensen. Når medlemsstatene gir bagatell-

messig støtte, bør de derfor underrette det berørte 

foretaket om beløpet som gis i bagatellmessig støtte og 

informere om at dette dreier seg om bagatellmessig 

støtte, med uttrykkelig henvisning til denne forordning. 

Medlemsstatene bør være forpliktet til å overvåke støtte 

som gis, for å sikre at relevante øvre grenser ikke 

overstiges og at kumuleringsreglene overholdes. For å 

oppfylle den forpliktelsen bør den berørte medlems-

staten, før den gir slik støtte, innhente en erklæring fra 

foretaket om annen bagatellmessig støtte som omfattes 

av denne forordning eller andre forordninger om 

bagatellmessig støtte, som er mottatt i løpet av det 

aktuelle skatteåret og de to foregående skatteårene. 

Alternativt bør det være mulig for medlemsstatene å 

opprette et sentralt register med fullstendige opplys-

ninger om bagatellmessig støtte som er gitt, og 

kontrollere at enhver ny støtte ikke gjør at relevant øvre 

grense overstiges. 

22)  Før en medlemsstat gir ny bagatellmessig støtte, bør den 

kontrollere at den øvre grensen for bagatellmessig støtte 

ikke overstiges i den medlemsstaten av den nye 

bagatellmessige støtten, og at de andre vilkårene i denne 

forordning overholdes. 

23)  På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt i 

betraktning behovet for stadig å revidere politikken på 

statsstøtteområdet, bør anvendelsesperioden for denne 

forordning begrenses. Dersom denne forordnings 

gyldighetstid utløper uten å bli forlenget, bør medlems-

statene ha en tilpasningsperiode på seks måneder for 

bagatellmessig støtte som omfattes av denne forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på støtte til foretak i alle 

sektorer med unntak av 

a)  støtte til foretak i fiskeri- og akvakultursektoren, som er 

omfattet av forordning (EF) nr. 104/2000(1), 

b)  støtte til foretak innenfor primærproduksjon av land-

bruksvarer, 

c)  støtte til foretak i sektoren for bearbeiding og markeds-

føring av landbruksvarer, i følgende tilfeller: 

i)  Dersom støttebeløpet er fastsatt på grunnlag av prisen 

på eller mengden av slike varer som kjøpes fra primær-

produsenter eller bringes i omsetning av de berørte 

foretakene. 

ii)  Dersom støtten avhenger av at den delvis eller i sin 

helhet videreføres til primærprodusenter. 

d)  støtte til virksomhet i forbindelse med eksport til 

tredjestater eller medlemsstater, det vil si støtte som er 

direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse og drift av et 

distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til 

eksportvirksomhet, 

e)  Støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor 

importerte produkter.  

  

(1) 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). 
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2.  Dersom et foretak utøver virksomhet i sektorene nevnt i 

nr. 1 bokstav a), b) eller c) og i tillegg utøver virksomhet i en 

eller flere av sektorene som omfattes av virkeområdet for denne 

forordning, eller utøver annen virksomhet som omfattes av 

virkeområdet for denne forordning, får denne forordning 

anvendelse på støtte som gis til sistnevnte sektorer eller 

virksomhet, forutsatt at den berørte medlemsstaten sørger for at 

det ikke gis bagatellmessig støtte i samsvar med denne 

forordning til virksomhet i sektorer som er utelukket fra 

virkeområdet for denne forordning, for eksempel ved å holde 

virksomhetene atskilt eller dele opp kostnadene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med 

a) «landbruksvarer» varer oppført i vedlegg I til traktaten, med 

unntak av fiskerivarer og akvakulturprodukter som omfattes 

av forordning (EF) nr. 104/2000, 

b) «bearbeiding av landbruksvarer» en prosess der en land-

bruksvare omdannes til en annen landbruksvare, unntatt 

gårdsvirksomhet som er nødvendig for å tilberede et 

animalsk eller vegetabilsk produkt for første salg, 

c) «markedsføring av landbruksvarer» oppbevaring eller 

utstilling med sikte på å selge, framby til salg, levere eller 

på annen måte bringe i omsetning en vare, unntatt første 

salg fra en primærprodusent til videreforhandlere og 

bearbeidingsforetak og enhver tilberedning av et produkt 

for et slikt første salg. Salg fra primærprodusent til 

sluttforbrukere skal anses som markedsføring dersom dette 

foregår i atskilte lokaler avsatt for dette formål, 

2.  «ett enkelt foretak» omfatter i denne forordning alle 

foretak som har minst ett av følgende forhold til hverandre: 

a)  Ett foretak sitter med flertallet av aksjeeiernes eller 

deltakernes stemmeretter i et annet foretak. 

b)  Ett foretak har rett til å utpeke eller fjerne et flertall av 

medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller 

kontrollorganet i et annet foretak. 

c)  Ett foretak har rett til å ha dominerende innflytelse på et 

annet foretak i henhold til en kontrakt inngått med det 

foretaket eller i henhold til en bestemmelse i foretakets 

vedtekter. 

d)  Ett foretak som er aksjeeier eller deltaker i et annet foretak, 

kontrollerer alene, i henhold til en avtale med andre 

aksjeeiere eller deltakere i dette foretaket, et flertall av 

aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter i dette foretaket. 

Foretak som har noen av forholdene nevnt i første ledd bokstav 

a)–d) til hverandre via en eller flere andre foretak, skal også 

anses å være ett enkelt foretak. 

Artikkel 3 

Bagatellmessig støtte 

1.  Støttetiltak som oppfyller vilkårene i denne forordning, 

skal anses for ikke å oppfylle alle kriteriene i traktatens artikkel 

107 nr. 1, og skal derfor unntas fra meldingskravet i traktatens 

artikkel 108 nr. 3. 

2.  Samlet bagatellmessige støtte gitt per medlemsstat til ett 

enkelt foretak skal ikke overstige 200 000 euro i løpet av en 

periode på tre skatteår. 

Samlet bagatellmessige støtte gitt per medlemsstat til ett enkelt 

foretak som driver godstransport på vei for en annens regning, 

skal ikke overstige 100 000 euro i løpet av en periode på tre 

skatteår. Denne bagatellmessige støtten skal ikke brukes til 

anskaffelse av godstransportkjøretøyer. 

3.  Dersom et foretak driver godstransport på vei for en 

annens regning og i tillegg driver annen virksomhet der den 

øvre grensen på 200 000 euro gjelder, skal den øvre grensen på 

200 000 euro gjelde for foretaket, forutsatt at den berørte 

medlemsstaten sørger for at støtten til virksomheten innen 

godstransport på vei ikke overstiger 100 000 euro og at ingen 

bagatellmessig støtte brukes til anskaffelse av godstransport-

kjøretøyer, for eksempel ved å holde virksomhetene atskilt eller 

dele opp kostnadene. 

4.  Bagatellmessig støtte skal anses som gitt i det øyeblikk 

retten til å motta støtten overføres til foretaket i henhold til 

gjeldende nasjonale regler, uansett utbetalingstidspunkt for den 

bagatellmessige støtten til foretaket. 

5.  De øvre grensene fastsatt i nr. 2 skal gjelde uavhengig av 

den bagatellmessige støttens form eller formål og uavhengig av 

om støtten gitt av en medlemsstat helt eller delvis er finansiert 

med unionsmidler. Perioden på tre skatteår skal fastsettes på 

grunnlag av de skatteårene som benyttes av foretaket i den 

berørte medlemsstaten. 

6.  For de øvre grensene fastsatt i nr. 2 skal støtte uttrykkes 

som kontanttilskudd. Alle tall som benyttes, skal være 

bruttobeløp, dvs. før fradrag av skatt eller andre avgifter. 

Dersom støtten gis i en annen form enn som tilskudd, skal 

støttebeløpet være støttens bruttotilskuddsekvivalent. 

Støtte som utbetales i flere rater, skal diskonteres til verdien på 

tidspunktet da støtten ble gitt. Renten som skal benyttes ved 

diskontering, skal være gjeldende diskonteringsrente på 

tidspunktet da støtten ble gitt.  
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7.  Dersom relevant øvre grense fastsatt i nr. 2 overstiges ved 

tildeling av en ny bagatellmessig støtte, kan ikke noe av denne 

nye støtten omfattes av denne forordning. 

8.  Ved fusjon eller overtakelse skal all tidligere bagatell-

messig støtte gitt til de fusjonerende foretakene tas med i 

betraktning når det avgjøres om eventuell ny bagatellmessig 

støtte til det nye eller overtakende foretaket fører til at relevant 

øvre grense overstiges. Bagatellmessig støtte som er lovlig 

tildelt før fusjonen eller overtakelsen, skal fortsatt være lovlig. 

9.  Dersom et foretak deles opp i to eller flere separate 

foretak, skal bagatellmessig støtte gitt før oppdelingen, tildeles 

det foretak som dro nytte av den, noe som i utgangspunktet er 

foretaket som overtar virksomheten der den bagatellmessige 

støtten ble brukt. Dersom en slik tildeling ikke er mulig, skal 

den bagatellmessige støtten tildeles forholdsmessig på grunnlag 

av den bokførte verdien av egenkapitalen til de nye foretakene 

den dagen oppdelingen fant sted. 

Artikkel 4 

Beregning av bruttotilskuddsekvivalenten 

1.  Denne forordning får anvendelse bare på støtte der det er 

mulig å beregne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent på forhånd, 

uten at det er nødvendig å foreta en risikovurdering («støtte 

med innsynsmulighet»). 

2.  Støtte som inngår i tilskudd eller rentesubsidier, skal 

anses som bagatellmessig støtte med innsynsmulighet. 

3.  Støtte som inngår i lån, skal anses som bagatellmessig 

støtte med innsynsmulighet dersom 

a)  mottakeren ikke er gjenstand for kollektiv insolvens-

behandling eller oppfyller kriteriene i nasjonal lovgivning 

for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter 

anmodning fra kreditorene; for store foretak skal 

mottakeren være i en situasjon tilsvarende en kredittvur-

dering på minst B-, og 

b)  det er stilt sikkerhet for minst 50 % av lånet, som beløper 

seg til enten 1 000 000 euro (eller 500 000 euro for foretak 

som driver godstransport på vei) over fem år eller  

500 000 euro (eller 250 000 euro for foretak som driver 

godstransport på vei) over ti år; dersom et lån er på mindre 

enn disse beløpene og har en løpetid på mindre enn 

henholdsvis fem eller ti år, skal bruttotilskuddsekvivalenten 

for lånet beregnes som en tilsvarende andel av relevant øvre 

grense fastsatt i artikkel 3 nr. 2, eller 

c)  bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av 

referanserenten som gjaldt på tidspunktet for tildelingen. 

4.  Støtte som inngår i kapitaltilførsler, skal bare anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet dersom den samlede 

offentlige kapitaltilførselen ikke overstiger den øvre grensen for 

bagatellmessig støtte. 

5.  Støtte som inngår i risikofinansieringstiltak i form av 

egenkapitalinvesteringer eller egenkapitallignende investe-

ringer, skal bare anses som bagatellmessig støtte med inn-

synsmulighet dersom kapitalen som er tilført ett enkelt foretak, 

ikke overstiger øvre grense for bagatellmessig støtte. 

6.  Støtte som inngår i garantier, skal behandles som bagatell-

messig støtte med innsynsmulighet dersom 

a)  mottakeren ikke er gjenstand for kollektiv insolvens-

behandling eller oppfyller kriteriene i nasjonal lovgivning 

for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter 

anmodning fra kreditorene; for store foretak skal 

mottakeren være i en situasjon tilsvarende en kredittvur-

dering på minst B-, og 

b)  garantien ikke overstiger 80 % av det underliggende lånet, 

og garantibeløpet er enten 1 500 000 euro (eller  

750 000 euro for foretak som driver godstransport på vei) 

med en løpetid på fem år eller 750 000 euro (eller  

375 000 euro for foretak som driver godstransport på vei) 

med en løpetid på ti år; dersom garantibeløpet er på mindre 

enn disse beløpene og/eller garantiens løpetid er på mindre 

enn henholdsvis fem eller ti år, skal bruttotilskudds-

ekvivalenten for garantien beregnes som en tilsvarende 

andel av relevant øvre grense fastsatt i artikkel 3 nr. 2, eller 

c)  bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av 

«trygg havn»-premier fastsatt i en kommisjonskunngjøring, 

eller 

d)  før gjennomføring, 

i)  metoden for å beregne bruttotilskuddsekvivalenten for 

garantien er blitt meldt til Kommisjonen i henhold til 

en annen kommisjonsforordning innenfor statsstøtte-

området, som var gjeldende på det aktuelle tidspunktet, 

og som Kommisjonen har godtatt er i samsvar med 

garantikunngjøringen eller en etterfølgende kunn-

gjøring, og 

ii)  denne metoden uttrykkelig gjelder den typen garanti og 

underliggende transaksjoner som berøres ved anven-

delsen av denne forordning.  
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7.  Støtte som inngår i andre instrumenter, skal anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet dersom instrumentet 

fastsetter et tak som sikrer at den gjeldende øvre grensen ikke 

overstiges. 

Artikkel 5 

Kumulering 

1.  Bagatellmessig støtte gitt i samsvar med denne forordning 

kan kumuleres med bagatellmessig støtte gitt i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012(1), opp til den øvre 

grensen som er fastsatt i den forordningen. Den kan kumuleres 

med bagatellmessig støtte gitt i samsvar med andre 

forordninger om bagatellmessig støtte, opp til relevant øvre 

grense fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i denne forordning. 

2.  Bagatellmessig støtte skal ikke kumuleres med statsstøtte 

som gjelder de samme støtteberettigede kostnadene eller med 

statsstøtte for samme risikofinansieringstiltak, dersom slik 

kumulering overstiger høyeste relevante støtteintensitet eller 

støttebeløp fastsatt av de særlige vilkårene som gjelder i hvert 

enkelt tilfelle, i en gruppeunntaksforordning eller i et vedtak 

gjort av Kommisjonen. Bagatellmessig støtte som ikke gis for 

eller kan henføres til bestemte støtteberettigede kostnader, kan 

kumuleres med annen statsstøtte gitt i henhold til en 

gruppeunntaksforordning eller et vedtak gjort av Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Overvåking 

1.  Når en medlemsstat har til hensikt å gi bagatellmessig 

støtte til et foretak i samsvar med denne forordning, skal den 

underrette foretaket skriftlig om det planlagte støttebeløpet, 

uttrykt som en bruttotilskuddsekvivalent, og om at det dreier 

seg om bagatellmessig støtte, med en uttrykkelig henvisning til 

denne forordning og angivelse av tittel og henvisning til 

kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. Dersom det i 

samsvar med denne forordning gis bagatellmessig støtte til 

ulike foretak på grunnlag av en ordning, og foretakene mottar 

ulike individuelle støttebeløp i henhold til denne ordningen, kan 

den berørte medlemsstaten velge å oppfylle denne forpliktelsen 

ved å underrette foretakene om et fast beløp tilsvarende det 

største støttebeløpet som kan gis i henhold til ordningen. I slike 

tilfeller skal det faste beløpet benyttes til å avgjøre om den 

relevante øvre grensen fastsatt i artikkel 3 nr. 2, er nådd. Før 

medlemsstaten gir støtten, skal den fra det berørte foretaket 

innhente en erklæring, skriftlig eller i elektronisk form, om all 

annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de to 

foregående skatteårene og i det inneværende skatteåret, der 

denne forordning eller andre forordninger om bagatellmessig 

støtte får anvendelse. 

2.  Dersom en medlemsstat har opprettet et sentralt register 

over bagatellmessig støtte med fullstendige opplysninger om all 

bagatellmessig støtte gitt av en myndighet i denne 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om 

anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som utfører 

tjenester av allmenn økonomisk betydning 

medlemsstaten, skal nr. 1 opphøre å gjelde fra det tidspunktet 

da registeret omfatter en periode på tre skatteår. 

3.  En medlemsstat skal gi ny bagatellmessig støtte i samsvar 

med denne forordning først etter å ha kontrollert at dette ikke 

medfører at samlet bagatellmessig støtte til det berørte foretaket 

overstiger den relevante øvre grensen fastsatt i artikkel 3 nr. 2, 

og at alle vilkårene fastsatt i denne forordning blir overholdt. 

4.  Medlemsstatene skal registrere og samle alle opplysninger 

om anvendelsen av denne forordning. Registeret skal inneholde 

alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå at vilkårene i 

denne forordning er oppfylt. Opplysninger om individuell 

bagatellmessig støtte skal oppbevares i ti skatteår fra den dato 

da støtten ble gitt. Opplysninger om en ordning for bagatell-

messig støtte skal oppbevares i ti skatteår fra den dato da den 

siste individuelle støtten i henhold til ordningen ble gitt. 

5.  På skriftlig anmodning fra Kommisjonen skal den berørte 

medlemsstaten innen 20 virkedager eller en lengre frist som 

fastsatt i anmodningen, oversende alle opplysninger som 

Kommisjonen anser som nødvendige for å kunne vurdere om 

vilkårene i denne forordning er oppfylt, og særlig det samlede 

beløpet for bagatellmessig støtte som et foretak har mottatt i 

henhold til denne forordning og andre forordninger om 

bagatellmessig støtte. 

Artikkel 7 

Overgangsbestemmelser 

1.  Denne forordning får anvendelse på støtte som gis før 

forordningen trer i kraft, dersom støtten oppfyller alle vilkårene 

fastsatt i denne forordning. Støtte som ikke oppfyller disse 

vilkårene, skal vurderes av Kommisjonen i samsvar med 

relevante rammer, retningslinjer, meldinger og kunngjøringer. 

2.  All individuell bagatellmessig støtte som ble gitt mellom 

2. februar 2001 og 30. juni 2007 og som oppfyller vilkårene i 

forordning (EF) nr. 69/2001, skal anses for ikke å oppfylle alle 

kriteriene i traktatens artikkel 107 nr. 1 og skal derfor unntas fra 

meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3. 

3.  All individuell bagatellmessig støtte gitt mellom 1. januar 

2007 og 30. juni 2014 og som oppfyller vilkårene i forordning 

(EF) nr. 1998/2006, skal anses for ikke å oppfylle alle kriteriene 

i traktatens artikkel 107 nr. 1 og skal derfor unntas fra 

meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3. 

4.  Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal 

enhver ordning for bagatellmessig støtte som oppfyller 

vilkårene i denne forordning, fortsatt omfattes av denne 

forordning i en periode på ytterligere seks måneder. 
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Artikkel 8 

Ikrafttredelse og gyldighetstid 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2014. 

Den får anvendelse til 31. desember 2020. 

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

stater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1336/2013 

av 13. desember 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF med 

hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av fram-

gangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester(1), særlig artikkel 69, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av fram-

gangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggs-

kontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om 

offentlig tjenesteyting(2), særlig artikkel 78, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av fram-

gangsmåtene ved oppdragsgiveres eller offentlige oppdrags-

giveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, 

varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 

2004/18/EF(3), særlig artikkel 68, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved beslutning 94/800/EF(4) godkjente Rådet avtalen 

om offentlige innkjøp (heretter kalt «avtalen»). Avtalen 

bør anvendes på alle kontrakter om innkjøp med en 

verdi som når eller overstiger beløpene (heretter kalt 

«terskelverdier») fastsatt i avtalen, og som er uttrykt i 

spesielle trekkrettigheter. 

2)  Et av målene med direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF 

er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige 

oppdragsgivere som anvender direktivene, samtidig å 

overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå 

dette må terskelverdiene som er fastsatt for offentlige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 14.12.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 

(Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 57. 

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 

(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(4) Rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om inngåelse på 

vegne av Det europeiske fellesskap, på områder som faller inn 

under dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i Uruguay-

rundens multilaterale forhandlinger (1986–1994) (EFT L 336 av 

23.12.1994, s. 1). 

kontrakter i disse direktivene, og som også omfattes av 

avtalen, tilpasses, for å sikre at de tilsvarer motverdien i 

euro, avrundet ned til nærmeste tusen, av terskel-

verdiene fastsatt i avtalen. 

3)  Av konsekvenshensyn bør også terskelverdiene fastsatt i 

direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF som ikke omfattes 

av avtalen, tilpasses. Samtidig bør terskelverdiene 

fastsatt ved direktiv 2009/81/EF tilpasses de endrede 

terskelverdiene fastsatt i artikkel 16 i direktiv 

2004/17/EF. 

4)  Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør 

derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige 

kontrakter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «400 000 euro» med 

«414 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «5 000 000 euro» med 

«5 186 000 euro». 

2)  I artikkel 61 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 erstattes beløpet «400 000 euro» med  

«414 000 euro». 

b)  I nr. 2 erstattes beløpet «400 000 euro» med  

«414 000 euro».  

2019/EØS/18/58 
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Artikkel 2 

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «130 000 euro» med 

«134 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «200 000 euro» med 

«207 000 euro». 

c)  I bokstav c) erstattes beløpet «5 000 000 euro» med 

«5 186 000 euro». 

2)  I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «5 000 000 euro» med 

«5 186 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «200 000 euro» med 

«207 000 euro». 

3)  I artikkel 56 erstattes beløpet «5 000 000 euro» med 

«5 186 000 euro». 

4)  I artikkel 63 nr. 1 første ledd erstattes beløpet  

«5 000 000 euro» med «5 186 000 euro». 

5)  I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) erstattes beløpet «130 000 euro» med 

«134 000 euro». 

b)  I bokstav b) erstattes beløpet «200 000 euro» med 

«207 000 euro». 

c)  I bokstav c) erstattes beløpet «200 000 euro» med 

«207 000 euro». 

Artikkel 3 

I artikkel 8 i direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I bokstav a) erstattes beløpet «400 000 euro» med  

«414 000 euro». 

2)  I bokstav b) erstattes beløpet «5 000 000 euro» med 

«5 186 000 euro». 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 4. mars 2013 

om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS) 

[meld under nummeret K(2013) 1114] 

(2013/131/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/ 

193/EF(1), særleg artikkel 46 nr. 5, og 

ut frå denne synsmåten: 

Føretak og andre organisasjonar bør få tilleggsopplysningar og 

rettleiing om korleis dei skal gå fram for å ta del i EMAS — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 14.12.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 

30.10.2014, s. 58. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Kommisjonen vedtek denne rettleiinga for å gje tilleggsopplys-

ningar som forklarar korleis brukarane skal gå fram for å ta del 

i EMAS. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 4. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2019/EØS/18/59 

 _____  
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VEDLEGG 

Brukarrettleiing for deltaking i EMAS, i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 

om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

I. INNLEIING 

Eit av måla for miljøpolitikken til EU er å oppmuntre alle typar organisasjonar til å nytte miljøstyringsordningar og 

redusere miljøverknadene sine. Miljøstyringsordningane er eitt av fleire moglege verktøy som føretak og andre 

organisasjonar kan nytte for å betre miljøprestasjonen sin, og samstundes spare energi og andre ressursar. EU ønskjer 

særleg å oppmuntre organisasjonar til å ta del i ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er eit 

styringsverktøy som føretak og andre organisasjonar kan nytte for å vurdere, rapportere og betre miljøprestasjonen sin. 

EMAS vart innført i 1993, og er vorten utvikla over tid. EMAS-forordninga(1) utgjer det rettslege grunnlaget for 

ordninga, og den siste revisjonen kom i 2009. 

Denne «brukarrettleiinga for EMAS» er utarbeidd i samsvar med krava i artikkel 46 nr. 5 i EMAS-forordninga. Dette 

dokumentet tek sikte på å gje klare og enkle råd for organisasjonar som er interesserte i EMAS. Føremålet er å gje 

stegvise instruksjonar som er enkle å følgje. I rettleiinga vert det gjort greie for dei viktigaste elementa og dei stega 

som ein organisasjon må ta, for å ta del i ordninga. Dokumentet tek sikte på å auke den allmenne utbreiinga av EMAS 

ved å gjere det enklare for organisasjonane å få tilgang til ordninga. Det er òg viktig å streke under det allmenne målet 

for EU-forordninga, som er å harmonisere gjennomføringa i alle medlemsstatane, og å skape ei felles rettsleg ramme. 

Nærmare opplysningar om global EMAS-registrering er å finne i kommisjonsavgjerd 2011/832/EU av  

7. desember 2011 om ei rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og global registrering i medhald av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskaps-

ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2) 

II. KVA ER ORDNINGA FOR MILJØSTYRING OG MILJØREVISJON (EMAS)? 

EMAS er eit valfritt verktøy som finst tilgjengeleg for alle organisasjonar som driv verksemd innanfor alle økonomiske 

sektorar i eller utanfor Den europeiske unionen, og som ønskjer å 

– ta på seg eit miljøansvar og eit økonomisk ansvar, 

– betre miljøprestasjonen sin, 

– formidle miljøresultata sine til samfunnet og aktørar generelt. 

Nedanfor finst ei stegvis utgreiing om kva som må gjerast for å verte registrert i ordninga og gjennomføre henne. 

Organisasjonar som ønskjer å registrere seg i EMAS, må 

– prove at dei oppfyller krava i miljøregelverket, 

– forplikte seg til ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen sin, 

– vise at dei har ein open dialog med alle aktørar, 

– trekkje inn arbeidstakarane i arbeidet med å betre miljøprestasjonen til organisasjonen, 

– offentleggjere og ajourføre ei godkjend EMAS-miljøfråsegn for kommunikasjon utanfor organisasjonen. 

Det finst òg nokre tilleggskrav. Organisasjonane må 

– gjennomføre ei miljøgjennomgåing (medrekna ei fastsetjing av alle direkte og indirekte miljøaspekt), 

  

(1) Forordning (EF) nr. 1221/2009. 

(2) TEU L 330 av 14.12.2011, s. 25. 
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– registrere seg hjå eit rett organ etter at dei er vortne kontrollerte og godkjende. 

Straks organisasjonane er vortne registrerte, har dei rett til å nytte EMAS-logoen. 

III. KOSTNADER OG FØREMONER VED GJENNOMFØRING AV EMAS 

Generelt vil miljøstyringsordningar som EMAS hjelpe organisasjonar til å få ein meir effektiv og betre ressursbruk, 

redusere risikoar og vere eit godt føredøme gjennom ei offentleg stadfesting av god praksis. Kostnadene ved 

gjennomføringa av ordninga vert vegne opp av innsparingane. 

Føremoner 

Det er gjennomført ei gransking(1) av kostnader og føremoner ved EMAS-registrering. Dei som tok del i granskinga, 

vart bedne om å velje ut dei mest positive verknadene frå ei gjeven liste. «Energi- og ressurssparing» låg øvst på lista 

(21 %), slik figur 1 viser. Deretter kom «Færre negative hendingar» (18 %) og «Betre tilhøve til andre aktørar» (17 %). 

Figur 1 

Føremoner med gjennomføring av EMAS (% av alle svar) 

 

Innsparing som følgje av effektivisering 

Føremonen «Energi- og ressurssparing» låg øvst på lista. I organisasjonar av alle storleikar var det tydeleg at 

energisparinga aleine var større enn dei årlege kostnadene knytte til gjennomføringa av EMAS. Dette tyder på at større 

organisasjonar lett vil kunne dekkje inn kostnadene ved gjennomføring av EMAS. 

Færre negative hendingar 

Denne føremonen var nummer to på lista. Fleire faktorar, t.d. færre brot på miljølovgjevinga, verka inn. Dette har 

tydeleg samanheng med føremonene med omsyn til betre tilhøve til reguleringsstyresmaktene. 

Betre tilhøve til andre aktørar 

Organisasjonane rekna betre tilhøve til andre aktørar som ein viktig føremon, særleg når det gjeld offentleg forvalting 

og tenesteytande føretak.  

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/news/costs_and_benefits_of_emas.pdf 
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Betre marknadstilhøve 

EMAS-registrering kan gje betre forretningstilhøve. Det kan medverke til å halde på eksisterande kundar og å skaffe 

nye. Når det gjeld offentlege innkjøp, kan det vere ein føremon å ha ei miljøstyringsordning som EMAS. Sjølv om 

organisasjonar som tek del i offentlege innkjøp, ikkje eksplisitt kan krevje at tilbydarar skal vere EMAS-registrerte, 

kan føretak som har slik registrering, nytte denne til å vise at dei har dei tekniske føresetnadene for å oppfylle dei  

kontraktsmessige krava til miljøstyring. 

I tillegg kan organisasjonane oppmuntre leverandørane sine til å innføre ei miljøstyringsordning som ein del av deira 

eigen miljøpolitikk. EMAS-registrering kan gjere dei interne framgangsmåtane mellom føretaka enklare for begge 

partar. 

Enklare reglar 

EMAS-registrerte organisasjonar kan vente seg enklare reglar. Det kan vere føremoner for føretak som driv verksemd 

innanfor produksjonssektorane, innanfor rammene av regelverket for integrert førebygging og avgrensing av 

ureining(1). 

I fleire medlemsstatar er det òg føremoner for EMAS-registrerte organisasjonar når det gjeld statlege og regionale 

miljølover og -forskrifter. Slike føremoner kan m.a. omfatte enklare rapporteringsplikter, færre inspeksjonar, lågare 

avfallsavgifter og lengre periodar mellom fornying av godkjenningar. 

Følgjande døme kan nemnast: Ein reduksjon på 50 % når det gjeld avfallsavgifter, ein reduksjon på 20–30 % når det 

gjeld gebyr knytte til utferding av lisensar, ein reduksjon på opptil 100 % når det gjeld gebyr knytte til overvaking og 

tilsyn i medhald av nasjonal lovgjeving, ein reduksjon på 30 % når det gjeld gebyr til offentlege tenester utførte av 

statlege organ, ein reduksjon på 30 % når det gjeld gebyr knytte til utferding av lisensar som gjeld overflatevatn, løyve 

til uttak av grunnvatn og utferding av lisensar som gjeld fyllplassar. Det finst òg føremoner når det gjeld forvaltinga av 

overvaking og handtering av farlege kjemikaliar, plikter som gjeld avfallshandtering (ingen dokumentasjonskrav når 

det gjeld tiltak for teknisk overvaking) og overvaking av klimagassar. 

Kostnader og føremoner 

Føretaka bør sjå på EMAS-registrering som ei investering. Gjennomføring av EMAS fører med seg interne og eksterne 

kostnader, t.d. rådgjevingstenester, menneskelege ressursar for gjennomførings- og oppfølgingstiltak, inspeksjonar, 

registreringsgebyr osv. 

Faktiske kostnader og føremoner kan variere mykje, alt etter t.d. storleiken og verksemda til organisasjonen, noverande 

miljøstyringspraksis, kva stat det dreier seg om osv. Generelt fører likevel EMAS til store innsparingar. Ulike 

granskingar har vist at organisasjonar får dekt gjennomføringskostnadene gjennom auka inntening på nokså kort tid, 

som regel mellom eitt og to år(2)(3)(4)(5)(6). 

Tabell 1 

Kostnader og moglege innsparingar per år som følgje av effektivisering med EMAS(7) 

Storleiken til organisasjonane(1) 

Moglege innsparingar per år 

som følgje av effektivisering 

(euro) 

Kostnader det første året(2) til 

gjennomføring av EMAS 

(euro) 

Kostnader til EMAS per år(3) 

(euro) 

Svært små 3 000–10 000 22 500 10 000 

Små 20 000–40 000 38 000 22 000 

Mellomstore Opptil 100 000 40 000 17 000 

  

(1) I direktivet om industriutslepp, som opphevar IPPC-direktivet med verknad frå 7. januar 2013, er det fastsett nærmare 

retningslinjer for medlemsstatane når det gjeld miljøinspeksjonar, der talet på vitjingar på staden bør byggje på ei systematisk 

vurdering av miljørisikoane ved dei aktuelle anlegga, på grunnlag av eit sett av kriterium som omfattar deltaking frå den 

driftsansvarlege i EMAS-ordninga. 

(2) EVER-granskinga: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision (2005). IEFE- Università Bocconi, for 

Generaldirektoratet (DG) for miljø i Europakommisjonen. 

(3) Hamschmidt J., Dyllick T. (2001). «ISO 14001: profitable? Yes! But is it eco-effective?». Greener Management International,  

nr. 34. 

(4) CESQA SINCERT (2002), Indagine sulla certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001; risultati indagine 

Triveneto. 

(5) Freimann, Walther (2001). The impacts of corporate environmental management systems: a comparison of EMAS and ISO 14001. 

Greener Management International, nr. 36, s. 91–103. 

(6) IRIS (2000). Miljöledningssystem — papperstiger eller kraftfullt verktyg. Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF), Mölndal. 

(7) Tala i tabell 1 er rettleiande og knytte til storleiken på kategoriane. Difor kan dei ikkje nyttast direkte på alle organisasjonar i alle 

situasjonar. 
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Storleiken til organisasjonane(1) 

Moglege innsparingar per år 

som følgje av effektivisering 

(euro) 

Kostnader det første året(2) til 

gjennomføring av EMAS 

(euro) 

Kostnader til EMAS per år(3) 

(euro) 

Store Opptil 400 000 67 000 39 000 

Opplysningane om «Moglege innsparingar per år som 

følgje av effektivisering» byggjer berre på energisparing. 

Det finst ingen tilgjengelege opplysningar om innsparin-

gar som følgje av ressurseffektivisering. 

  

Kjelde:«Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations». Gransking for Europakommisjonen, 2009. 

(1) Organisasjonsstorleiken slik det er definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært 

små, små og mellomstore bedrifter (TEU L 124 av 20.5.2003, s. 36). 

(2) Små og mellomstore føretak kan ofte redusere gjennomføringskostnadene sine for første året ved å gjennomføre EMAS ved hjelp 

av den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy»). Nyare utrekningar viser at i nokre tilfelle kan kostnadene reduserast ned til 

11 500 euro for svært små organisasjonar og 17 000 euro for små organisasjonar i det første gjennomføringsåret. Desse 

utrekningane er berre rettleiande og byggjer på opplysningar som små og mellomstore føretak har gjeve i samband med seminar 

for slike føretak i ulike medlemsstatar. 

(3) Små og mellomstore føretak kan ofte redusere gjennomføringskostnadene sine for første året ved å gjennomføre EMAS ved hjelp 

av den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy»). Nyare utrekningar viser at i nokre tilfelle kan kostnadene reduserast ned til 

2 200 euro per år for svært små organisasjonar og 3 300 euro per år for små organisasjonar. Desse utrekningane er berre rettleiande 

og byggjer på opplysningar som små og mellomstore føretak har gjeve i samband med seminar for slike føretak i ulike 

medlemsstatar. 

I EMAS-dokumentet «Toolkit for small organisations»(1) finst det mange fleire døme på innsparingar med omsyn til 

kostnader/føremoner. 

Generelt har svært små og små organisasjonar etter måten høgre faste og eksterne kostnader enn mellomstore eller 

store organisasjonar, ettersom dei sistnemnde kan nyte godt av stordriftsføremoner der ein større del av kostnadene vert 

dekte internt av miljøavdelingar, og har lågare eksterne kostnader ettersom dei har mindre bruk for rådgjeving. Likevel 

vert òg svært store organisasjonar rådde til å granske gjennomføringskostnadene nøye. 

EMAS og energistyringssystem som t.d. EN 16001 og ISO 50001 er nokså like. Ettersom styring av energibruk er ein 

del av EMAS, har EMAS-registrerte organisasjonar alt betra energieffektiviteten sin, og oppfyller følgjeleg dei fleste 

krava i EN 16001 og ISO 50001. Difor kan dette òg føre til reduserte kostnader. 

Organisasjonar som vurderer EMAS-registrering, bør òg leggje vekt på den tekniske og finansielle støtta eller 

subsidiane som medlemsstatane og dei nasjonale, regionale eller lokale styresmaktene og rette organa innanfor EMAS 

kan tilby. 

IV. EMAS-FORORDNINGA 

EMAS-ordninga vart innført ved forordning (EF) nr. 1221/2009 (òg kjend som EMAS III), og gjeld direkte i alle 

medlemsstatane. 

1. Allment 

1.1. Verkeområde 

 Sidan 2001 har alle offentlege eller private organisasjonar hatt høve til å gjennomføre EMAS. Med EMAS III 

er ordninga òg tilgjengeleg for tredjestatsorganisasjonar eller europeiske føretak som driv verksemd i 

tredjestatar. I det siste tilfellet finst det ei særleg rettleiing for samla registrering i EU, tredjestatsregistrering og 

global registrering. 

 «"Organisasjon" tyder eit selskap, ei samanslutning, eit firma, eit føretak, ei styresmakt eller ein institusjon, i 

eller utanfor Fellesskapet, eller ein del eller kombinasjon av slike, anten juridisk person eller ikkje, offentleg 

eller privat, som har eigne funksjonar og eiga forvalting.» 

 EMAS kan gjennomførast ved eitt område eller ved fleire eller alle områda som tilhøyrer private eller 

offentlege organisasjonar i alle verksemdssektorar(2). Eit «område» er den minste eininga som kan registrerast. 

 «"Område" tyder ein viss geografisk stad som vert forvalta og kontrollert av ein organisasjon, og som vert nytta 

til verksemd, produkt og tenester, medrekna all infrastruktur, alt utstyr og alle materiale; eit "område" er den 

minste eininga som kan registrerast.»  

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/index.htm 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 (TEU L 393 av 30.12.2006, s. 1) 
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1.2. Krav 

 Den allmenne framgangsmåten for gjennomføring av EMAS kan oppsummerast på følgjande måte: 

1)  Organisasjonen bør starte med ei miljøgjennomgåing, det vil seie ein innleiande analyse av all verksemd 

som organisasjonen utfører, for såleis å fastsetje direkte og indirekte miljøaspekt, og av det gjeldande 

miljøregelverket. 

2)  Det bør deretter gjennomførast ei miljøstyringsordning i samsvar med krava i EN ISO 14001 (vedlegg II 

til EMAS-forordninga). 

3)  Ordninga må kontrollerast ved hjelp av interne revisjonar og ei gjennomgåing utført av leiinga. 

4)  Organisasjonen skriv ei EMAS-miljøfråsegn. 

5)  Miljøgjennomgåinga og miljøstyringsordninga vert kontrollerte, og fråsegna vert godkjend av ein EMAS-

kontrollør som har akkreditering eller lisens. 

6)  Straks organisasjonen er vorten godkjend, skal han sende over ein søknad om registrering til det rette 

organet. 

 Europakommisjonen held på å utarbeide «sektorvise referansedokument»(1) i samråd med medlemsstatane og 

andre aktørar. Organisasjonane bør ta omsyn til desse dokumenta når dei gjennomfører EMAS, og i 

miljøfråsegna si gjere greie for korleis dei vart nytta. 

 Kvart dokument omfattar følgjande delar: 

– beste praksis for miljøstyring, 

– indikatorar for miljøprestasjon for visse sektorar, 

– der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet, og klassifiseringsordningar som 

viser nivåa for miljøprestasjon.  

  

(1) Den rettleiande lista over dei elleve sektorane som skal prioriterast ved utarbeidinga av dei sektorvise referansedokumenta, er 

offentleggjord i kommisjonsmeldinga om innføring av ein arbeidsplan for fastsetjing av ei rettleiande liste over sektorar som det 

skal vedtakast sektorvise og sektorovergripande referansedokument for, i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS). 
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Figur 2 

Generell tidsplan for gjennomføring av EMAS 

 

Tabell 2 

Rettleiande tidsplan for gjennomføring av EMAS. Tida som er sett av til kvar aktivitet, er eit 

gjennomsnitt, som kan vere kortare eller lengre alt etter kva medlemsstat det gjeld, storleiken til 

organisasjonen osv.  

EMAS 
Månad 

1 

Månad 

2 

Månad 

3 

Månad 

4 

Månad 

5 

Månad 

6 

Månad 

7 

Månad 

8 

Månad 

9 

Månad 

10 

Miljøgjennomgåing X X         

Miljøstyringsordning  X X X X X X    

Allmenne krav  X         

Miljøpolitikk  X         



Nr. 18/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

EMAS 
Månad 

1 

Månad 

2 

Månad 

3 

Månad 

4 

Månad 

5 

Månad 

6 

Månad 

7 

Månad 

8 

Månad 

9 

Månad 

10 

Planlegging: Miljømål og 

miljødelmål 

 X         

Planlegging: Miljøprogram   X X X      

Iverksetjing og drift: 

Ressursar, oppgåver, ansvar og 

fullmakt 

    X      

Iverksetjing og drift: 

Kompetanse, opplæring og 

medvit hjå personalet, og 

medverknad frå 

arbeidstakarane 

    X      

Iverksetjing og drift: 

Kommunikasjon (intern og 

ekstern) 

     X     

Iverksetjing og drift: 

Dokumentasjon og 

dokumentstyring 

 X X X X X     

Iverksetjing og drift: 

Driftskontroll 

     X X    

Iverksetjing og drift: 

Beredskapsplanar 

      X    

Kontroll: Overvaking og 

måling, samsvarsvurdering, 

avvik, korrigerande og 

førebyggjande tiltak, kontroll 

av registreringar 

    X X X    

Kontroll: Intern revisjon       X X   

Gjennomgåing utført av 

leiinga 

       X   

EMAS-miljøfråsegn         X  

Kontroll og godkjenning         X  

Registrering          X 

2. Korleis gjennomføre EMAS 

2.1. Miljøgjennomgåing 

 Det første steget i ei korrekt gjennomføring av EMAS er utføre ein grundig analyse av den indre strukturen og 

den indre verksemda til organisasjonen. Målet er å identifisere miljøaspekt som er knytte til miljøverknader. 

Dette er grunnlaget for innføringa av ei formell miljøstyringsordning. 

 «"Miljøgjennomgåing" tyder ein grundig innleiande analyse av miljøaspekta, miljøverknadene og miljøpre-

stasjonen i samband med verksemda, produkta og tenestene til ein organisasjon.» 

 Analysen må omfatte følgjande: 

– Lovfesta krav som gjeld for organisasjonen. 

– Fastsetjing av direkte og indirekte miljøaspekt.  
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– Kriterium for å vurdere kor viktige miljøaspekta er. 

– Gransking av all eksisterande praksis og alle eksisterande framgangsmåtar for miljøstyring. 

– Vurdering av tilbakemeldingar etter gransking av tidlegare hendingar. 

 «"Miljøaspekt" tyder eit element i verksemda, produkta eller tenestene til ein organisasjon, som har eller kan ha 

ein miljøverknad.» Miljøaspekt kan vere knytte til grunnlaget (t.d. bruk av råmateriale og energi) eller resultatet 

(utslepp til atmosfæren, avfallsproduksjon osv.). 

 Figur 3 

 Tilhøve mellom aktivitetar, miljøaspekt og miljøverknader 

 

 

 Organisasjonen treng framgangsmåtar for å sikre god oppfølging av verksemd som er identifisert som viktig 

under den første miljøgjennomgåinga. Miljøaspekt og tilhøyrande verknader kan endre seg, og det same gjeld 

verksemda til organisasjonen. Dersom endringane er omfattande, kan det hende at miljøgjennomgåinga må 

ajourførast. Ein organisasjon bør òg vere merksam på ny utvikling, nye teknikkar og nye forskingsresultat osv. 

som kan vere til hjelp ved ei ny vurdering av kor viktige miljøaspekta er, og om det eventuelt er behov for å 

utføre ei ny miljøgjennomgåing dersom verksemda hans endrar seg vesentleg. 

 Korleis skal ei miljøgjennomgåing gjennomførast? 

 Organisasjonane må 

– identifisere miljøaspekt som er knytte til framstillingsprosessane, verksemda eller tenestene deira, og 

– fastsetje kriterium for å vurdere kor viktige desse aspekta er. Kriteria må vere omfattande, og det må vere 

mogleg å kontrollere dei på eit uavhengig grunnlag. 

 Organisasjonen bør kome i hug at han vil måtte gje opplysningar til eksterne aktørar om dei miljøaspekta som 

han identifiserer, og om resultata av vurderinga. 

 Korleis bør miljøaspekta identifiserast? 

 All relevant informasjon må samlast inn. 

 Dette kan omfatte følgjande: 

– Vitje områda for å kontrollere grunnlag og resultat (notere og teikne dersom naudsynt). 

– Samle inn kart og bilete. 

– Identifisere gjeldande miljøregelverk. 

– Samle inn alle miljøløyve, miljølisensar og liknande dokument. 

– Kontrollere alle informasjonskjelder (innkomande fakturaer, teljeapparat, data om utstyr osv.). 

– Kontrollere bruken av produkt (innkjøps- og salsavdelingar er nyttige utgangspunkt). 

– Identifisere nøkkelpersonar (i leiinga og blant arbeidstakarane). Arbeidstakarar som medverkar i alle interne 

system, bør få kome med synspunkt. 

– Be om informasjon frå underleverandørar, som kan ha ein stor innverknad på miljøprestasjonen til ein 

organisasjon. 

– Ta omsyn til tidlegare ulukker og resultat frå overvaking og inspeksjonar. 

– Identifisere igangsetjings- og stengingssituasjonar og påviste risikoar.  
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 Det må takast omsyn til både direkte og indirekte miljøaspekt, og definisjonane nedanfor bør kunne gjere det 

enklare å identifisere desse: 

 «"Direkte miljøaspekt" tyder eit miljøaspekt som er knytt til verksemda, produkta og tenestene til sjølve 

organisasjonen, og som han har direkte styringsmessig kontroll over.» 

 «"Indirekte miljøaspekt" tyder eit miljøaspekt som kan vere eit resultat av samspelet mellom ein organisasjon 

og tredjemann, og som i rimeleg grad kan påverkast av organisasjonen.» 

 Det er svært viktig å ta omsyn til indirekte aspekt. Dette gjeld både privat og offentleg sektor, slik at t.d. lokale 

styresmakter, tenesteføretak og finansinstitusjonar òg må ta omsyn til aspekt utanfor området sitt. 

 Organisasjonane må kunne vise at dei har identifisert vesentlege miljøaspekt som er knytte til fram-

gangsmåtane deira ved tildeling av kontraktar, og at viktige miljøverknader knytte til desse aspekta vert tekne 

omsyn til i styringsordninga deira. 

 Tabell 3 

 Døme på direkte og indirekte miljøaspekt 

Miljøaspekt 

Direkte aspekt Indirekte aspekt 

– Utslepp til atmosfæren 

– Utslepp til vatn 

– Avfall 

– Bruk av naturressursar og råstoff 

– Lokale spørsmål (støy, vibrasjon, lukt) 

– Arealbruk 

– Utslepp til atmosfæren i samband med transport 

– Risikoar for miljøulukker og naudssituasjonar 

– Spørsmål knytte til livssyklusen til eit produkt 

– Kapitalinvesteringar 

– Forsikringstenester 

– Avgjerder knytte til forvalting og planlegging 

– Miljøprestasjon hjå entreprenørar, underleverandø-

rar og leverandørar 

– Val og samansetnad av tenester, t.d. transport, 

catering osv. 

 Direkte miljøaspekt må omfatte tilhøyrande lovfesta krav og avgrensingar når det gjeld løyve, t.d. at dersom 

særlege ureinande stoff er underlagde grenseverdiar for utslepp eller andre krav, skal slike utslepp reknast som 

direkte miljøaspekt. 

 Vurdering av miljøaspekt 

 Det neste steget er å knyte miljøaspekta saman med miljøverknadene som dei har. Tabell 4 viser eit døme på 

slike koplingar. 

Tabell 4 

Døme på miljøaspekt og miljøverknader 

Verksemd Miljøaspekt Miljøverknad 

Transport – Brukte maskinoljer 

– Karbonutslepp frå lastebilar og maskiner 

– Ureining av jord, vatn og luft 

– Drivhuseffekt 

Bygg og anlegg – Utslepp til atmosfæren, støy, vibrasjon 

osv. frå bygg- og anleggsmaskiner 

– Arealbruk 

– Støy, ureining av jord, vatn og luft 

– Øydelegging av arealdekke 

– Tap av biologisk mangfald 
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Verksemd Miljøaspekt Miljøverknad 

Kontortenester – Bruk av materiale, t.d. papir, toner osv. 

– Forbruk av elektrisk kraft (som fører til 

indirekte utslepp av CO2) 

– Ureining frå blanda kommunalt 

avfall 

– Drivhuseffekt 

Kjemisk industri – Spillvatn 

– Utslepp av flyktige organiske sambindin-

gar 

– Utslepp av stoff som bryt ned ozonlaget 

– Vassureining 

– Fotokjemisk ozon 

– Nedbryting av ozonlaget 

 Når aspekta og verknadene deira er vortne identifiserte, vert neste steg å gjere ei grundig vurdering av kvart 

aspekt for å avgjere om nokre av dei er vesentlege miljøaspekt. 

 «"Vesentleg miljøaspekt" tyder eit miljøaspekt som har eller kan ha ein vesentleg miljøverknad.» 

 Følgjande spørsmål må takast stilling til ved vurderinga av kva som er vesentleg: 

i)  Potensial til å føre til miljøskadar. 

ii)  Kor sårbart det lokale, regionale eller globale miljøet er. 

iii)  Omfanget av, talet på, frekvensen til og reversibiliteten til aspektet eller verknaden. 

iv)  Førekomsten av og krava i relevant miljøregelverk. 

v)  Kor viktig det er for aktørar og arbeidstakarar i organisasjonen. 

 På grunnlag av desse kriteria kan organisasjonen utarbeide ein intern framgangsmåte, eller nytte andre verktøy, 

for å vurdere kor vesentlege miljøaspekta er. Små og mellomstore føretak vil finne at EMAS-verktøykassa for 

slike føretak(1) kan gje svært nyttige opplysningar. 

 Ved vurderinga av kor vesentlege miljøaspekta er, er det viktig å ta omsyn til ikkje berre normale driftsvilkår, 

men òg vilkår knytte til igangsetjing, stenging og naudssituasjonar. Både tidlegare, noverande og planlagd 

verksemd bør vurderast. 

 For kvart miljøaspekt bør den tilsvarande verknaden vurderast i høve til følgjande: 

– Omfang — utsleppsnivå, energi- og vassforbruk osv. 

– Alvorsgrad — farar, giftverknad osv. 

– Frekvens / sannsynlege grunnar. 

– Synspunkta til dei partane som det gjeld. 

– Lovfesta krav. 

Tabell 5 

Vurdering av miljøaspekt 

Vurderingskriterium Døme 

Har organisasjonen resultat eller driv verksemd som 

kan påverke miljøet negativt? 

Avfall: blanda kommunalt avfall, emballasjeavfall, 

farleg avfall 

Omfanget av aspekt som kan ha miljøverknader Avfallsmengd: stor, middels, liten 

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/ 
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Vurderingskriterium Døme 

Alvorsgraden av aspekt som kan ha miljøverknader Faregraden av avfall, giftverknaden til materiale: høg, 

middels, låg 

Frekvensen av aspekt som kan ha miljøverknader Høg, middels, låg 

Medvit blant ålmenta og arbeidstakarar om dei aspekta 

som gjeld organisasjonen 

Viktige, til ein viss grad, ingen klager 

Delar av verksemda til organisasjonen som er 

underlagd miljøregelverket 

Utsleppsløyve, overvakingsplikter 

Merk: Det er nyttig å kvantifisere kriteria og den samla vekta av særlege aspekt. 

 Korleis kontrollere at regelverket vert etterlevd 

 «"Etterleving av regelverket" tyder full gjennomføring av gjeldande lovfesta miljøkrav, medrekna vilkår for 

løyve.» 

 Medlemsstatane må syte for at organisasjonane minst har tilgang til opplysningar og hjelp når det gjeld 

følgjande spørsmål: 

– Opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav. 

– Identifisering av dei rette tilsynsstyresmaktene for særlege lovfesta miljøkrav. 

 Tilsynsstyresmaktene skal svare på spørsmål om informasjon, i det minste frå små organisasjonar, om dei 

gjeldande lovfesta miljøkrava, og informasjon om korleis organisasjonane kan oppfylle desse lovfesta krava. 

 Identifisering av alle gjeldande lovfesta krav tyder at det skal takast omsyn til eventuelle ulike nivå av 

miljøregelverk, t.d. nasjonale, regionale eller lokale krav, medrekna løyve og lisensar. 

 Organisasjonen må òg ta omsyn til andre relevante krav, t.d. vilkår for innkjøp, forretningsavtaler, frivillige 

avtaler som organisasjonen har underskrive eller slutta seg til, osv. 

 Det er svært viktig å identifisere lovfesta krav på dette stadiet, slik at ein organisasjon kan peike ut eventuelle 

krav som ikkje kan oppfyllast. Dersom det er naudsynt, må ein organisasjon då gjere tiltak for å etterleve alt 

relevant miljøregelverk (sjå nr. 2.2.5.2 når det gjeld vurdering av korleis regelverket vert etterlevd). 

2.2. Miljøstyringsordning 

 «"Miljøstyringsordning" tyder den delen av den samla styringsordninga som omfattar organisasjonsstruktur, 

planlegging, ansvarsområde, rutinar, framgangsmåtar, metodar og ressursar som er naudsynte for å utvikle, 

gjennomføre, verkeleggjere, gjennomgå og halde ved lag miljøpolitikken, og forvalte miljøaspekta.» 

2.2.1. Al lm en n e k rav  

 I første omgang skal organisasjonen fastsetje og dokumentere verkeområdet for miljøstyringsordninga si. 

 Kvart område som skal omfattast av ei EMAS-registrering, må oppfylle alle krava i EMAS. 

 Organisasjonen må innføre, dokumentere, gjennomføre og halde ved lag ei miljøstyringsordning i samsvar med 

del 4 i EN ISO 14001. Dersom organisasjonen har gjennomført ei anna miljøstyringsordning enn ISO 14001, 

og som Kommisjonen har godkjent(1), treng ikkje organisasjonen å gjere om att dei delane som alt er vortne 

offisielt godkjende, med sikte på å oppfylle krava i EMAS.  

  

(1) I samsvar med ein offisiell framgangsmåte etter artikkel 45 i EMAS-forordninga. 
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2.2.2. Mi l j ø p ol i t i k k  

 «"Miljøpolitikk" tyder dei overordna måla og retningslinjene til ein organisasjon med omsyn til 

miljøprestasjonen hans slik dei formelt er uttrykte av den øvste leiinga i organisasjonen (…). Miljøpolitikken 

gjev ei ramme for handling og for fastsetjinga av miljømål og miljødelmål.» 

 Miljøpolitikk må omfatte dei følgjande punkta: 

– Plikt til å oppfylle lovfesta krav og andre krav som gjeld miljøaspekta til organisasjonen. 

– Plikt til å hindre ureining. 

– Plikt til å betre miljøprestasjonen sin kontinuerleg. 

 Miljøpolitikken gjev ei ramme for handling og for fastsetjing av strategiske miljømål og miljødelmål (sjå 

nedanfor). Han må vere tydeleg, og må omfatte dei fremste prioriteringane, som kan danne grunnlag for 

fastsetjing av mål og delmål. 

2.2.3. P lan l eg gin g  

 Så snart dei grunnleggjande spørsmåla som er nemnde ovanfor, er vortne omfatta, kan planlegginga ta til. 

2.2.3.1.  Miljømål og miljødelmål 

 «"Miljømål" tyder eit overordna miljømessig mål som har opphav i miljøpolitikken, og som organisasjonen 

har sett seg føre å nå, og som skal talfestast dersom det er mogleg.» 

 «"Miljødelmål" tyder eit detaljert krav til prestasjon som har opphav i miljømåla, skal nyttast på ein 

organisasjon eller delar av han, og som må fastsetjast og oppfyllast for å nå desse måla.» 

 Ein organisasjon må utarbeide og dokumentere måla og dei detaljerte delmåla for kvart av dei aspekta som er 

relevante i organisasjonen, i samsvar med miljøpolitikken hans. 

 Straks måla er vortne definerte, vert det neste steget å fastsetje konkrete delmål for dei. Delmåla gjer det 

mogleg å planleggje særlege tiltak som kan gjerast for å oppnå god miljøstyring. 

 Figur 4 

 Samanheng mellom mål, delmål og tiltak 

 

 Døme: 

 Miljømål Minst mogleg produksjon av farleg avfall 

 Delmål Redusere bruken av organiske løysemiddel i prosessen med 20 % på tre år 

 Tiltak Ombruk av løysemiddel når det er mogleg 

Attvinning av organiske løysemiddel 

 Mål og delmål bør målast der det er mogleg og oppfylle krava i miljøpolitikken til ein organisasjon. 

«SMART»-kriteria er nyttige: 

– Specific (spesifikke) — kvart delmål bør gjelde eit særskilt spørsmål. 

– Measurable (målbare) — kvart delmål bør uttrykkjast kvantitativt. 

– Achievable (oppnåelege) — det bør vere mogleg å nå delmåla. 
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– Realistic (realistiske) — delmåla bør vere krevjande og føre til kontinuerleg betring, men ikkje altfor 

ambisiøse. Dei kan alltid reviderast straks dei er vortne oppfylte. 

– Time-bound (tidsavgrensa) — det bør vere ein frist for å oppnå kvart delmål. 

2.2.3.2.  Miljøprogram 

 «"Miljøprogram" tyder ei utgreiing om dei tiltaka, ansvarsområda og midla som vert nytta eller planlagde for å 

nå miljømål og miljødelmål, og fristane som er sette for å nå desse miljømåla og -delmåla.» 

 Miljøprogrammet er eit verktøy for å hjelpe organisasjonen med å planleggje og gjennomføre betringar frå dag 

til dag. Det bør haldast à jour og vere detaljert nok til å gje ei oversikt over framstega i retning av å nå 

delmåla. I programmet bør det gjerast greie for kven som har ansvaret for å nå måla og delmåla, og opplysast 

om tilgjengelege ressursar og gjeldande tidsrammer. Ressursane i seg sjølve (t.d. finansielle eller tekniske 

ressursar eller personalressursar) kan ikkje vere miljømål. 

 I praksis vert programmet ofte utarbeidd i tabellform, og omfattar følgjande: 

– miljømål, knytte til direkte og indirekte aspekt, 

– særlege delmål for å nå måla, og 

– tiltak, ansvarsområde, middel og tidsrammer for kvart einskilt delmål: 

– omtale av tiltaket/tiltaka, 

– person med ansvar for delmålet, 

– status når gjennomføringa tek til, 

– middel som er naudsynte for å nå delmåla, 

– kor ofte framgangen skal overvakast når det gjeld å nå delmålet, 

– sluttresultatet som skal oppnåast, medrekna tidsfrist, 

– dokumentasjon av dei prosessane som er nemnde ovanfor. 

 Ved utarbeidinga av programmet bør det takast omsyn til både direkte og indirekte aspekt. Organisasjonen bør 

plikte seg til ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen sin. 

2.2.4. Iv e rk s e t j i n g  o g  d r i f t  

2.2.4.1.  Ressursar, oppgåver, ansvar og fullmakt 

 Dersom EMAS skal lukkast, må den øvste leiinga vere villig til å stille til rådvelde dei ressursane og den 

organisasjonsstrukturen som trengst for å støtte ordninga. Dette omfattar menneskelege ressursar og sakkunnig 

personale, organisasjonsinfrastruktur, teknologi og finansielle ressursar. 

 Ved miljøgjennomgåinga vart det gjennomført ei gransking av eksisterande organisasjonsinfrastruktur og av 

praksis og framgangsmåtar for leiing. I denne fasen bør interne strukturar og framgangsmåtar tilpassast 

dersom det er naudsynt. 

 Den øvste leiinga i organisasjonen må oppnemne ein representant for leiinga, dvs. ein person som har det 

endelege ansvaret for miljøstyringsordninga. Oppgåva til representanten er å syte for at alle krava til 

miljøstyringsordninga er oppfylte, at ordninga fungerer og er à jour, og at dei som arbeider med allmenn 

forvalting og leiing, får informasjon om korleis ordninga fungerer. Representanten bør melde frå om sterke og 

svake sider ved ordninga, og om naudsynte betringar. 

 Representanten bør ha kvalifikasjonar og røynsle frå miljøspørsmål, lovfesta miljøkrav, leiarskap og 

arbeidsgrupper, og vere kvalifisert innanfor leiing og samordning. Organisasjonen må syte for at desse 

kompetanseområda finst tilgjengelege innanfor organisasjonen. 

 Kompetanse, opplæring og medvit 

 Organisasjonen må definere kva røynsle og kunnskap som personalet må ha for å sikre god miljøstyring. 
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 Han må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for å identifisere opplæringsbehov og 

gjere det som er naudsynt for å sikre at personalet som arbeider med miljøstyringsordninga, har tilstrekkeleg 

kunnskap om følgjande: 

– miljøpolitikken til organisasjonen, 

– lovfesta krav og andre miljøkrav som gjeld for organisasjonen, 

– måla og delmåla som er fastsette for organisasjonen som heilskap og for dei særlege arbeidsområda deira, 

– miljøaspekt og miljøverknader, og metodar for å overvake desse, 

– oppgåvene og ansvarsområda deira innanfor miljøstyringsordninga. 

 Alle som arbeider for eller på vegner av organisasjonen, bør vere medvitne om kva oppgåver dei har innanfor 

EMAS og om miljøføremonene til ordninga. Dei bør ta imot, eller i det minste ha tilgang til, opplæring i 

haldningsskapande miljøarbeid og i miljøstyringsordninga til organisasjonen. 

 Figur 5 

 Flytdiagram for opplæring innanfor miljøstyringsordninga 

 

 

 Miljømedvit kan oppnåast gjennom opplæring eller anna verksemd, t.d. opplysningskampanjar, rundspørjingar 

osv. 

 Arbeidstakarar som medverkar aktivt, er ei drivkraft for kontinuerlege, vellukka betringar, og dei medverkar 

òg til å forankre EMAS i organisasjonen. Dei kan verte trekte inn t.d. gjennom eit miljøutval eller 

arbeidsgrupper, gjennom framleggsordningar, stimuleringsprogram eller anna verksemd. 

 Det bør finnast oppgåver for arbeidstakarar på ulike nivå innanfor utviklinga og gjennomføringa av ordninga. 

Dei kan t.d. medverke til å 

– identifisere miljøaspekt, 

– utarbeide og revidere framgangsmåtar og/eller instruksjonar, 

– gjere framlegg til miljømål og miljødelmål, 

– ta del i ein intern revisjonsprosess, 

– utarbeide EMAS-miljøfråsegna. 

 Leiinga og arbeidstakarane må gje kvarandre jamlege tilbakemeldingar. 

2.2.4.2.  Kommunikasjon 

 God intern og ekstern tovegskommunikasjon er svært viktig for å gjennomføre ei EMAS-registrert 

miljøstyringsordning på ein vellukka måte. Organisasjonen må sannkjenne behovet for å kommunisere med 

aktørane om miljøspørsmål og verdien av å gjere dette. Han pliktar å offentleggjere miljøfråsegna si, og må 

identifisere kva som skal kommuniserast, og til kven. Han må overvake resultata av kommunikasjonen og 

vurdere om han har vore effektiv eller ikkje. 
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 Intern kommunikasjon bør gå i begge retningar (ovanfrå og ned, og nedanfrå og opp). Dette kan gjerast ved 

hjelp av intranett, brosjyrar, interne publikasjonar, nyhendebrev, framleggskassar, møte, oppslagstavler osv. 

 Døme på ekstern kommunikasjon er EMAS-miljøfråsegna, Internett, kampanjedagar, pressemeldingar, brosjy-

rar og bruk av EMAS-logoen dersom dette er mogleg og tillate. 

2.2.4.3.  Dokumentasjon og dokumentstyring 

 Det bør liggje føre dokumentasjon om miljøstyringsordninga som omfattar følgjande: 

– miljøpolitikk, 

– miljømål og miljødelmål, 

– ei utgreiing om verkeområdet for miljøstyringsordninga, 

– ei utgreiing om dei viktigaste delane av miljøstyringsordninga, 

– oppgåver, ansvar og fullmakter, 

– framgangsmåtar for handtering av driftskontroll, 

– driftsprosedyrar, 

– arbeidsinstruksjonar. 

 Dokumentasjonen bør vere klar og presis for å unngå forvirring eller mistydingar. 

 EMAS-dokument kan integrerast i andre styringsordningar (kvalitetsstyring, energistyring, helse- og 

tryggleiksstyring osv.) eller omvendt, for såleis å sikre størst mogleg nytteverdi, unngå dobbeltarbeid og 

redusere byråkratiet. 

 Små og mellomstore føretak bør arbeide for å tilby personalet dokumentasjon som er klar, enkel og lett å 

bruke. 

 Miljøstyringsrettleiing 

 Dette omfattar miljøpolitikk, miljøprotokollar og verksemd på området. Rettleiinga bør integrerast i den årlege 

forvaltingsplanen til organisasjonen. Rettleiinga treng ikkje vere lang og omfattande. Ho bør gjere det lettare 

for personalet å forstå korleis organisasjonen har innført og bygd opp miljøstyringsordninga si, korleis dei 

ulike delane av miljøstyringsordninga heng saman og kva roller dei einskilde personane har innanfor ordninga. 

Denne rettleiinga er ikkje obligatorisk, men dei fleste organisasjonane har likevel valt å ha ei slik rettleiing. 

 Framgangsmåtar 

 Dokumenta om framgangsmåtar gjer greie for KORLEIS, NÅR og av KVEN dei einskilde tiltaka skal 

utførast. 

 Det kan t.d. vere framgangsmåtar for følgjande: 

– identifisering og vurdering av viktige aspekt, 

– handtering av korleis regelverket vert etterlevd, 

– handtering av dei vesentlege miljøaspekta som er påviste, 

– handtering av overvaking og måling, 

– handtering av kriseberedskap, 

– handtering av avvik, førebyggjande og korrigerande tiltak, 

– identifisering og handtering av kompetanse, opplæring og medvit, 

– handtering av kommunikasjon, 

– dokumentstyring, 

– handtering av registreringar, 

– handtering av intern revisjon. 
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 Arbeidsinstruksjonar 

 Arbeidsinstruksjonar må vere klare og enkle å forstå. Dei bør gjere greie for kor relevant ein aktivitet er, 

miljørisikoen som er knytt til aktiviteten, særleg opplæring for personale som har ansvar for å utføre 

aktiviteten, og korleis aktiviteten skal overvakast. Det kan vere nyttig å illustrere instruksjonane med bilete, 

piktogram eller på andre måtar som kan sikre at dei er lette å forstå for alle arbeidstakarane. 

 Dokumentstyring 

 Organisasjonen må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for handtering av dokument 

som er fastsette for miljøstyringsordninga. Det bør leggjast særleg vekt på registreringar (sjå nr. 2.2.5.4). 

 Dette vil krevje ein framgangsmåte for følgjande: 

 Figur 6 

 Prosess for handtering av dokument innanfor ei miljøstyringsordning 

  

 Ordninga bør sikre at ulike versjonar av dokumenta framleis finst tilgjengelege, og at dokumenta framleis er 

leselege og lette å identifisere. 

 Dokument frå eksterne kjelder kan takast med, fordi dei ofte er viktige for å sikre at miljøstyringsordninga 

fungerer korrekt. Slike dokument kan omfatte informasjon frå lokale styresmakter og offentlege forvaltingar, 

brukarhandbøker til utstyr, helse- og tryggleiksdatablad osv. 

2.2.4.4.  Driftskontroll 

 Driftskontroll inneber identifisering og planlegging av verksemd som er knytt til viktige miljøaspekt i samsvar 

med politikken, måla og delmåla (sjå figur 7). Slik kontroll kan òg omfatte aktivitetar som t.d. vedlikehald av 

utstyr, igangsetjing og stenging, forvalting av entreprenørar på staden og tenester frå leverandørar eller 

seljarar. Det må liggje føre framgangsmåtar for å handtere identifiserte risikoar, fastsetje delmål og måle 

miljøprestasjon (helst ved hjelp av tydelege miljøindikatorar). Framgangsmåtane må definere normale tilhøve. 

Unormale tilhøve og naudssituasjonar må definerast og gjerast greie for. Framgangsmåtane for driftsstyring 

bør vere godt dokumenterte og leggjast fram for intern revisjon. 

 Figur 7 

 Driftskontroll 
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2.2.4.5.  Beredskap og innsats 

 Organisasjonen må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag framgangsmåtar for å identifisere moglege 

naudssituasjonar og ulukker for å 

– unngå risiko for ulukker, 

– gjere greie for korleis organisasjonen handlar i tilfelle ulukker, 

– hindre eller redusere miljøverknader som er knytte til dette. 

 Beredskapsplanen er svært viktig i industrien og i organisasjonar som driv verksemd som inneber mogleg 

risiko. 

 Organisasjonen må jamleg gå gjennom kriseberedskapen sin (medrekna eigna opplæring) og reaksjons-

prosedyrane sine. Han bør gå gjennom dei på nytt dersom det er naudsynt, særleg etter naudssituasjonar eller 

ulukker. Framgangsmåtane bør òg prøvast jamleg. 

 Figur 8 

 Beredskapsplanar 

  

2.2.5. Kon t r o l l  

2.2.5.1.  Overvaking og måling 

 Organisasjonen må utarbeide, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for jamleg overvaking og 

måling av viktige parametrar som t.d. utslepp til atmosfæren, avfall, vatn og støy for å oppnå ein tilleggsverdi 

frå resultata. Han pliktar òg å rapportere om grunnleggjande indikatorar for miljøprestasjon (sjå nr. 2.3.2). 

 Det skal takast omsyn til lovfesta krav til overvaking, og overvakingskriterium som t.d. kor ofte inspeksjonane 

vert utførte og med kva metode, må vere i samsvar med krava. Opplysningar om desse er nyttige for å sikre 

– at det er samsvar med lovfesta krav og reglar, 

– korrekt vurdering av miljøprestasjonar, 

– at EMAS-fråsegna er fullstendig og tydeleg. 

 Andre faktorar kan òg målast og overvakast, alt etter kva organisasjonen har behov for: 

– viktige miljøaspekt, 

– miljøpolitikk og miljømål, 

– nivået av medvit blant arbeidstakarane osv.  
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 Måleutstyr må kalibrerast jamleg for å vere i samsvar med regelverket og for å oppnå nøyaktige resultat. 

2.2.5.2.  Vurdering av korleis regelverket vert etterlevd 

 Etterleving av regelverket er eit hovudkrav i EMAS-forordninga og ein føresetnad for at ein organisasjon kan 

registrere seg, og organisasjonen må difor ha ein framgangsmåte for å gjennomgå og vurdere dette jamleg. 

 Dette kan best gjerast ved å utarbeide ei liste over alt gjeldande regelverk og alle særlege krav, og deretter 

jamføre dette med dei særlege tilhøva i organisasjonen (sjå tabell 6). For større og meir samansette 

organisasjonar kan det vere naudsynt å nytte databasar eller søkje hjelp utanfrå. 

 Dersom kontrolløren finn tilfelle av manglande samsvar som ikkje er vortne utbetra, kan ikkje miljøfråsegna 

godkjennast eller den endelege fråsegna underskrivast (vedlegg VII). 

 Tabell 6 

 Døme på enkel vurdering av etterleving av regelverket 

Gjeldande miljøregelverk Særlege krav Status for organisasjonen Resultat 

Regelverk for avfall – Løyve til avfalls-

produksjon 

– Avfallshandtering 

– Utdatert løyve 

– Avfallshandtering 

under kontroll 

Skaffe eit ajourført 

løyve 

Regelverk for utslepp til 

atmosfæren 

– Grenseverdiar for 

utslepp (NOx, SOx, 

partiklar osv.) 

– Løyve for kjelar 

– Under grenseverdiane 

– Løyva er ajourførte 

OK 

Regelverk for støy – Grenseverdiar for støy i 

området 

– Under den tillatne 

grenseverdien 

OK 

Regelverk for 

vasshandsaming 

– Særleg handsaming 

(eliminering av P og N) 

– Grenseverdiar for 

avløpsvatn 

– Løyve til utslepp til 

vassdrag 

– Ikkje innført enno 

– Ikkje fullt samsvar 

– Løyvet er ikkje 

ajourført 

Situasjonen må 

utbetrast 

Regelverk for utslepp av 

klimagassar 

– Grenseverdiar for 

tildelte kvotar for 

utslepp av klimagassar 

– Under grenseverdien OK. Det er mogleg å 

selje nokre av 

utsleppskvotane 

2.2.5.3.  Avvik, korrigerande tiltak og førebyggjande tiltak 

 Organisasjonen må innføre, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for handtering av tilfelle og 

moglege tilfelle av avvik frå EMAS-krava. 

 Framgangsmåten skal m.a. omfatte måtar for å 

– identifisere og korrigere tilfellet, 

– granske årsaka til og verknadene av avviket, 

– vurdere behovet for tiltak for å unngå nye avvik, 

– registrere resultata av dei korrigerande tiltaka som vert gjorde, 

– vurdere behovet for tiltak for å hindre tilfelle av avvik, 

– gjennomføre eigna førebyggjande tiltak for å unngå slike tilfelle, og 

– vurdere om dei korrigerande og førebyggjande tiltaka har vore verknadsfulle. 



Nr. 18/392 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

 «Avvik» tyder alle former for manglande oppfylling av dei grunnleggjande krava som er oppførte i fram-

gangsmåtane og dei tekniske instruksjonane. 

 Avvik kan vere resultat av menneskelege feil eller gjennomføringsfeil. Det bør snarast mogleg gjerast 

endringar for å rette feila og unngå at dei vert gjorde på nytt. 

 Avvik kan oppdagast på følgjande måte: 

– ved driftskontroll, 

– ved intern/ekstern revisjon, 

– ved gjennomgåing utført av leiinga, eller 

– som del av den daglege verksemda. 

 Korrigerande og førebyggjande tiltak 

 Representanten med EMAS-ansvar frå leiinga må få informasjon om avvik, slik at det kan takast avgjerder om 

eventuelle korrigerande tiltak. 

 Dersom det er påvist moglege avvik, må representanten med EMAS-ansvar frå leiinga informerast, slik at det 

kan takast avgjerder om eventuelle førebyggjande tiltak. 

 Både korrigerande og førebyggjande tiltak bør registrerast. Det kan vere naudsynt å endre dokumentasjonen 

om miljøstyringsordninga som følgje av dette. 

2.2.5.4.  Kontroll av registreringar 

 Organisasjonen må innføre eit system for å halde ved lag registreringar som viser at han oppfyller krava i 

miljøstyringsordninga si. 

 Organisasjonen må innføre, gjennomføre og halde ved lag ein framgangsmåte for handtering av 

registreringane sine. Dette bør omfatte t.d. identifikasjon, lagring, vern, attfinning, forvaring og stryking av 

registreringar. 

 Registreringane skal vere og halde fram med å vere mogleg å identifisere, vere leselege og kunne ajourførast 

og sporast. 

 Døme på registreringar: 

– Elektrisitet, forbruk av vatn og råmateriale. 

– Avfallsproduksjon (farleg og ikkje-farleg avfall). 

– Utslepp av klimagassar. 

– Hendingar, ulukker og klager. 

– Lovfesta krav. 

– Revisjonsrapportar og gjennomgåingar utførte av leiinga. 

– Inspeksjonsrapportar. 

– Viktige miljøaspekt. 

– Avvik, korrigerande tiltak og førebyggjande tiltak. 

– Kommunikasjon og opplæring. 

– Framlegg frå personalet. 

– Opplæring og seminar. 

2.2.6. In t e rn  r ev i s j on  

 I EMAS vert det lagt særleg vekt på intern revisjon i vedlegg III. 

 «"Intern miljørevisjon" tyder ei systematisk, dokumentert, jamleg og objektiv vurdering av miljøprestasjonen 

til ein organisasjon og til styringsordninga og dei prosessane som er utarbeidde for å verne miljøet.» 

 Organisasjonen skal innføre ein intern framgangsmåte for revisjon som ein del av styringsordninga. Han må 

omfatte ansvarsområde og krav til planlegging og gjennomføring av revisjonar, rapportering av resultat og 

forvaring av registreringar, fastsetjing av revisjonskriterium, verkeområde, frekvens og metodar. 
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 Målet for den interne revisjonen er å fastsetje følgjande: 

 om miljøstyringsordninga oppfyller krava i EMAS-forordninga, 

 om ordninga er vorten gjennomført og halden ved lag på ein god måte, 

 å garantere at leiinga i organisasjonen får den informasjonen som han treng for å gå gjennom miljøpre-

stasjonen til organisasjonen, 

 om miljøstyringsordninga er verknadsfull. 

 Revisjonen skal utførast på ein objektiv måte av uavhengige personale. Den interne revisoren kan vere ein 

medlem av personalet som har fått opplæring, eller ein person eller ei gruppe utanfrå. 

 Allmenne reglar 

– Innføre eit revisjonsprogram. 

– Definere verkeområdet for revisjonen. Dette vil vere avhengig av storleiken på organisasjonen og 

organisasjonstypen. I oppføringa av verkeområdet må det gjerast greie for kva fagområde som er omfatta, 

kva former for verksemd som skal reviderast, kva miljøkriterium som skal vurderast, og kva tidsrom som 

revisjonen skal omfatte. 

– Føre opp kva ressursar som trengst for å utføre revisjonen, t.d. personale som har fått god opplæring og har 

god kjennskap til verksemda, tekniske aspekt, miljøaspekt, lovfesta krav. 

– Syte for at all verksemd i organisasjonen vert utført i samsvar med tidlegare fastlagde framgangsmåtar. 

– Identifisere moglege nye problem og innføre tiltak for å hindre at dei oppstår. 

 Intern revisjon – steg 

 Figur 9 

 Intern revisjon – steg 

  

2.2.6.1.  Revisjonsprogram og revisjonsfrekvens 

 Programmet må omfatte følgjande: 

– Særlege mål for den interne revisjonen 

– Korleis kontrollere om miljøstyringsordninga er samanhengande og i samsvar med politikken og 

programmet til organisasjonen, og oppfyller EMAS-krava 

– Samsvar med gjeldande regelverksbaserte miljøkrav. 

 Organisasjonen må gjennomføre interne revisjonar kvart år for å ha eit korrekt oversyn over dei vesentlege 

miljøaspekta sine. Revisjonssyklusen, som omfattar alle aktivitetane i organisasjonen, må fullførast innan tre 

år. Små organisasjonar kan utvide dette tidsrommet til fire år. 

 Kor ofte kvar einskild aktivitet skal reviderast, vil variere etter 

– arten, omfanget av og kompleksiteten i verksemda som det gjeld, 

– kor viktige dei tilhøyrande miljøverknadene er, 
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– kor viktige og alvorlege dei problema er som er påviste ved tidlegare revisjonar, er 

– tidlegare miljøproblem. 

 Som regel må meir samansett verksemd som har meir vesentlege miljøverknader, reviderast oftare. 

 For å få tilfredsstillande resultat må alt personale som arbeider med intern revisjon, ha ein klar oppfatning av 

miljømåla og dei særlege rollene til alle som tek del (direktørar, leiarar, arbeidstakarar, revisorar osv.). 

2.2.6.2.  Intern revisjonsverksemd 

 Det er viktig å førebu seg til den interne revisjonen. Først må revisoren eller revisorgruppa peikast ut. 

Organisasjonen kan nytte sitt eige personale som revisorar, eller nytte revisorar utanfrå. Dei må vere objektive 

og upartiske og ha fått tilstrekkeleg kompetanse og opplæring. Revisoren/revisorgruppa bør 

– utarbeide ein god revisjonsplan ved å samle inn opplysningar om mål, verkeområde, stad og dato i samråd 

med organisasjonen, 

– leggje fram ein revisjonsplan for organisasjonen i god tid på førehand, 

– utarbeide sjekklister, 

– fordele oppgåver innanfor revisjonsgruppa. 

 For at revisjonen skal vere meiningsfull, må revisjonsgruppa kontrollere at det er samsvar med 

miljøregelverket, om mål og delmål er nådde og om styringsordninga er effektiv og føremålstenleg. 

 Revisjonsprosessen skal omfatte følgjande steg: 

– Forståing av styringsordninga. 

– Vurdering av sterke og svake sider ved ordninga. 

– Innsamling av relevant dokumentasjon (t.d. data, registreringar, dokument). 

– Vurdering av resultata av revisjonen. 

– Utarbeiding av konklusjonane frå revisjonen. 

– Rapportering av resultata og konklusjonane frå revisjonen. 

2.2.6.3.  Rapportering av resultata og konklusjonane frå revisjonen 

 Føremålet med revisjonsrapporten er å gje leiinga følgjande: 

– skriftleg dokumentasjon på verkeområdet for revisjonen, 

– informasjon om i kva grad måla er nådde, 

– informasjon om i kva grad måla er i samsvar med miljøpolitikken til organisasjonen, 

– informasjon om i kva grad overvakingssystemet er påliteleg og verknadsfullt, 

– framlegg til korrigerande tiltak dersom det er naudsynt. 

 Rapporten skal sendast over til representanten med EMAS-ansvar frå leiinga, som gjennomfører dei 

korrigerande tiltaka dersom det er påvist avvik (medrekna eventuelle tilfelle av manglande samsvar). 

2.2.7. Gj en n om gå in g  u t fø r t  av  l e i i n ga  

 Den øvste leiinga må revidere styringsordninga jamleg (minst ein gong i året) for å sikre at ho høver til 

føremålet og er verknadsfull. Gjennomgåinga som leiinga utfører, må registrerast, og registreringane må 

forvarast. 

 Innhaldet i gjennomgåinga til leiinga 

 Grunnlag: 

– Resultat frå interne revisjonar, medrekna vurdering av korleis regelverket vert etterlevd. 

– Ekstern kommunikasjon.  
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– Klager. 

– I kor stor grad mål og delmål er oppnådde. 

– Status for korrigerande og førebyggjande tiltak. 

– Oppfølging etter tidlegare gjennomgåingar som leiinga har utført. 

– Endra omstende, t.d. utvikling av regelverket, endra miljøtilhøve. 

– Tilrådingar om betringar. 

 Resultatfaktorar omfattar alle avgjerder og aktivitetar, endringar i miljøpolitikk, miljømål og miljødelmål og 

andre aspekt ved miljøstyringsordninga. 

2.3. EMAS-miljøfråsegn 

 «"Miljøfråsegn" tyder utførlege opplysningar til ålmenta og til andre partar som det gjeld, om organisasjonens 

struktur og verksemd, miljøpolitikk og miljøstyringsordning, miljøaspekt og miljøverknader, miljøprogram, 

miljømål og miljødelmål, miljøprestasjon og etterleving av gjeldande lovfesta miljøkrav…» 

 Fråsegna er eitt av dei kjenneteikna som gjer EMAS unik jamført med andre miljøstyringsordningar. 

 For ålmenta stadfestar fråsegna organisasjonen si plikt til å gjere tiltak på miljøområdet. 

 For organisasjonen er fråsegna eit godt høve til å stadfeste kva han gjer for å betre miljøet. 

 I EMAS er det fastsett visse minstekrav til fråsegna, men organisasjonen kan sjølv avgjere kor detaljert ho skal 

vere, i tillegg til strukturen og utforminga hennar, så lenge innhaldet er klart, påliteleg, truverdig og korrekt. 

Det er opp til organisasjonen å avgjere om han ønskjer å ta med miljøfråsegna si i årsrapporten eller andre 

rapportar, t.d. om sosialt ansvar. 

2.3.1. Min s t e in n h a ld  i  EMAS- mi l j ø f rå s egn a  

1)  Ei klar og eintydig omtale av organisasjonen som skal registrerast i EMAS, og ei oppsummering av 

verksemda, produkta og tenestene til organisasjonen, og av tilhøvet mellom organisasjonen og eventuelle 

mororganisasjonar. 

 Ta med diagram, kart, flytdiagram, luftfotografi osv. for å illustrere innhaldet. NACE-kodar bør òg takast 

med for å gjere greie for aktivitetar. 

2)  Miljøpolitikken og ei kort utgreiing om miljøstyringsordninga til organisasjonen. 

 Ei grundig omtale av ordninga er viktig for å gje klare opplysningar om arbeidsstrukturen. Miljøpolitikken 

må takast med. 

3)  Ei omtale av alle dei vesentlege direkte og indirekte miljøaspekta som fører til vesentlege miljøverknader 

frå organisasjonen si side, og ei utgreiing om arten av miljøverknader og korleis desse er knytte til 

miljøaspekta (vedlegg I.2 til EMAS-forordninga). 

 Direkte og indirekte miljøaspekt bør førast opp kvar for seg. Det bør opplysast om verknadene av begge 

desse ved hjelp av tabellar eller flytdiagram. 

4)  Ei utgreiing om miljømåla og -delmåla sett i høve til vesentlege miljøaspekt og miljøverknader. 

 Bruk lister over delmål og mål, og indikatorar for å vurdere framgang når det gjeld betringar av 

miljøprestasjon. Ta med miljøprogrammet, og vis til særlege tiltak som er gjorde eller planlagde for å betre 

prestasjonen. 

5)  Ei oppsummering av tilgjengelege data om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og 

-delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det skal rapporterast om dei 

grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er 

fastsett i del C i vedlegg IV til EMAS-forordninga.  
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 I dei grunnleggjande indikatorane vert det lagt vekt på seks hovudområde: energieffektivitet, material-

effektivitet, vatn, avfall, biologisk mangfald og utslepp (sjå nr. 2.3.2). 

6)  Andre faktorar som gjeld miljøprestasjonen, medrekna miljøprestasjonen sett i høve til regelverksføreseg-

ner med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene deira. 

 Bruk tabellar og/eller diagram for å jamføre lovfesta referansegrenseverdiar med dei målte grenseverdiane 

som organisasjonen har målt og/eller rekna ut. Det er ikkje alltid mogleg å måle miljøprestasjon ved hjelp 

av data. Mjuke faktorar er òg relevante og kan omfatte endringar i åtferd, betringar av prosessar osv. 

7)  Opplysningar om gjeldande lovfesta miljøkrav 

 EMAS krev at regelverket vert etterlevd. Miljøfråsegna gjev organisasjonen høve til å opplyse om korleis 

dette kan oppnåast. 

 Sjølv om EMAS-registrerte organisasjonar bør ha tilgjengeleg ei intern liste over alle gjeldande lovfesta 

krav, er det ikkje naudsynt å ta med alle desse i miljøfråsegna. I denne samanhengen er det nok å ta med 

eit kort oversyn. 

8)  Namnet og akkrediterings- eller lisensnummeret til miljøkontrolløren, og godkjenningsdatoen. 

 Dersom organisasjonen offentleggjer miljøfråsegna si som ein del av ein annan rapport, bør fråsegna vere 

tydeleg identifisert, med opplysningar om at fråsegna er godkjend av miljøkontrolløren. Sjølv om det ikkje 

er obligatorisk å ta med den fråsegna som er nemnd i artikkel 25 nr. 9, som vedlegg til EMAS-miljøfrå-

segna, vert det rekna som beste praksis å gjere dette. 

2.3.2. Gru n n leg gj an d e  i n d ik a tora r  og  an d re  r e l evan t e  ek s i s t e ra n d e  i n d ik a tora r  fo r  mi l j ø -

p res t a s j on  

2.3.2.1.  Grunnleggjande indikatorar 

 Organisasjonane skal opplyse om dei grunnleggjande indikatorane sine for miljøprestasjon (òg kalla 

grunnleggjande ytingsindikatorar) som er relevante for dei direkte miljøaspekta til organisasjonen. Dei bør òg 

opplyse om andre ytingsindikatorar som er relevante for meir spesifikke miljøaspekt. Dei bør ta omsyn til 

sektorvise referansedokument der desse er tilgjengelege. 

 Dei grunnleggjande indikatorane gjeld for alle typar organisasjonar. Dei skal måle prestasjonar på dei 

følgjande viktige miljøområda: 

– Energieffektivitet. 

– Materialeffektivitet. 

– Vatn. 

– Avfall. 

– Biologisk mangfald. 

– Utslepp. 

 Kvar grunnleggjande indikator er samansett av eit tal A (grunnlag), eit tal B (resultat) og eit høvetal R = 

(A/B). 

i) Tal A (grunnlag) 

Grunnlaget (tal A) skal opplysast på følgjande måte: 

Energieffektivitet: 

a)  Samla årleg energiforbruk, uttrykt i MWh eller GJ. 

b)  Prosentdelen av a) frå fornybare energikjelder som organisasjonen produserer. 

 Indikatoren b) omfattar prosentdelen energiforbruk per år frå fornybare energikjelder som organisasjonen 

faktisk produserer. Energi som vert kjøpt frå ein energileverandør, er ikkje omfatta av denne indikatoren, og 

kan reknast som ein del av tiltak innanfor «grøne innkjøp». 

 Materialeffektivitet: 

 Årleg massestraum av ulike materiale som vert nytta, uttrykt i tonn, men ikkje medrekna energiberarar og 

vatn.  
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 Den årlege massestraumen av ulike materiale kan delast inn etter bruksområdet deira. Dei kan t.d. omfatte 

råmateriale som metall, tre eller kjemikaliar, eller innsatsvarer, alt etter verksemda til organisasjonen. 

 Vatn: 

 Samla årleg vassforbruk, uttrykt i m3. 

 Denne indikatoren krev at det vert opplyst om det samla årlege forbruket av vatn i organisasjonen. 

 Det er nyttig å gjere greie for ulike former for vassforbruk, og å opplyse om forbruket på grunnlag av 

vasskjelda, t.d. overflatevatn, grunnvatn. 

 Annan nyttig informasjon kan omfatte mengda av spillvatn, spillvatn som er reinsa og nytta om att, attvinning 

av regnvatn og gråvatn. 

 Avfall: 

 Dette omfattar samla årleg produksjon av 

 avfall (fordelt etter type), uttrykt i tonn, 

 farleg avfall, uttrykt i tonn eller kilogram. 

 Opplysningar om avfall og farleg avfall er obligatoriske i medhald av EMAS-forordninga. Det er god praksis 

når det gjeld begge avfallsstraumane at avfallet vert fordelt etter type. Det bør takast utgangspunkt i resultata 

av miljøgjennomgåinga, medrekna gjeldande lovfesta krav til rapportering av avfall. Meir detaljerte rapportar 

kan gjevast i samsvar med nasjonale ordningar for avfallsklassifisering for gjennomføring av den europeiske 

avfallslista. 

 Rapportering av lange lister over avfallstypar kan ha lite for seg og verke forvirrande for kommunika-

sjonsføremål, og eit alternativ kan difor vere å gruppere informasjon i samsvar med den europeiske lista. 

Avfallet kan då registrerast etter mengd av dei ulike avfallstypane, t.d. metall, plast, papir, slam, oske osv. Det 

kan òg vere nyttig å leggje til opplysningar om mengda av avfall som er attvunne, resirkulert, nytta til 

energiproduksjon eller deponert. 

 Biologisk mangfald: 

 Arealbruk, uttrykt i m2 tettbygd område. 

 Biologisk mangfald er eit komplekst og nokså nytt aspekt i samband med grunnleggjande indikator. Nokre av 

dei faktorane som fører til tap av biologisk mangfald (klimaendringar, utslepp/ureining), er alt omfatta av 

miljøaspekt og tilhøyrande indikatorar i EMAS-forordninga, som omfattar energi- og vassforbruk, utslepp, 

avfall osv. 

 Ikkje alle indikatorar for biologisk mangfald er relevante for alle sektorar/organisasjonar, og ikkje alle kan 

gjennomførast utan vidare frå byrjinga. Miljøgjennomgåinga bør gje ein god indikasjon på kva faktorar som er 

relevante. Organisasjonen bør vurdere ikkje berre lokale verknader, men òg direkte og indirekte verknader på 

biologisk mangfald i ei vidare tyding, t.d. utvinning av råmateriale, innkjøps-/forsyningskjeda, produksjon og 

produkt, transport og logistikk, marknadsføring og kommunikasjon. Det finst ingen einskild indikator som er 

relevant for alle organisasjonar. 

 Indikatoren for biologisk mangfald når det gjeld arealbruk, som er fastsett i vedlegg IV til EMAS-forordninga, 

kan sjåast på som ein fellesnemnar. Han omfattar berre anlegga til organisasjonen i form av tettbygde område. 

Det vert like fullt tilrådd at avskjerma område òg bør omfattast. 

 Utslepp: 

a)  Samla årlege utslepp av klimagassar (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), uttrykt i tonn CO2-ekvivalentar. 

b)  Samla årlege utslepp til atmosfæren (som minst omfattar SO2, NOx, PM), uttrykt i kilogram eller tonn. 

 Merk: Fordi desse stoffa har ulike verknader, bør dei ikkje leggjast saman. 

 Det må avklarast kva tilnærming organisasjonen har til kvantifisering av utslepp, særleg av klimagassar og 

luftureinande stoff(1). Som eit utgangspunkt må organisasjonane ta omsyn til eksisterande lovfesta krav. Dette 

gjeld heilt klart for organisasjonar som har anlegg som høyrer inn under verkeområdet for ordninga for handel 

med utsleppskvotar i Den europeiske unionen eller forordninga om det europeiske registeret over utslepp og 

overføring av ureinande stoff. I andre tilfelle kan det nyttast europeiske, allment godkjende eller 

nasjonale/regionale felles metodar når slike finst tilgjengelege.  

  

(1) EMAS-forordninga er likevel ikkje den rette staden for innføring av metodar eller verktøy for utvikling av oversikter over og/eller 

kvantifisering av utslepp. 
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 Sjølv om rapportar om grunnleggjande indikatorar berre er obligatoriske når det gjeld direkte aspekt, må ein 

organisasjon ta omsyn til alle vesentlege miljøaspekt, både direkte og indirekte. Difor er det best å rapportere 

om vesentlege indirekte utslepp av klimagassar, helst åtskilt frå direkte utslepp. 

ii) Tal B (resultatfaktor) 

Samla årleg resultat (tal B) er det same for alle område, men må tilpassast ulike organisasjonstypar: 

a)  Produksjonssektoren (industri): Gje opplysningar om samla bruttoprodukt, uttrykt i millionar euro eller 

samla årleg fysisk resultat, uttrykt i tonn. Små organisasjonar kan føre opp samla årsomsetning eller tal på 

arbeidstakarar. 

b)  Andre sektorar enn produksjonssektoren (tenesteyting, forvalting): Gje opplysningar om talet på 

arbeidstakarar. 

2.3.2.2.  Grunnleggjande indikatorar og tilhøyrande fleksibilitet – grunngjeving 

 Det er viktig å forstå grunngjevinga for fastsetjinga av indikatorar og elementa av fleksibilitet som er fastsette 

i EMAS-forordninga (vedlegg IV til EMAS-forordninga). 

 I vedlegg IV del C nr. 1 er det fastsett at indikatorane skal 

a)  gje ei korrekt vurdering av miljøprestasjonen til organisasjonen, 

b)  vere forståelege og eintydige, 

c)  gje høve til jamføring av miljøprestasjonane til organisasjonen frå år til år, med sikte på å vurdere 

utviklinga deira, 

d)  gje høve til jamføring med sektorvise, nasjonale eller regionale standardverdiar for referansemåling, 

e)  gje høve til jamføring med relevante regelverksbaserte krav. 

 Dette er dei viktigaste funksjonane til dei grunnleggjande ytingsindikatorane. 

 Indikatorane kan likevel nyttast med ein viss grad av fleksibilitet dersom dette medverkar til at dei kan fylle 

funksjonen sin. 

 Vilkåra for fleksibilitet er som følgjer: 

– Vilkår for bruk av føresegna om fortruleg handsaming, slik det er nemnt i vedlegg IV del C nr. 1 — 

«Dersom offentleggjeringa skulle ha ein uheldig innverknad på den fortrulege handsaminga av forretnings- 

eller industriopplysningane til (...), kan organisasjonen få løyve til å indeksere desse opplysningane i 

rapporteringa si, t.d. ved å fastsetje eit basisår (med indeksnummeret 100) der det vil gå fram korleis 

faktisk grunnlag/verknad har utvikla seg». Denne føresegna kan gjerast gjeldande dersom bruken av ein 

indikator kan avsløre følsame data som vil kunne setje ein konkurrent i stand til å rekne ut 

gjennomsnittsprisen for produksjonen. 

– Vilkår for IKKJE å rapportere om ein av dei særskilde grunnleggjande indikatorane som er fastsette i 

vedlegg IV del C nr. 2 bokstav a) og b) — «Dersom ein organisasjon konkluderer med at ein eller fleire 

grunnleggjande indikatorar ikkje er relevante for dei vesentlege direkte miljøaspekta deira, kan denne 

organisasjonen velje om han vil avleggje rapport om desse grunnleggjande indikatorane. Organisasjonen 

skal gje ei grunngjeving for dette, med tilvising til miljøgjennomgåinga si.» Av omsyn til klarleiken bør 

denne grunngjevinga òg nemnast i miljøfråsegna. Ettersom kvar grunnleggjande indikator er samansett av 

eit tal A for grunnlag, eit tal B for resultat og R for tilhøvet A/B, kan denne fleksibiliteten nyttast på heile 

den grunnleggjande indikatoren, medrekna det særleg tilhøvet mellom A og B. 

– Vilkåra for rapportering ved bruk av ein annan indikator (A/B) I STADEN FOR ein særleg grunnleggjande 

indikator slik som i vedlegg IV — dersom ein organisasjon avgjer at han ikkje vil rapportere ved bruk av 

ein eller fleire av dei indikatorane som er fastsette i vedlegg IV, men heller vil velje ein annan indikator, 

må denne indikatoren òg ha eit tal A for grunnlag og eit tal B for resultat. Ein slik fleksibilitet bør alltid 

grunngjevast med ei tilvising til miljøgjennomgåinga, som syner korleis det valde alternativet medverkar 

til å gje eit betre bilete av den aktuelle prestasjonen. For denne særlege føresegna bør det takast omsyn til 

det sektorvise EMAS-referansedokumentet dersom dette finst tilgjengeleg for den aktuelle sektoren. I 

staden for «talet på arbeidstakarar» kan t.d. ein overnattingsstad for turistar velje «per overnattingsdøgn», 

ein skule kan velje «talet på elevar», ein avfallshandteringsorganisasjon kan nytte «handtert avfallsmengd i 

tonn», og eit sjukehus kan velje «talet på pasientdøgn» osv. 
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– Vilkåra for bruk av andre element for å uttrykkje grunnlag (A) og resultat (B), I TILLEGG TIL dei særlege 

grunnleggjande indikatorane som er fastsette i vedlegg IV — Ein organisasjon kan òg nytte andre element 

for å uttrykkje samla årleg grunnlag/verknad på eit aktuelt område, og det samla årlege resultatet. Ein 

tenesteorganisasjon kan t.d. rapportere ved å nytte «talet på arbeidstakarar» for å måle resultatet (B) for 

forvaltingskomponenten og eit anna mål for resultatet for den spesifikke tenesta som vert levert. 

– Måleiningar — Dersom dei som er oppførte i vedlegg IV til EMAS-forordninga, ikkje klart speglar av 

miljøprestasjonen til ein organisasjon, og heller ikkje gjev noko klart bilete for kommunikasjonsføremål, 

kan det nyttast alternativ, men organisasjonen må då grunngje dette. Det må vere mogleg å rekne om 

einingane til dei som er oppførte i forordninga. Ideelt sett bør omrekninga setjast inn i ein fotnote. 

– Annan valuta enn euro som er knytt til årleg bruttoprodukt eller samla årsomsetning — Sjølv om det i 

EMAS-forordninga vert vist til «millionar euro» som eit mål på bruttoprodukt, kan organisasjonar som 

ikkje tilhøyrer euroområdet, nytte sin eigen nasjonale valuta. 

2.3.2.3.  Andre relevante indikatorar for miljøprestasjon 

 Organisasjonen må òg rapportere om prestasjonen sin i høve til andre relevante indikatorar dersom desse er 

nemnde i miljøgjennomgåinga. 

2.3.2.4.  Ansvar på lokalt plan 

 Ansvar på lokalt plan er ein viktig del av EMAS. Difor bør alle EMAS-registrerte organisasjonar rapportere 

om dei grunnleggjande indikatorane sine for kvart område, sjølv om dette ikkje er noko uttrykkjeleg krav i 

forordninga. Opplysningar om tendensar når det gjeld utslepp til atmosfæren og til vatn, vassforbruk, 

energibruk og avfallsmengd bør i alle tilfelle gjevast for kvart område. 

 Organisasjonen kan berre indeksere opplysningar dersom opplysningane skal handsamast fortruleg (sjå  

nr. 2.3.2.2). 

 Det må òg takast omsyn til at stadige betringar kan oppnåast på permanente område, men ikkje på mellombels 

område. Dersom dette spørsmålet kjem opp, må det takast med i miljøgjennomgåinga. Det bør takast omsyn til 

at det er mogleg å gjennomføre alternative tiltak, medrekna t.d. andre «mjuke indikatorar». I alle tilfelle kan 

opplysningar om mellombels område vurderast når det gjeld sektorar som er omfatta av sektorvise EMAS-

referansedokument. 

Tabell 7 

Døme på bruk av grunnleggjande ytingsindikatorar i offentlege forvaltingsorganisasjonar 

Grunnleggjande indikator 
Årleg grunnlag/verknad 

(A) 

Samla årleg resultat for 

organisasjonen (B) 
Tilhøvet A/B 

Energieffektivitet Årleg forbruk MWh, GJ Tal på arbeidstakarar 

(utanfor produksjons-

sektoren) 

MWh/person og/eller 

KWh/person 

Materialeffektivitet Årleg forbruk av papir, 

i tonn 

Tal på arbeidstakarar 

(utanfor produksjons-

sektoren) 

Tonn/person og/eller 

Tal på papirark/person/dag 

Vatn Årleg forbruk m3 Tal på arbeidstakarar 

(utanfor produksjons-

sektoren) 

m3/person og/eller 

l/person 

Avfall Årleg produksjon av 

avfall, i tonn 

Tal på arbeidstakarar 

(utanfor produksjons-

sektoren) 

Tonn avfall/person og/eller 

kg/person 

Årleg produksjon av 

farleg avfall, i kilogram 

kg farleg avfall/person 

Biologisk mangfald Arealbruk, m2 tettbygd 

område (medrekna 

avskjerma område) 

Tal på arbeidstakarar 

(utanfor produksjons-

sektoren) 

m2 tettbygd område/person 

og/eller 

m2 avskjerma område/person 
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Grunnleggjande indikator 
Årleg grunnlag/verknad 

(A) 

Samla årleg resultat for 

organisasjonen (B) 
Tilhøvet A/B 

Utslepp av klima-

gassar 

Årlege utslepp av 

klimagassar i tonn CO2e 

(CO2e = CO2-ekvi-

valent) 

Tal på arbeidstakarar 

(utanfor produksjons-

sektoren) 

tonn CO2e/person og/eller 

kg CO2e/person 

Tabell 8 

Døme på bruk av grunnleggjande ytingsindikatorar i produksjonssektoren 

Grunnleggjande indikator Årleg grunnlag/verknad 

(A) 

Samla årleg resultat for 

organisasjonen (B) 

Tilhøvet A/B 

Energieffektivitet Årleg forbruk MWh, GJ Samla årleg brutto-

produkt (millionar 

euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk 

resultat (tonn) 

MWh / millionar euro 

eller 

MWh / tonn av produktet 

Materialeffektivitet Årleg massestraum av 

ulike materiale som vert 

nytta, i tonn 

Samla årleg brutto-

produkt (millionar 

euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk 

resultat (tonn) 

For kvart av dei ulike 

materiala som vert nytta: 

Material i tonn / millionar 

euro 

eller 

Material i tonn/tonnprodukt 

Vatn Årleg forbruk m3 Samla årleg brutto-

produkt (millionar 

euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk 

resultat (tonn) 

m3 / millionar euro 

eller 

m3 / tonn av produktet 

Avfall Årleg produksjon av 

avfall, i tonn 

Samla årleg brutto-

produkt (millionar 

euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk 

resultat (tonn) 

Tonn avfall / millionar euro 

eller 

Tonn avfall / tonn produkt 

Årleg produksjon av 

farleg avfall, i tonn 

Tonn farleg avfall / millionar 

euro 

eller 

Tonn farleg avfall / tonn 

produkt 

Biologisk mangfald Arealbruk, m2 tettbygd 

område (medrekna 

avskjerma område) 

Samla årleg brutto-

produkt (millionar 

euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk 

resultat (tonn) 

m2 tettbygd område og/eller 

m2 avskjerma område / 

millionar euro 

eller 

m2 tettbygd område og/eller 

m2 avskjerma område / tonn 

av produktet 
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Grunnleggjande indikator Årleg grunnlag/verknad 

(A) 

Samla årleg resultat for 

organisasjonen (B) 

Tilhøvet A/B 

Utslepp av klimagassar Årlege utslepp av 

klimagassar i tonn CO2e 

Samla årleg brutto-

produkt (millionar 

euro)(*) 

eller 

Samla årleg fysisk 

resultat (tonn) 

Tonn CO2-ekvivalentar / 

millionar euro 

eller 

Tonn CO2-ekvivalentar / 

tonn av produktet 

(*) Den offisielle definisjonen av bruttoprodukt kan finnast i kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 (TEU L 281 av 

12.10.2006, s. 15). Bruttoprodukt til basispris kan reknast ut frå omsetning (utan meirverdiavgift og andre liknande 

avgifter som kan trekkjast frå, og som er direkte knytte til omsetning), pluss kapitalisert produksjon, pluss andre 

driftsinntekter pluss eller minus lagerendringar, minus kjøp av varer og tenester, minus produktskattar som er knytte til 

omsetning, men som ikkje kan trekkjast frå, pluss eventuelle mottekne produktsubsidiar. Bruttoproduktet omfattar ikkje 

inntekter og utgifter som er klassifiserte som finansielle eller ekstraordinære i rekneskapen til føretaket. Produktsubsidiar 

er difor omfatta av bruttoprodukt til basispris, medan produktskattar er utelatne. Bruttoprodukt vert rekna ut «brutto», 

ettersom verdijusteringar (t.d. avskriving) ikkje vert trekt frå. 

Merk:  EMAS-miljøfråsegna kan nyttast til å rapportere om særlege grunnleggjande ytingsindikatorar, særleg om energief-

fektivitet og utslepp av klimagassar. 

2.4. Framgangsmåte for kontroll og godkjenning 

 «"Kontroll" tyder den samsvarsvurderingsprosessen som ein miljøkontrollør utfører for å vise om miljø-

gjennomgåinga, miljøpolitikken og miljøstyringsordninga til ein organisasjon, og den interne miljørevisjonen 

hans og gjennomføringa av denne, oppfyller krava i denne forordninga.» 

 «"Godkjenning" tyder stadfestinga til miljøkontrolløren som utførte kontrollen, om at opplysningar og data i 

miljøfråsegna og den ajourførte miljøfråsegna til ein organisasjon er pålitelege, truverdige og korrekte, og 

oppfyller krava i denne forordninga.» 

 Kommisjonen har utarbeidd «sektorvise referansedokument» som det bør takast omsyn til ved kontroll av 

miljøprestasjonen til organisasjonen. Miljøfråsegna bør klargjere korleis dei sektorvise referansedokumenta, 

når dei ligg føre, er vortne tekne omsyn til. 

2.4.1. Kv en  k an  k on t ro l l e r e  o g  g od k jen n e  EM AS ? 

 Desse oppgåvene kan berre utførast av miljøkontrollørar som har akkreditering eller lisens. 

 «"Miljøkontrollør" tyder eit samsvarsvurderingsorgan slik det er definert i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 765/2008(1), eller ei anna samanslutning eller gruppe av slike organ, som har fått 

akkreditering i samsvar med denne forordninga, eller ein fysisk eller juridisk person, eller ei samanslutning 

eller gruppe av slike personar, som har fått lisens til å utføre kontroll og godkjenning i samsvar med denne 

forordninga.» 

– Organisasjonen kan kontakte det rette EMAS-organet i medlemsstaten sin, eller akkrediterings- eller 

lisensutferdingsorganet til EMAS, som har ansvaret for akkrediteringa av EMAS-kontrollørar, for å få 

opplysningar om akkrediterte miljøkontrollørar. Dersom ein organisasjon ønskjer opplysningar frå andre 

medlemsstatar om kontrollørar som driv verksemd innanfor deira eigen sektor, er slike opplysningar 

tilgjengelege i EMAS-registeret til EU(2). 

– Verkeområdet for akkrediteringa eller lisensen til ein miljøkontrollør er fastsett i samsvar med NACE-

kodar og standarden for næringsgruppering slik det er fastsett i forordning (EF) nr. 1893/2006. Når ein 

organisasjon inngår ei avtale med ein miljøkontrollør, må han forsikre seg om at kontrolløren har 

akkreditering eller lisens for den særlege NACE-koden som svarar til verksemda til organisasjonen. 

– Så snart kontrolløren har akkreditering eller lisens i éin medlemsstat, kan han/ho drive verksemd i alle EU-

statar(3), på det vilkåret at tilsynskrava til akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der 

kontrolløren ønskjer å drive verksemd, er oppfylte, slik det er fastsett i artikkel 24 i EMAS-forordninga. 

– Opplysningar om kontrollørar med akkreditering eller lisens er tilgjengelege frå EMAS-nettstaden til 

Kommisjonen eller gjennom dei rette organa i medlemsstatane. 

  

(1) TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(2) http://ec.europa.eu/environment/emas/registration/index_en.htm 

(3) Med atterhald for tilsynskrava til akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet i medlemsstaten der dei ønskjer å drive verksemd, i 

samsvar med artikkel 24 i EMAS-forordninga. 
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2.4.2. Kva oppgåver har  mi l jøkont rollørane?  

1)  Kontrollere at organisasjonen oppfyller alle krava i EMAS-forordninga med omsyn til den innleiande 

miljøgjennomgåinga, miljøstyringsordninga, miljørevisjonen og resultata av denne, og miljøfråsegna. 

2)  Kontrollere om organisasjonen oppfyller dei gjeldande krava i miljøregelverket på fellesskapsplan og dei 

gjeldande lovfesta miljøkrava på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 

Merk 1: Kontrolløren må kontrollere om organisasjonen har innført, sett i verk og halde ved lag ein eller 

fleire framgangsmåtar for jamleg vurdering av samsvaret med aktuelle lovfesta krav(1). Kontrolløren 

gjennomfører ein grundig kontroll av korleis eit føretak etterlever regelverket. Ein del av denne oppgåva 

er, på grunnlag av mottekne materielle prov, å kontrollere at det ikkje ligg føre brot på miljøregelverket(2). 

Kontrollørane kan nytte konklusjonane som tilsynsstyresmaktene har kome fram til. Dersom dei ikkje finn 

prov på manglande samsvar, skal dette førast inn i miljøfråsegna og underskrivast av kontrolløren. 

Kontrolløren pliktar likevel, ved bruk av dei vanlege revisjonsmetodane, å kontrollere at krava i 

forordninga er oppfylte. Dette inneber at han/ho ikkje vil kunne kontrollere samsvaret med lovfesta krav på 

same måte som det tilsynsstyresmaktene kan. 

Merk 2: Dersom ein kontrollør påviser eit tilfelle av manglande samsvar i tidsrommet mellom to 

registreringar, finst dei følgjande alternativa: Han/ho kan anten melde frå til det rette organet at den 

organisasjonen som det gjeld, må strykast frå EMAS-registeret. Dersom organisasjonen har vist at han har 

gjort tiltak i rett tid og i samarbeid med tilsynsstyresmaktene for igjen å etterleve regelverket, kan 

kontrolløren likevel skrive under på fråsegna om kontroll og godkjenning, i samsvar med vedlegg VII til 

forordninga. 

3)  Kontrollere at organisasjonen kontinuerleg betrar miljøprestasjonen sin. 

4)  Kontrollere at data som er oppførte og vert nytta i EMAS-miljøfråsegna, og eventuelle miljøopplysningar 

som skal kontrollerast, er pålitelege, truverdige og korrekte. 

5)  Vitje organisasjonen eller området. Framgangsmåtane for organisasjonar med eitt område og 

organisasjonar med fleire område er ulike, og det er viktig at ulikskapane mellom desse framgangsmåtane 

kjem tydeleg fram. EMAS-forordninga (artikkel 25 nr. 4) krev at kvar organisasjon skal vitjast kvar gong 

det er naudsynt å gjennomføre kontroll- eller godkjenningsverksemd. Dersom det dreier seg om ein 

organisasjon med eitt område, inneber dette at kontrolløren må vitje området kvart år. Dersom det dreier 

seg om små organisasjonar med eitt område, og dersom unntaket for små organisasjonar kan nyttast 

(artikkel 7), må godkjennings- eller kontrollverksemda utførast etter to og fire år, noko som inneber at 

kontrolløren må vitje området etter to og fire år. Men dersom det dreier seg om ein registrert organisasjon 

med fleire område, krev artikkel 25 nr. 4 likevel at organisasjonen skal vitjast kvar gong det skal utførast 

godkjennings- eller kontrollverksemd. Frå eit juridisk synspunkt kan denne plikta sjåast på som oppfylt når 

kontrolløren vitjar organisasjonen (anten eitt eller fleire område, eller fleire ulike område) kvart år. 

Vitjingsprogrammet må likevel sikre at kvart område, som er oppført i registreringsnummeret til den 

aktuelle organisasjonen med fleire område, vert vitja (vert underlagd fullstendig kontroll) minst éin gong 

innanfor ein periode på 36 månader. Dersom kontrolløren ikkje utfører ein fullstendig kontroll av kvart av 

desse områda minst éin gong i denne perioden, har han/ho ikkje utført dei pliktene som er pålagde i 

medhald av EMAS III-forordninga. Dette vil òg seie at miljøkontrolløren må vitje alle områda til ein 

organisasjon med fleire område før den første registreringa finn stad. 

Merk: Organisasjonen bør stadfeste om kontrolløren, minst fire veker før kontrollen finn stad, har gjeve det 

relevante akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet opplysningar om akkrediteringa eller lisensen, og 

om tidspunktet og staden der kontrollen vart utført. 

Den første kontrollen 

Kontrolløren skal minst kontrollere at organisasjonen oppfyller dei følgjande krava: 

– det er innført ei miljøstyringsordning som fungerer fullgodt, 

– det er utarbeidd eit revisjonsprogram som fungerer fullgodt, 

– ei miljøgjennomgåing er vorten avslutta, og 

– det er utarbeidd ei EMAS-miljøfråsegn, og det er teke omsyn til dei sektorvise referansedokumenta 

dersom desse er tilgjengelege. 

  

(1) Artikkel A.5.2 «Samsvarsvurdering» i vedlegg II til forordninga, og i tilfelle manglande samsvar, «Avvik, korrigerande tiltak og 

førebyggjande tiltak» (artikkel A.5.3 i vedlegg II til forordninga). 

(2) Artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og kontrollere at det ligg ikkje føre relevante klager frå partar som det gjeld, eller at det er funne ei 

positiv løysing på klagene (artikkel 13 nr. 2 bokstav d)). 
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2.5. Framgangsmåte for registrering 

 EMAS III-forordninga inneheld visse allmenne reglar for registrering. Medlemsstatane kan tilpasse desse til si 

eiga miljølovgjeving. 

 Straks ordninga er vorten gjennomført og kontrollert, og EMAS-miljøfråsegna er godkjend, kan 

organisasjonen søkje det rette organet om registrering. 

2.5.1. Kva  fo r  e i t  r e t t  o r gan  sk a l  o r gan i sa s jon en  n yt t e?  

Tabell 9 

Rette organ(1) for ulike registreringar 

Ulike situasjonar Registreringsstad  

Organisasjon med eitt område i EU Det rette organet som er offisielt utpeikt av med-

lemsstaten der organisasjonen høyrer heime. 

Organisasjon med fleire område i éin medlemsstat 

(delstat eller liknande) 

Rett organ som medlemsstaten har utpeikt for dette 

føremålet. 

Registrering av organisasjonar som omfattar fleire 

område i fleire medlemsstatar i EU (samla 

registrering i EU). 

Ved samla registrering i EU vil plasseringa av 

hovudkontoret eller forvaltingssenteret (i denne 

rekkjefølgja) til organisasjonen vere avgjerande for å 

kunne slå fast kva som er det leiande rette organet. 

Registrering av organisasjonar med eitt eller fleire 

område i tredjestatar (tredjestatsregistrering) 

Dersom ein medlemsstat tek avgjerd om å utføre 

tredjestatsregistrering i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i 

EMAS-forordninga, er det talet på tilgjengelege 

akkrediterte kontrollørar som i praksis vil avgjere om 

det er mogleg å verte registrert i denne medlems-

staten. Den potensielle kontrolløren bør vere 

akkreditert i den medlemsstaten som utfører tredje-

statsregistrering, og for den særlege tredjestaten og 

den eller dei særlege økonomiske sektorane som det 

gjeld (fastsett på grunnlag av NACE-kodar). 

Registrering av ein organisasjon med fleire område i 

medlemsstatar og i tredjestatar (global registrering) 

På grunnlag av vilkåra nedanfor, i prioritert rek-

kjefølgje, skal det fastsetjast i kva for ein medle-

msstat det rette organet som er ansvarleg for denne 

framgangsmåten, skal liggje: 

1)  Når organisasjonen har hovudkontoret sitt i ein 

medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, 

skal søknaden sendast over til det rette organet i 

denne medlemsstaten. 

2)  Dersom hovudkontoret til organisasjonen ikkje 

ligg i ein medlemsstat som utfører tredjestats-

registrering, men har eit forvaltingssenter der, 

bør søknaden sendast til det rette organet i denne 

medlemsstaten. 

3)  Dersom organisasjonen som søkjer om global 

registrering, verken har hovudkontoret sitt eller 

eit forvaltingssenter i ein medlemsstat som 

utfører tredjestatsregistrering, må organisasjonen 

skipe eit mellombels forvaltingssenter i ein 

medlemsstat som utfører tredjestatsregistrering, 

og søknaden bør sendast til det rette organet i 

denne medlemsstaten. 

  

(1)  Ei liste med kontaktopplysningar om rette organ, akkrediteringsorgan eller miljøkontrollørar i medlemsstatane i EU og i Noreg kan 

finnast på følgjande nettstad: http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm  
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Ulike situasjonar Registreringsstad  

 Merk: 

Dersom fleire medlemsstatar er omfatta av søknaden, 

skal framgangsmåten for samordning mellom dei 

rette organa som det gjeld, følgjast, slik det er fastsett 

i del 3 nr. 2 (i rettleiinga for samla registrering i EU, 

tredjestatsregistrering og global registrering i 

medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009). Det rette 

organet vil då fungere som leiande rett organ når det 

gjeld dei delane av framgangsmåten som har med 

samla registrering i EU å gjere. 

Merk:  Når det gjeld registrering, kan dei relevante strukturane variere frå éin medlemsstat til ein annan. Vanlegvis finst det 

eitt rett organ per medlemsstat, men i visse medlemsstatar er det vanleg å ha ulike rette organ på regionalt plan. 

2.5.2. Dokument for og/el ler  krav t i l  regist rer ing  

 Søknaden skal skrivast på det offisielle språket til medlemsstaten der organisasjonen ønskjer å registrere seg. 

Søknaden må omfatte følgjande: 

1)  Ei godkjend EMAS-miljøfråsegn (elektronisk eller prenta utgåve). 

2)  Ei fråsegn som er underskriven av miljøkontrolløren, og som stadfestar at kontrollen og godkjenninga er 

utført i samsvar med forordninga (vedlegg VII til forordninga). 

3)  Eit utfylt søknadsskjema (vedlegg VI til forordninga), med opplysningar om organisasjonen, områda og 

om miljøkontrolløren. 

4)  Prov på at eventuelle gebyr er betalte. 

2.5.3. Vi lk å r  som sk a l  op p f y l la s t  fø r / u n d er  EM AS - regi s t r er i n g sp ros ess en  

1)  Kontroll og godkjenning er utført i samsvar med forordninga. 

2)  Søknadsskjemaet er korrekt utfylt, og alle aktuelle underlagsdokument lagde ved. 

3)  Det rette organet finn det godtgjort ved materielle prov at det ikkje ligg føre brot på miljøregelverket. Ein 

skriftleg rapport frå tilsynsstyresmakta om at det ikkje finst noko som tyder på at det ligg føre brot, vil 

kunne vere eit høveleg materielt prov. 

4)  Det er ikkje kome relevante klager frå partar som det gjeld, eller klagene er vortne handsama på ein 

tilfredsstillande måte. 

5)  Det rette organet finn det godtgjort, på grunnlag av tilsendt dokumentasjon, at organisasjonen oppfyller 

alle krava i forordninga. 

6)  Det rette organet har motteke det gebyret som eventuelt krevst. 

 Det vert rekna som beste praksis at eit rett organ tek ei endeleg avgjerd om EMAS-registreringa til ein søkjar-

organisasjon innan tre månader etter at ein fullstendig søknad er motteken. Ein lengre handsamingsperiode 

kan berre rettferdiggjerast i unntakstilfelle. 

2.5.4. Mel lomb e ls  e l l e r  en d e l eg  s t r yk in g  av  or gan i sa s jon a r  f rå  r eg i s t er e t  

Dette kan skje i følgjande tilfelle: 

– dersom eit rett organ har grunnar til å tru at ein organisasjon ikkje oppfyller krava i forordninga, 

– dersom eit rett organ mottek ein skriftleg tilsynsrapport frå akkrediterings- eller lisensutferdingsorganet 

med prov på at miljøkontrolløren ikkje har utført pliktene sine i samsvar med føresegnene i forordninga, 

– dersom ein organisasjon innan to månader etter fristen ikkje har sendt nokre av dei følgjande dokumenta til 

det rette organet: Godkjend miljøfråsegn, ajourført miljøfråsegn eller fråsegn om kontroll- og 

godkjenningsverksemd som kontrolløren har underskrive (vedlegg VII), søknadsskjema (vedlegg VI),  
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– dersom eit rett organ får opplysningar om eit brot på dei lovfesta miljøkrava gjennom ein skriftleg rapport 

frå tilsynsstyresmakta. 

 Det rette organet kan heve den mellombels strykinga frå registeret berre dersom det mottek tilfredsstillande 

opplysningar om at organisasjonen oppfyller krava i forordninga. 

 Det er ikkje fastsett noko i EMAS-forordninga om kor lenge mellombels strykingar frå registeret skal vare, og 

det er difor opp til dei rette organa å avgjere dette. Dei bør likevel ikkje vare lenger enn tolv månader. 

 Figur 10 

 EMAS-søyler. Framgangsmåte for registrering 

  

2.6. Vesentlege endringar 

 Ein organisasjon som gjer endringar når det gjeld drift, struktur, forvalting, prosess, verksemd, produkt eller 

tenester, må ta omsyn til miljøverknadene av slike endringar, ettersom dei kan verke inn på om EMAS-

registreringa er gyldig eller ikkje. Mindre endringar kan innarbeidast, men vesentlege endringar vil krevje ei 

ajourføring av miljøgjennomgåinga, miljøpolitikken, miljøprogrammet, miljøstyringsordninga og 

miljøfråsegna. Alle ajourførte dokument må kontrollerast og godkjennast innan seks månader. Etter 

godkjenninga må organisasjonen sende over endringane til det rette organet ved bruk av skjemaet i vedlegg VI 

til forordninga.  
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 Figur 11 

 Flytdiagram over handtering av vesentlege endringar i medhald av EMAS 

  

3. Bruk av EMAS-logoen 

 Kva er EMAS-logoen? 

 EMAS-logoen er eit grafisk bilete som er knytt til følgjande: 

– Korrekt gjennomføring av EMAS-ordninga. 

– Plikt til ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonane. 

– Aktiv medverknad frå arbeidstakarane. 

– Truverdig informasjon om miljøprestasjonen til organisasjonen. 

– Påvist etterleving av regelverket. 

 Ved hjelp av EMAS-logoen kan organisasjonen på ein god måte vise at han er miljøvenleg. 

3.1. Korleis skal EMAS-logoen nyttast? 

 Berre organisasjonar med gyldig EMAS-registrering kan nytte EMAS-logoen. 

– Logoen må alltid innehalde registreringsnummeret til organisasjonen, bortsett frå når logoen vert nytta til 

fremjing og marknadsføring av EMAS-ordninga. 

– Berre den offisielle logoen er gyldig. 

– Dersom organisasjonen har fleire område, og ikkje alle desse er omfatta av registreringa, kan han berre 

nytte logoen for registrerte område, og skal ikkje gje inntrykk av at heile organisasjonen er registeret. 

– Miljøfråsegna bør helst vere påført logoen.  
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 Figur 12 

 EMAS-logoen 

  

Kontrollert miljøstyring 

Reg. nr. XXXX 

 Bruk av EMAS logoen til fremjing og marknadsføring av ordninga 

 EMAS-logoen kan berre nyttast utan registreringsnummeret i dette tilfellet. Rette organ, akkrediterings- og 

lisensutferdingsorgan og andre aktørar kan nytte logoen. 

3.2. Korleis skal EMAS-logoen ikkje nyttast? 

– På produkt eller emballasje, for å unngå forveksling med produktetikettar. 

– Saman med påstandar som inneheld jamføringar med anna verksemd og andre tenester. 

 Logoen skal ikkje nyttast på måtar som kan føre til forveksling med andre etikettar for produkt eller tenester. 

 Tabell 10 

 Bruk av EMAS-logoen: Døme 

Nr. Døme eller situasjon Tillate 

1 Logo på brev, konvoluttar, visittkort, uniformer, 

PC-ar og vesker, EMAS-flagg og annan 

liknande bruk av EMAS-logoen i ein registrert 

organisasjon for å fremje ordninga på føretaks-

plan. 

JA, saman med registreringsnummer, ettersom 

logoen vert nytta til å fremje ein EMAS-registrert 

organisasjon. 

2 Logo på brevhovud i dokument som vert sende 

til styresmakter, og som omfattar godkjende 

opplysningar om miljøprestasjonen til organisa-

sjonen. 

JA, saman med registreringsnummer. 

3 Logo på ei mappe som inneheld ein rapport om 

ein delvis registrert organisasjon. 

JA, saman med registreringsnummer, men berre 

dei registrerte områda kan førast opp i logoen. 

4 Logo på eit produkt som er påført «økologisk 

produkt». 

NEI, logoen kan forvekslast med miljømerking av 

produkt. 
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Nr. Døme eller situasjon Tillate 

5 Logo i tidsskrift om bord i flya til eit registrert 

luftfartsselskap, saman med visse godkjende 

opplysningar. 

JA, saman med registreringsnummer. 

6 Logo på eit fly, eit tog, ein buss, ein firmabil 

eller -lastebil eller eit tunnelbanetog som 

tilhøyrer eit EMAS-registrert føretak. 

JA, saman med registreringsnummer. 

7 Logo plassert på lastebilen til eit registrert 

distribusjonsføretak, saman med namnet på 

føretaket, og ein godkjend påstand om at «Vi 

har redusert det gjennomsnittlege forbruket av 

diesel i våre lastebilar med 20 % til x liter per 

100 km mellom 2009 og 2012». 

JA, saman med registreringsnummer. 

8 Logo på eit fotografi av ein ikkje-registrert 

overnattingsstad for turistar, prenta i katalogen 

til eit registrert reisebyrå. 

NEI, bruken av logoen er forvirrande. Logoen kan 

berre nyttast av reisebyrået. 

9 Logo prenta i katalogen til eit registrert 

reisebyrå, med godkjend informasjon om tiltak 

for berekraftig turisme som vert gjennomført av 

organisasjonen. 

JA, saman med registreringsnummer. 

10 Logo på eit internt dokument til arbeids-

takarane, som berre inneheld godkjend informa-

sjon om drifta av miljøstyringsordninga. 

JA, logoen treng ikkje omfatte registrerings-

nummer, ettersom dokumentet er meint for intern 

kommunikasjon i haldningsskapande arbeid. 

11 Logo på nyhendebrev eller omslaget til ein 

brosjyre for kundar og leverandørar der 

innhaldet er teke frå den godkjende miljøfrå-

segna. 

JA, saman med registreringsnummer, ettersom 

dette er informasjon til ålmenta som inneheld 

konkrete døme frå eit EMAS-registrert føretak, og 

som kjem frå den same registrerte organisasjonen. 

12 Logo i den årlege miljørapporten til eit føretak 

som omfattar både registrerte og ikkje-

registrerte område, plassert først i kapittelet om 

den godkjende miljøfråsegna der dei EMAS-

registrerte områda til organisasjonen klart kan 

identifiserast. 

JA, saman med registreringsnummer. Dersom det 

dreier seg om ei samla registrering der fleire 

område har det same nummeret, skal dette 

nummeret nyttast. Dersom alle EMAS-områda er 

registrerte kvar for seg, må registreringsnummeret 

til kvart einskilt område kunne identifiserast. 

13 Logo som underliggjande grafikk i ei samling 

av godkjende miljødata i ei årsmelding. 

JA, saman med registreringsnummer. 

14 Ein allmenn brosjyre frå ein statleg organi-

sasjon, som handlar om korleis EMAS-

registrerte organisasjonar generelt og på beste 

måte kan vinne att eller handsame dei ulike 

delane av avfallet sitt. 

JA, utan registreringsnummer, ettersom denne 

brosjyren er meint for generelt haldningsskapande 

arbeid og ikkje er knytt til noko registrerings-

nummer. 

15 Logo ved sida av godkjend miljøinformasjon på 

nettstaden til ein organisasjon. 

JA, saman med registreringsnummer. 

16 Logo på utstillingsmateriellet til ein registrert 

organisasjon, for å fremje den registrerte 

organisasjonen. 

JA, saman med registreringsnummer. 

17 Logo på utstillingsmateriellet til ein registrert 

organisasjon, men for å fremje EMAS som ei 

generell miljøstyringsordning. 

JA, logoen treng ikkje omfatte registrerings-

nummer, ettersom bruken er meint for å fremje 

ordninga. 
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Nr. Døme eller situasjon Tillate 

18 Logo i ei avis, som underliggjande grafikk i ein 

felles annonse der to føretak gjer kjent at dei 

skal inngå miljøsamarbeid i forsyningskjeda 

(eitt føretak er registrert, det andre ikkje). 

NEI, slik bruk er forvirrande, ettersom berre den 

eine av organisasjonane er registrert. 

19 Logo utan registreringsnummer vert nytta av ein 

ikkje-registrert organisasjon til å fremje ord-

ninga. 

JA, men berre for å fremje EMAS-verksemd og 

ikkje som reklame for sjølve organisasjonen. 

20 Logo på billettane til ein registrert kommunal 

transportorganisasjon. 

JA, logoen treng ikkje registreringsnummer 

dersom han vert nytta til å fremje EMAS generelt. 

Dersom logoen på billettane fremjar ein viss 

EMAS-registrert organisasjon, må registrerings-

nummeret til denne organisasjonen vere påført. 

4. Korleis gå over frå andre miljøstyringsordningar til EMAS? 

 Det finst stadig fleire miljøstyringsordningar i heile EU som er utvikla for å oppfylle behova innanfor særlege 

område eller verksemdssektorar. Lokale eller regionale forvaltingar kan nytte slike ordningar for å verte meir 

berekraftige eller for å betre miljøprestasjonen sin. Dei mest relevante av desse ordningane er tilgjengelege 

gjennom ei lenkje i eit vedlegg til denne rettleiinga. 

 EMAS-forordninga nemner at det er mogleg å vurdere om andre ordningar er jamgode med forordninga. Ei 

offisiell godkjenning av nokre av eller alle delane av andre miljøstyringsordningar kan gjere det lettare for ein 

organisasjon å gå over til EMAS. Framgangsmåten er som følgjer: 

a)  Medlemsstatane må sende over til Kommisjonen ein skriftleg søknad om godkjenning av miljøstyrings-

ordninga eller delar av ordninga. 

b)  Dei relevante delane av miljøstyringsordninga og dei delane som svarar til EMAS, må analyserast og 

gjerast greie for i søknaden, med prov på at dei er jamgode med EMAS. 

c)  Kommisjonen sender over framlegget til EMAS-utvalet (som vert skipa i samsvar med artikkel 49 i 

forordninga). 

d)  Opplysningar om dei godkjende miljøstyringsordningane eller delar av dei skal offentleggjerast i Tidend 

for Den europeiske unionen etter at dei er godkjende av Kommisjonen. 

 Organisasjonar som har gjennomført ei godkjend miljøstyringsordning eller delar av ordninga, treng ikkje å 

føre opp att dei delane som alt var godkjende, når dei går over til EMAS. 

 Kvar medlemsstat har sine eigne framgangsmåtar for å handsame søknader om godkjenning. Det rette organet 

kan gje fleire opplysningar om dette. 

5. EMAS III for små og mellomstore føretak 

 «"Små organisasjonar" tyder 

a)  svært små, små og mellomstore føretak slik det er definert i rekommandasjon 2003/361/EF, eller 

b)  lokale styresmakter som har under 10 000 innbyggjarar, eller andre offentlege styresmakter som har 

under  

250 tilsette og eit årleg budsjett på høgst 50 millionar euro, eller ein årsbalanse på høgst 43 millionar 

euro, og som omfattar følgjande: 

c)  statlege eller andre offentlege forvaltingar, eller offentlege rådgjevande organ, på nasjonalt, regionalt eller 

lokalt plan, 

d)  fysiske eller juridiske personar som utfører offentlege forvaltingsoppgåver etter nasjonal lovgjeving, 

medrekna særskilde oppgåver, særskild verksemd eller særskilde tenester i samband med miljøet, og 

e)  fysiske eller juridiske personar som har offentleg ansvar eller offentlege verv, eller som yter offentlege 

tenester i samband med miljøet under tilsyn av eit organ eller ein person som er omfatta av bokstav b).» 
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 Fristar for kontroll og intern revisjon 

 Små og mellomstore føretak kan få den fullstendige kontrollen utført over fire år i staden for tre. Fristen for 

intern revisjon kan òg lengjast, frå eitt år til to. Det same gjeld for miljøfråsegna. Men organisasjonen må 

likevel sende over den ikkje-godkjende, ajourførte fråsegna til det rette organet kvart år. 

 For å kunne nytte seg av dette alternativet må organisasjonen sende over ein søknad til det rette organet, som 

kan lengje den aktuelle fristen dersom kontrolløren har stadfesta at vilkåra i artikkel 7 er oppfylte: 

– at det ikkje ligg føre nokon vesentleg miljørisiko, 

– at det ikkje har vore vesentlege endringar i organisasjonen, 

– at organisasjonen ikkje medverkar til vesentlege lokale miljøproblem. 

 Kontroll og godkjenning 

 Miljøkontrollørar bør ta omsyn til dei særlege eigenskapane til små organisasjonar for å unngå at dei får pålagt 

unødvendige byrder. Små og mellomstore føretak har ofte knappe ressursar og midlar, slik at dei har mindre 

evne til å handtere omfattande rapportering og langvarige framgangsmåtar. Kontrolløren bør òg ta omsyn til 

andre eigenskapar som små og mellomstore føretak har, t.d. at personale utfører fleire oppgåver, har opplæring 

på arbeidsplassen og har evne til snøgg omstilling. Det viktigaste målet er å få objektive prov på at EMAS-

ordninga er effektiv, og at framgangsmåtane står i høve til omfanget av og kompleksiteten i verksemda, 

kompetansen til personalet og kva art miljøverknadene er av. 

 Gebyr 

 Kvar einskild medlemsstat fastset sjølv gebyra sine for EMAS-registrering. Nokre statar krev ikkje gebyr. I 

forordninga er det fastsett at gebyra skal vere rimelege og stå i høve til storleiken til organisasjonen. 

 Teknisk og finansiell støtte 

 Teknisk og finansiell støtte til EMAS-ordninga generelt, og til små og mellomstore føretak spesielt, må 

gjevast på to nivå. Medlemsstatane må gjere tilgjengeleg informasjon om lovfesta krav og om 

tilsynsstyresmaktene, i tillegg til å gje tekniske opplysningar om miljøkontrollørar som har akkreditering eller 

lisens, om framgangsmåtar for registrering, og om tilskot og finansiell støtte. Kommisjonen gjev informasjon 

til og legg tilhøva til rette for organisasjonar som ønskjer å registrere seg i EMAS ved å godkjenne delar av 

andre miljøstyringsordningar, eller ved å integrere EMAS i annan EU-politikk. 

 Den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy») 

 Sjølv om den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy»)(1) ikkje er nemnd i forordninga, bør han takast omsyn til 

som eit tilgjengeleg verktøy for små organisasjonar. Han kan hjelpe desse til å gjennomføre alle EMAS-krav 

på ein snøgg, billig og enkel måte. 

 Klynger og stegvis tilnærming 

 Lokale styresmakter, i samarbeid med handelskammer, industrisamanslutningar og andre kan gje støtte til små 

og mellomstore føretak som ønskjer å gjennomføre EMAS, ved å leggje til rette for klynger og ei stegvis 

tilnærming. 

 Ei «klynge» er ein måte å gjennomføre EMAS på som ei gruppe, noko som er nyttig for organisasjonar som 

tilhøyrer den same verksemdssektoren eller ligg innanfor det same geografiske området. Dei kan gjennomføre 

ordninga i fellesskap, og deretter gå vidare med individuell registrering. 

 Den stegvise tilnærminga kan tilpassast behova i kvar einskild medlemsstat. Dette kan t.d. knytast til allmenne 

prosjekt eller planar for å fremje gjennomføringa av EMAS i ein kommune eller i eit område der ulike føretak 

har planar om å oppmuntre organisasjonar til å gjennomføre god miljøpraksis i ulike fasar eller på ulike måtar. 

 Døme: Eit godt døme på denne tilnærminga kunne vere å ta ei gruppe små og mellomstore føretak i eit 

industriområde eller i ein region under leiing av kommunen og i samarbeid med eit handelskammer og med 

industrisamanslutningar som driv verksemd i området. Dei aktuelle organisasjonane kan ta del i ein stegvis 

  

(1) Fleire opplysningar om den enkle EMAS-metoden («EMAS Easy») kan finnast på nettstaden http://ec.europa.eu/ 

environment/emas/tools/emaseasy_en.htm og http://www.emaseasy.eu/downloads.html. 
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plan om gjennomføring av EMAS. Det første steget ville vere å leggje til rette for at alle føretak kan 

gjennomføre ei EMAS-miljøgjennomgåing. Det andre steget ville vere å utarbeide og gjennomføre god 

forvaltingspraksis. Det tredje steget ville vere å innføre ei formell miljøstyringsordning som t.d. EN ISO 

14001. Til sist kan føretaka velje EMAS som si viktigaste styringsordning. 

 Denne metoden kan vere ein måte å utvikle planar for å fremje ordninga i grupper av organisasjonar, i 

verksemdssektorar eller i visse område der det finst interesse for å fremje gjennomføringa av miljø-

styringsordningar, anten formelle eller uformelle, før ein fullstendig overgang til EMAS. 

VEDLEGG 

Fleire opplysningar om EMAS som kan nyttast saman med denne brukarrettleiinga, kan finnast på EMAS-nettstadene 

til Kommisjonen: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm, som omfattar følgjande: 

– Forordning (EF) nr. 1221/2009 — http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001: 

0045:EN:PDF 

– Faktablad om 20 miljøstyringsordningar (stegvis overgang til EMAS): 

http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm#stepUp 

– Indeks med alle rette organ og akkrediterings- eller lisensutferdingsorgan som er knytte til EMAS — 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm 

– EMAS-dokument — http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/legislative_en.htm 

– EMAS-faktablad om særlege emne som det har vist seg å vere behov for fleire opplysningar: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/brochure_en.htm#factsheets 

– Studium av einskildtilfelle — http://ec.europa.eu/environment/emas/casestudies/index_en.htm 

– Global EMAS-registrering: Avgjerd 2011/832/EU om ei rettleiing for samla registrering i EU, tredjestats-

registrering og global registrering i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om 

frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

 ____________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 17. desember 2013 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til bilethandsamingsutstyr 

[meld under nummeret K(2013) 9097] 

(2013/806/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særleg artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 

unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-

miljømerket tildelast dei produkta som har ein redusert 

miljøverknad gjennom heile livssyklusen sin. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 66/2010 vart det fastsett at det 

skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-

miljømerket for kvar produktgruppe. 

3)  Kriteria skal særleg fremje produkt som gjennom 

livssyklusen sin har redusert miljøverknad, som er 

ressurs- og energieffektive, og som inneheld ei avgrensa 

mengd farlege stoff. Ettersom bruken av papir, energi 

og farlege stoff utgjer den største miljøverknaden i 

livssyklusen til bilethandsamingsutstyr, bør produkt som 

reduserer desse parametrane, fremjast. Det bør difor 

fastsetjast kriterium for tildeling av EU-miljømerket til 

produktgruppa «bilethandsamingsutstyr». 

4)  Kriteria for tildeling av EU-miljømerket skal oppfylle 

krava til miljøvenleg utforming av bilethandsamings-

utstyr som skal bringast i omsetning i EU, slik det er 

fastsett i eit tiltak i form av eigne reglar frå bransjen, i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en 

ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 28.12.2013,  

s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 

30.10.2014, s. 59. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

energirelaterte produkter(2). Europakommisjonen sann-

kjende dette tiltaket i rapporten frå Kommisjonen til 

Europaparlamentet og Rådet om den frivillige ordninga 

for miljøvenleg utforming av bilethandsamingsutstyr(3). 

5)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 

medhald av artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppa «bilethandsamingsutstyr» skal omfatte 

produkt som vert marknadsførte for kontor- og/eller 

hushaldsbruk, og dei skal framstille trykte bilete i form av 

papirdokument eller fotografi ved ein skrivarprosess frå ein 

og/eller begge av følgjande: 

a)  eit digitalt bilete frå eit nettverks- eller kortgrensesnitt, 

b)  ein papirkopi gjennom kopiering. 

Bilethandsamingsutstyr som har ein tilleggsfunksjon som kan 

nyttast til å framstille digitale bilete frå papirkopiar ved 

skanning, vert omfatta av verkeområdet for denne avgjerda. 

Denne avgjerda gjeld produkt som er marknadsførte som 

skrivarar, kopieringsmaskiner og fleirfunksjonsinnretningar. 

2.  Telefaksar, digitale duplikatorar, frankeringsmaskiner og 

skannarar vert ikkje omfatta av verkeområdet for denne 

avgjerda. 

3.  Større produkt som ikkje normalt vert nytta i hushalds- og 

kontorutstyr, skal heller ikkje omfattast av verkeområdet for 

denne avgjerda dersom dei oppfyller ein av desse tekniske 

spesifikasjonane: 

a)  standardformatprodukt for svart-kvitt med ein høgste 

utskriftsfart på meir enn 66 A4-bilete per minutt, 

b)  standardformatprodukt for fargar med ein høgste utskrifts-

fart på meir enn 51 A4-bilete per minutt,  

  

(2) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(3) KOM(2013) 23 endeleg utgåve 

2019/EØS/18/60 
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c)  produkt som er utforma for medium i A2-format eller 

større, 

d)  produkt som er marknadsførte som plottarar. 

Utskriftsfarten skal avrundast til nærmaste heiltal. 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder: 

1) «skrivar» eit bilethandsamingsprodukt som er tilgjengeleg 

på marknaden, og som kan nyttast til å skrive ut 

papirkopiar og ta imot informasjon frå einbrukar- eller 

nettverksdatamaskiner eller andre innlesingseiningar og 

får straum frå eit vegguttak eller ei data- eller nett-

verkstilkopling, 

2) «kopieringsmaskin» eit bilethandsamingsprodukt som er 

tilgjengeleg på marknaden, og som har framstilling av 

papirkopiar frå grafiske papirkopioriginalar som einaste 

funksjon og får straum frå eit vegguttak eller ei data- eller 

nettverkstilkopling, 

3) «fleirfunksjonsinnretning» eit bilethandsamingsprodukt 

som er tilgjengeleg på marknaden, og som er ei fysisk 

integrert innretning eller ein kombinasjon av funksjonelt 

integrerte komponentar som utfører to eller fleire av 

kjernefunksjonane kopiering, utskrift, skanning eller 

faksing, og som får straum frå eit vegguttak eller ei data- 

eller nettverkstilkopling og har ein kopieringsfunksjon 

som skil seg frå den enkle kopieringa av einskildark som 

finst på faksmaskiner, 

4) «emballasje» alle produkt av alt slags materiale som vert 

nytta til å inneslutte, verne, handtere, levere og presentere 

varene – frå produsent til brukar, 

5) «materialattvinning» all attvinning der avfallsstoff vert 

omdanna til produkt, materiale eller stoff for det opp-

rinnelege føremålet eller for andre føremål, mellom anna 

omdanning av organisk materiale, men ikkje energi-

utnytting og omdanning til materiale som skal nyttast til 

brensel eller til utfyllingsføremål, 

6) «ombruk» alle operasjonar der produkt eller komponentar 

som ikkje er avfall, vert nytta om att for det same 

føremålet som dei vart utforma for, 

7) «ombrukt innhald (av eit produkt)» innhaldet av eit 

produkt som har vorte handsama i ein ombruksoperasjon, 

8) «innretningar som hindrar ombruk av patronar» inn-

retningar som vert monterte på patronen, og/eller 

programvare/maskinvare som sikrar riktig bruk av 

patronen og hindrar direkte ombruk av patronen, 

9) «reservedel» ein utbytbar del som er på lager, og som vert 

nytta til reparasjon eller utskifting av defekte delar, 

10) «forbruksvarer» artiklar, med unntak av elektrisitet, som 

òg vert marknadsførte uavhengig av hovudutstyret for 

bilethandsaming, og som er naudsynte for at produktet 

skal fungere, 

11) «nettverksutstyr» utstyr som kan koplast til eit nettverk og 

har ein eller fleire nettverksportar, 

12) «nettverksport» eit kabelbasert eller trådlaust fysisk 

grensesnitt for nettverkstilkoplinga som er på sjølve 

utstyret, og som utstyret kan fjernaktiverast gjennom, 

13) «nettverksutstyr med god nettverkstilgang (HiNA-utstyr)» 

utstyr med ein eller fleire av følgjande funksjonar som 

hovudfunksjon(ar): ruter, nettverkssvitsj, tilknytingspunkt 

til trådlaust nettverk, hub, modem, VoIP-telefon og 

videotelefon, 

14) «skrivarutstyr for storformat» utstyr til utskrift i A2-

format eller større, medrekna skrivarutstyr som er utforma 

for medium i samanhengande bane med ei breidd på over 

406 mm. 

Artikkel 3 

Kriteria for å tildele EU-miljømerket i medhald av forordning 

(EF) nr. 66/2010 til eit produkt som høyrer inn under 

produktgruppa «bilethandsamingsutstyr», slik det er definert i 

artikkel 1 i denne avgjerda, og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll, er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering som er fastsette i 

vedlegget, gjeld i eit tidsrom på fire år frå den datoen denne 

avgjerda vert vedteken. 

Artikkel 5 

For administrative føremål vert produktgruppa «bilet-

handsamingsutstyr» tildelt kodenummeret 43. 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 17. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______   
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VEDLEGG 

KRITERIUM FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til bilethandsamingsutstyr: 

PAPIRHANDTERING 

1.  Tilgang til n-opp-utskrift 

2.  Dobbeltsidig utskrift 

3.  Bruk av attvunne papir 

ENERGIEFFEKTIVITET 

4.  Energieffektivitet 

UTSLEPP I INNELUFT 

5.  Avgrensing av utslepp i inneluft 

STØYUTSLEPP 

6.  Støyutslepp 

STOFF OG STOFFBLANDINGAR I BILETHANDSAMINGSUTSTYR 

7.  Stoff og stoffblandingar som ikkje må nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang 

a)   Farlege stoff og stoffblandingar 

b)  Stoff som er oppførte i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

8.  Kvikksølv i lyskjelder 

OMBRUK, MATERIALATTVINNING OG HANDTERING VED KASSERING 

9.  Utforming for demontering 

FORBRUKSVARENE BLEKK OG TONARAR 

10.  Utforming for materialattvinning og/eller ombruk av tonar- og/eller blekkpatronar 

11.  Tilbakeleveringskrav for tonar- og/eller blekkpatronar 

12.  Stoff i blekk og tonarar 

ANDRE KRITERIUM 

13.  Emballasje 

14.  Garanti, reparasjonsgaranti og levering av reservedelar 

15.  Brukarinformasjon 

16.  Opplysningar på EU-miljømerket 

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium. 

Alt bilethandsamingsutstyr som det vert søkt om EU-miljømerket for, må oppfylle kriteria. Når søkjaren skal leggje 

fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at produktet oppfyller 

kriteria, kan dette kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren og/eller frå 

underleverandøren eller underleverandørane, alt etter korleis det høver. 

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium, dersom det rette 

organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. 

Dersom det er mogleg, bør prøvingane utførast av laboratorium som oppfyller dei generelle krava i den europeiske 

standarden EN ISO 17025 eller ein tilsvarande standard. 

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.  
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PAPIRHANDTERING 

Kriterium 1. Tilgang til n-opp-utskrift 

Bilethandsamingsutstyr skal ha utskrift og/eller kopiering av to eller fleire sider av eit dokument på eitt papirark som 

standardfunksjon når den originale programvara frå produsenten vert nytta på produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram for det rette organet som tildeler miljømerket, ei fråsegn om at desse 

krava er oppfylte, saman med ei utgreiing om korleis brukarane kan skrive ut to eller fleire sider på eitt papirark. 

Kriterium 2. Dobbeltsidig utskrift 

Bilethandsamingsutstyr med 19 eller fleire bilete per minutt (ipm) som høgste utskriftsfart ved svart-kvitt-utskrift 

og/eller kopiering på papir i A4-format, skal vere utstyrt med ei eining for automatisk dobbeltsidig utskrift/kopiering. 

Funksjonen for dobbeltsidig utskrift og/eller kopiering skal vere innstilt som standard i den originale programvara frå 

produsenten. For innretningar som mottek ein utskriftsordre frå ei datamaskin, bør produsenten syte for at brukaren får 

ei melding på dataskjermen sin dersom standardinnstillinga vert endra til einsidig utskrift. Det bør gå fram av innhaldet 

i denne meldinga at modusen for einsidig utskrift har vesentleg større miljøverknader enn dobbeltsidig utskrift. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram for det rette organet som tildeler miljømerket, ei fråsegn om at desse 

krava er oppfylte, saman med ei fråsegn om utskriftsfarten for svart-kvitt-utskrifter og ei utgreiing om kva for melding 

brukaren får, og kvar og kor tid brukaren får slike meldingar for innretningar som tek imot ein utskriftsordre frå ei 

datamaskin. 

Kriterium 3. Bruk av attvunne papir 

Bilethandsamingsutstyret skal kunne nytte papir som er 100 % attvunne etter forbrukarleddet, og som oppfyller krava i 

EN 12281:2002. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram for det rette organet som tildeler miljømerket, ei fråsegn om at desse 

krava er oppfylte. 

Kriterium 4. Energieffektivitet 

a)  Produktet skal ha eit energiforbruk som oppfyller energieffektivitskrava for bilethandsamingsutstyr i samsvar med 

kriteria i Energy Star versjon 2.0(1). 

b)  Effektforbruk i ein nettverkstilkopla kviletilstand: 

i)  effektforbruket til utstyr med HiNA-funksjonalitet i ein nettverkstilkopla kviletilstand som utstyret vert sett i 

av ei straumsparande innstilling eller ein liknande funksjon, skal ikkje overstige 3,00 W, 

ii)  effektforbruket til anna nettverksutstyr i ein nettverkstilkopla kviletilstand som utstyret vert sett i av ei 

straumsparande innstilling eller ein liknande funksjon, skal ikkje overstige 1,50 W, 

iii)  nettverksutstyr som har ein eller fleire former for kviletilstandar, skal oppfylle krava til desse formene for 

kviletilstand når alle nettverksportane er fråkopla, eller når alle nettverksportane er deaktiverte dersom 

trådlause nettverksportar vert nytta, 

iv)  grensene for effektforbruket som fastsett i punkt i) og ii) ovanfor, gjeld ikkje for skrivarutstyr for storformat og 

skrivarutstyr med ei straumforsyning som har ein nominell effekt på meir enn 750 W. 

Vurdering og kontroll: 

Med omsyn til punkt a) skal søkjaren leggje fram for dei rette organa ei fråsegn om at produktet oppfyller krava til 

energieffektivitet slik dei er fastsette i Energy Star versjon 2.0, og ein prøvingsrapport som inneheld resultata av 

energieffektivitetsprøvinga i samsvar med metodane som er nemnde i Energy Star. Produkt som er merka med Energy 

Star versjon 2.0, vert rekna for å oppfylle krava i dette kriteriet, og søkjaren skal levere inn ein kopi av Energy Star-

registreringsskjemaet. 

Med omsyn til punkt b) skal søkjaren leggje fram for dei rette organa ei fråsegn om at kriteria er oppfylte, saman med 

ein prøvingsrapport som viser forbruket i nettverkstilkopla kviletilstand.  

  

(1) https://energystar.gov/products/specs/node/148 
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UTSLEPP I INNELUFT 

Kriterium 5. Avgrensing av utslepp i inneluft 

I bruksfasen skal ikkje produktet sleppe ut dei luftforureinande stoffa som er oppførte i tabell 1, i ei mengd som er 

høgare enn dei høgste tillatne utsleppsnivåa: 

Tabell 1 

Høgste tillatne utsleppsnivå for luftforureinande stoff 

Høgste tillatne utsleppsnivå i mg/h 

 Svart-kvitt-utskrifter Fargeutskrifter 

Klar-tilstand 

 1  (Skrivebordsprodukt) 1  (Skrivebordsprodukt) 

TVOC(**) 2  (Golvmontert utstyr, 

volum > 250 liter) 

2  (Golvmontert utstyr, 

volum > 250 liter) 

Utskriftstilstand (både Klar- 

+ utskriftstilstand) 

TVOC(**) 10 18 

Benzen < 0,05 < 0,05 

Styren 1,0 1,8 

Uidentifiserte einskilde 

VOC-stoff(**) 

0,9 0,9 

Ozon(*) 1,5 3,0 

Støv(*) 4,0 4,0 

(*) Gjeld berre elektrofotografisk utskrift. 

(**) Lista over identifiserte VOC-stoff i målemetoden er å finne i Blue Angel Ral UZ 171 frå juli 2012, vedlegg S-M kapittel 4.5. 

Alle dei høgste tillatne utsleppsnivåa som er nemnde i tabell 1, skal målast i samsvar med krava i Blue Angel RAL UZ 

171 frå juli 2012(1). 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal sende over til det rette organet ein prøvingsrapport som inneheld resultata av 

utsleppsprøvinga i samsvar med metodane som er gjort greie for i Blue Angel RAL UZ 171 frå juli 2012. 

Prøvingslaboratoriet som utfører prøvinga, må vere akkreditert i samsvar med EN ISO / IEC 17025. Søkjaren skal 

leggje ved ein kopi av det gyldige akkrediteringsprovet til prøvingslaboratoriet. 

STØYUTSLEPP 

Kriterium 6. Støyutslepp 

Støyutslepp skal vurderast ut frå det fastsette A-vegne lydeffektnivået, avhengig av utskriftsfarten per minutt, oppgjeve 

i dB og uttrykt med ein desimal (to desimalar i B). 

Det fastsette A-vegne lydeffektnivået LWAd til produktet skal ikkje overstige dei følgjande grenseverdiane medan det er 

i drift: 

a)  For svart-kvitt-utskrifter skal grenseverdien for det A-vegne lydeffektnivået LWAd,lim,bw fastsetjast avhengig av 

utskriftsfarten Sbw, uttrykt med ein desimal, ved hjelp av følgjande formel: 

LWAd,lim,bw = 37 + 20 * log(Sbw +8) dB 

LWAd,lim,bw = Grenseverdien for det A-vegne lydeffektnivået ved svart-kvitt-utskrifter, oppgjeve i dB 

b)  For fargeutskrifter skal grenseverdien for det A-vegne lydeffektnivået LWAd,lim,co fastsetjast avhengig av 

utskriftsfarten Sco, uttrykt med ein desimal, ved hjelp av følgjande formel:  

  

(1) http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=259 
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LWAd,lim,co = 38 +20 * log(Sco +8) dB 

LWAd,lim,co = Grenseverdien for det A-vegne lydeffektnivået ved fargeutskrifter, i dB 

c)  Grenseverdien for dei A-vegne lydeffektnivåa LWAd,lim,bw og LWAd,lim,co ved høvesvis svart-kvitt- og fargeutskrifter 

skal dessutan ikkje overstige den øvre grensa på 75,0 dB: 

LWAd,lim,bw < (75,0 dB) 

LWAd,lim,co < (75,0 dB) 

For serielle elektrofotografiske fargeinnretningar med Sco ≤ 0,5 Sbw skal lydeffektnivået fastsetjast og førast opp. Av 

vurderingsomsyn skal samsvar med LWAd,lim,bw for svart-kvitt-utskrifter med utskriftsfarten Sbw handsamast separat. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal kunne påvise at desse kriteria er oppfylte og sende inn ein prøvingsrapport som 

inneheld resultatet for det A-vegne lydeffektnivået, i samsvar med metodane som er nemnde i ISO 7779, 3. utgåve 

(2010). Prøvingslaboratoriet som utfører prøvinga, må vere akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025 og i samsvar 

med ISO 7779 for akustiske målingar. Søkjaren skal leggje ved ein kopi av det gyldige akkrediteringsprovet til 

prøvingslaboratoriet. 

STOFF OG STOFFBLANDINGAR I BILETHANDSAMINGSUTSTYR 

Kriterium 7. Stoff og stoffblandingar som ikkje må nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang 

a)  Farlege stoff og stoffblandingar 

 I medhald av artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 skal ikkje EU-miljømerket tildelast eit produkt eller ein 

artikkel for produktet, slik det er definert i artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006(1), eller til ein homogen del av den som inneheld stoff som oppfyller kriteria for klassifisering med 

dei fare- eller risikosetningane som er oppførte i tabell 2, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(2) eller rådsdirektiv 67/548/EØF(3), eller stoff som er nemnde i artikkel 57 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. Dersom terskelverdien for klassifisering av eit stoff eller ei stoffblanding i ei fareklasse skil seg frå 

terskelverdien for ei risikosetning, har den første førerang. Risikosetningane i tabell 2 vert som regel nytta om stoff. 

Dersom det ikkje er mogleg å få opplysningar om stoffa, skal klassifiseringsreglane for stoffblandingar nyttast. 

Stoff eller stoffblandingar som får endra eigenskapane sine ved behandling slik at dei ikkje lenger er biotil-

gjengelege, eller vert endra kjemisk på ein slik måte at den påviste faren ikkje lenger ligg føre, vert ikkje omfatta av 

kriterium 7 a). 

Tabell 2 

Fare- og risikosetningar 

Faresetning Risikosetning 

H300 Dødeleg ved svelging R 28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan vere dødeleg ved svelging dersom det kjem ned i luftvegane R65 

H310 Dødeleg ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødeleg ved innanding R23/26 

H331 Giftig ved innanding R23 

H340 Kan føre til genetiske skadar R46 

  

(1) TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) TEF 196 av 16.8.1967, s. 1. 
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Faresetning Risikosetning 

H341 Mistenkt for å kunne gje genetiske skadar R68 

H350 Kan føre til kreft R45 

H350i Kan føre til kreft ved innanding R49 

H351 Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

H360F Kan skade forplantingsevna R60 

H360D Kan gje fosterskadar R61 

H360FD Kan skade forplantingsevna. Kan gje fosterskadar R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantingsevna. Mistenkt for å kunne gje fosterskadar R60/63 

H360Df Kan gje fosterskadar. Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna R61/62 

H361f Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna R62 

H361d Mistenkt for å kunne gje fosterskadar R63 

H361fd Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna. Mistenkt for å kunne gje 

fosterskadar 

R62-63 

H362 Kan skade barn som vert amma R64 

H370 Fører til organskadar R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan føre til organskadar R68/20/21/22 

H372 Fører til organskadar ved langvarig eller fleire gongers eksponering R48/25/24/23 

H373 Kan føre til organskadar ved langvarig eller fleire gongers eksponering R48/20/21/22 

H400 Svært giftig for liv i vatn R50 

H410 Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

H411 Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R51-53 

H412 Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

H413 Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i vatn R53 

EUH059 Farleg for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vatn vert det utvikla giftig gass R29 

EUH031 Ved kontakt med syre vert det utvikla giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre vert det utvikla svært giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved kontakt med auga R39-41 

Konsentrasjonsgrensene for stoff eller stoffblandingar som kan verte eller er vortne tildelte dei fare- eller 

risikosetningane som er oppførte i tabell 2, og som oppfyller kriteria for klassifisering i fareklassane eller  

-kategoriane, og for stoff som oppfyller kriteria som er fastsette i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal ikkje overstige dei generiske eller særlege konsentrasjonsgrensene som er fastsette i samsvar 

med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Dersom det er fastsett særlege konsentrasjonsgrenser, skal desse 

ha førerang framfor dei generiske.  
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Konsentrasjonsgrensene for stoff som oppfyller kriteria som er fastsette i artikkel 57 bokstav d), e) eller f) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikkje overstige 0,1 vektprosent. 

Sluttproduktet skal ikkje merkast med faresetningar. 

For bilethandsamingsutstyr vert ikkje stoffa/komponentane i tabell 3 omfatta av krava i artikkel 6 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 66/2010, i medhald av artikkel 6 nr. 7 i den nemnde forordninga: 

Tabell 3 

Stoff/komponentar som er unnatekne 

Artiklar med vekt under 25 g Alle fare- og risikosetningar 

Homogene delar av samansette artiklar med vekt under 

25 g 

Alle fare- og risikosetningar 

Blekk, tonarar og patronar Alle fare- og risikosetningar 

Nikkel i alle typar rustfritt stål, med unntak av dei som 

har høgt svovelinnhald (S > 0,1 %) 

 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3,-

tetrametylbutyl)fenol CAS 3147-75-9 

 

Trifenylfosfin CAS 603-35-0  

(1-metyletyliden)di-4,1-fenylen 

tetrafenyldifosfat (BDP) CAS 5945-33-5 og CAS 

181028-79-5 når det vert nytta i rein form og ikkje med 

ein teknisk kvalitet som er mindre enn eller lik 90 % 

BDP 

 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at kriterium 7 a) er oppfylt for produktet eller ein 

artikkel eller ein homogen del av den, saman med tilhøyrande dokumentasjon, til dømes samsvarsfråsegner som er 

underteikna av leverandørane, som viser at ingen av stoffa eller materiala er klassifiserte i nokon av dei 

fareklassane som er knytte til faresetningane som er nemnde i tabell 2, i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, i den grad dette er mogleg å slå fast, som eit minimum ut frå dei opplysningane som oppfyller krava 

i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Denne fråsegna skal underbyggjast med samandragsinformasjon 

om dei relevante eigenskapane som er knytte til faresetningane som er nemnde i tabell 2, på det detaljnivået som er 

fastsett i avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Opplysningar om dei ibuande eigenskapane til stoffa kan skaffast fram på andre måtar enn ved prøvingar, til dømes 

ved å nytte alternative metodar, slik som in vitro-metodar, ved kvantitative strukturaktivitetsmodellar eller ved å 

gruppere stoff eller jamføre stoff som har same struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF)  

nr. 1907/2006. Utveksling av relevante data i forsyningskjeda vert tilrådd på det sterkaste. 

Opplysningane som vert gjevne, skal gjelde dei formene eller fysiske tilstandane i stoffet eller stoffblandingane 

som vert nytta i sluttproduktet. 

For stoff som er oppførte i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikkje er omfatta av 

registreringspliktene i medhald av artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i den nemnde forordninga, er det tilstrekkeleg 

med ei fråsegn frå søkjaren for å oppfylle kriterium 7 a). 

b)  Stoff som er oppførte i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det skal ikkje gjevast unntak frå utelatinga i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoff som er 

identifiserte som stoff som gjev svært stor grad av uro, og som er oppførte i den lista som er fastsett i artikkel 59  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), når desse finst i stoffblandingar, i ein artikkel eller i ein homogen del av 

ein samansett artikkel i konsentrasjonar som er høgare enn 0,1 %. Særlege konsentrasjonsgrenser som er fastsette i 

samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal nyttast i tilfelle der konsentrasjonen er lågare  

enn 0,1 %. 

  

(1) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
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Vurdering og kontroll: Tilvisinga til lista over stoff som er identifiserte som stoff som gjev svært stor grad av uro, 

skal gjerast på søknadsdatoen. Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at kriterium 7 b) er oppfylt, saman med 

tilhøyrande dokumentasjon, medrekna fråsegner om samsvar som er underteikna av leverandørane av materiala, og 

kopiar av relevante tryggleiksdatablad for stoff eller stoffblandingar, i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 for stoff eller stoffblandingar. Konsentrasjonsgrensene for stoff og stoffblandingar skal vere oppførte 

i tryggleiksdatablada i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Kriterium 8. Kvikksølv i lyskjelder 

Det er ikkje tillate med medviten tilsetjing av kvikksølv eller sambindingar av kvikksølv i lyskjelder som vert nytta i 

bilethandsamingsutstyr. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal stadfeste overfor det rette organet at lyskjeldene i produktet ikkje inneheld meir 

enn 0,1 mg kvikksølv eller sambindingar av kvikksølv, per lampe. Søkjaren skal òg leggje fram ei kort utgreiing om 

det lyssystemet som er nytta. 

OMBRUK, MATERIALATTVINNING OG HANDTERING VED KASSERING 

Kriterium 9. Utforming for demontering 

Produsenten skal vise at bilethandsamingsutstyret er lett å demontere for fagutdanna personar med dei verktøya som 

dei vanlegvis har til rådvelde, for å reparere og skifte ut utslitne delar, oppgradere gamle og forelda delar og skilje frå 

kvarandre delar og materiale som til slutt vert attvunne eller nytta om att. 

Vurdering og kontroll: Det skal leggjast fram ein rapport med detaljar om demonteringa av bilethandsamingsutstyret 

saman med søknaden. Han skal omfatte ei teikning i uttrekksperspektiv av produktet, i skriftleg eller digital form, som 

viser hovuddelane i tillegg til eventuelle farlege stoff i delane. 

FORBRUKSVARENE BLEKK OG TONARAR 

Kriterium 10. Utforming for materialattvinning og/eller ombruk av tonar- og/eller blekkpatronar 

Det må vere mogeleg å nytte attvunne tonar- og/eller blekkpatronar i produkta. 

Produkta skal ha ei utforming som tek omsyn til ombruk av tonar- og/eller blekkpatronar. 

Utforminga av patronen som produsenten (OEM) tilrår for bruk i produktet, skal fremje lengst mogeleg levetid. 

Innretningar og framgangsmåtar som ikkje tillet ombruk (innretningar eller framgangsmåtar som hindrar ombruk), skal 

ikkje nyttast. Dette kravet gjeld ikkje for bilethandsamingsutstyr som ikkje nyttar patronar. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal stadfeste at dette kriteriet er oppfylt. Søkjaren skal leggje fram for det rette 

organet ein kopi av brukarinformasjonen. Søkjaren skal leggje fram rettleiingar som viser korleis patronen kan 

attvinnast og/eller etterfyllast, eller prov (dvs. ei prøve) på at patronane er attvunne eller etterfylte i samsvar med 

rettleiingane. 

Kriterium 11. Tilbakeleveringskrav for tonar- og/eller blekkpatronar 

Søkjaren skal tilby brukarane eit tilbakeleveringssystem der brukarane sjølve kan returnere eller sende inn tonar- 

og/eller blekkmodular og tonar- og/eller blekkbehaldarar som søkjaren leverer eller tilrår for bruk i produktet, med 

ombruk av slike modular og behaldarar og/eller materialattvinning som føremål, men med vektlegging på ombruk. 

Dette gjeld òg for behaldarar med tonarrestar. 

Denne oppgåva kan overlatast til tredjemenn, som får rettleiing om korrekt handsaming av tonarrestar. Produkt som 

ikkje kan attvinnast, skal slutthandsamast på korrekt måte. Søkjaren skal føre opp ein returstasjon som tek imot 

modular og behaldarar utan vederlag. Produktdokumentasjonen skal innehalde detaljerte opplysningar om 

retursystemet. 

Vurdering og kontroll: Ei fråsegn om at brukarane har tilbod om ei tilbakeleveringsordning for tonar- og/eller 

blekkmodular og tonar- og/eller blekkbehaldarar, og at dei innsamla forbruksvarene vert nytta om att og/eller attvunne, 

skal leggjast fram for det rette organet som tildeler miljømerket, og underskrivast av søkjaren eller tredjemenn som er 

underleverandørar. 

Kriterium 12. Stoff i blekk og tonarar 

a)  Tonarar og blekk (medrekna fast blekk) som søkjaren leverer eller tilrår for bruk i produktet, skal ikkje tilsetjast 

stoff som inneheld delar av kvikksølv, kadmium, bly, nikkel eller seksverdige kromsambindingar. Fargestoff som 

inneheld komplekse nikkelsambindinger med høg molekylvekt, er eit unntak. Produksjonsrelatert ureining med 

tungmetall, til dømes kobolt- og nikkeloksid, skal haldast på eit lågast mogeleg nivå ut frå det som er teknisk 

mogeleg og økonomisk forsvarleg.  
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b)  Azofargestoff som kan avgje kreftframkallande aromatiske amin som er oppførte i lista over aromatiske amin, i 

samsvar med vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikkje nyttast i tonarar og blekk som søkjaren 

leverer eller tilrår for bruk i produktet. 

c)  Det er berre stoffa som er oppførte som såkalla eksisterande stoff i vedlegg II til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2032/2003(1), som kan tilsetjast som aktive biocid i blekk som søkjaren leverer eller tilrår for bruk i produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal stadfeste at desse krava er oppfylte. Leverandørar av blekk og tonar skal 

underteikne ei fråsegn om at krava er oppfylte, og dessutan leggje fram for det rette organet som tildeler miljømerket, 

kopiar av relevante tryggleiksdatablad for materiale og stoff. 

ANDRE KRITERIUM 

Kriterium 13. Emballasje 

Dersom pappøskjer vert nytta til ytteremballasje, skal dei vere framstilte av minst 80 % attvunne materiale. 

Dersom plastposar vert nytta til ytteremballasje, skal dei vere framstilte av minst 75 % attvunne materiale, eller dei skal 

kunne brytast ned biologisk eller komposterast, i samsvar med definisjonane i EN 13432 eller ein tilsvarande standard. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal stadfeste at desse krava er oppfylte, og sende over til det rette organet kopiar av 

materialspesifikasjonane frå leverandørane av emballasjematerialet. Berre primæremballasje, som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF(2), er omfatta av kriteriet. 

Kriterium 14. Garanti, reparasjonsgaranti og levering av reservedelar 

Søkjaren skal gje ein garanti på minst fem år på reparasjon eller utskifting. 

Søkjaren skal syte for at levering av reservedelar og naudsynt infrastruktur for reparasjon av utstyr er tilgjengeleg i 

minst fem år etter at ein viss modell er gått ut av produksjon, og at brukarar får informasjon om at dei er garanterte 

tilgang til reservedelar. Dette gjeld ikkje ved uunngåelege og forbigåande omstende som er utanfor produsenten sin 

kontroll, til dømes naturkatastrofar. 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal stadfeste reparasjonsgarantien og levering av reservedelar overfor det rette 

organet og sende eksemplar av produktdatabladet og garantivilkåra til det rette organet som tildeler miljømerket. 

Søkjaren kan òg gjere reservedelar tilgjengeleg til produktet sitt via tredjemenn, anten utan vederlag eller mot betaling. 

Kriterium 15. Brukarinformasjon 

Søkjaren skal informere brukaren om følgjande og på alle språk i dei landa der produktet vert marknadsført: 

a)  Miljøverknad av papirforbruk 

 Følgjande melding skal takast med i bruksrettleiinga til produktet: 

«Den største miljøverknaden frå livssyklusen til produktet er knytt til papirforbruket. Jo mindre papir som vert 

nytta, dess mindre vert miljøverknadane i løpet av livssyklusen. Både dobbeltsidige utskrifter og funksjonen 

for å skrive ut fleire sider på eitt papirark, bør nyttast.» 

b)  Støy 

 Dersom det målte A-vegne lydeffektnivået til innretninga overstig 63,0 dB(A), skal følgjande melding takast med i 

bruksrettleiinga til produktet: 

«Denne innretninga har støyutslepp LWAd som er høgare enn 63,0 dB(A), og er ikkje eigna for bruk i rom der 

det i hovudsak vert utført intellektuelt arbeid. På grunn av støyutsleppet bør denne innretninga plasserast i eit 

separat rom.» 

c)  Blekk- og tonarpatronar: 

 Følgjande melding skal takast med i bruksrettleiinga til produktet: 

«Patronane som skal nyttast med dette utstyret, er utforma for ombruk. Patronane bør nyttast om att for å spare 

ressursar.» 

  

(1) TEU L 307 av 24.11.2003, s. 1. 

(2) TEF L 365 av 31.12.1994, s. 10. 
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 Dessutan skal blekkinnhaldet i patronane og talet på utskrifter vere tydeleg markert på emballasjen til patronane 

som produsenten (OEM) tilrår. 

 Kriterium 15 c) gjeld ikkje bilethandsamingsutstyr utan patronar. 

d)  Det skal leggjast fram ei rettleiing som inneheld opplysningar om korleis miljøprestasjonen til det særskilde 

bilethandsamingsutstyret (som omfattar papirhandteringsfunksjonar, energieffektivitetsfunksjonar, avfallshandte-

ring av produktet og av alle forbruksvarene, til dømes blekk- og/eller tonarpatronar) kan betrast, og ho skal liggje 

føre både i papirform som ein særskild del av brukarhandboka og i digital form via nettstaden til produsenten. 

Denne delen av brukarhandboka skal òg gje opplysningar om det samla innhaldet av produktet som er attvunne og 

ombrukt, uttrykt i vektprosent. 

e)  Attvunne papir: 

 Følgjande melding skal takast med i bruksrettleiinga til produktet: 

«Dette produktet kan nyttast med papir som er 100 % attvunne etter forbrukarleddet» 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram for det rette organet som tildeler miljømerket, ei fråsegn som er 

underteikna av produsenten, og som viser at desse krava er oppfylte, og dessutan prov på at den naudsynte 

brukarinformasjonen finnast, i form av eit eksemplar av bruksrettleiinga eller handboka som inneheld desse 

opplysningane. Eit eksemplar av bruksrettleiinga må leggjast fram for det rette organet som tildeler miljømerket. 

Denne rettleiinga skal vere fritt tilgjengeleg på nettstaden til produsenten. 

Kriterium 16. Opplysningar på EU-miljømerket 

Eit valfritt merke med tekstfelt skal innehalde følgjande tekst: 

a)  Utforma for effektiv papirhandtering 

b)  Høg energieffektivitet 

c)  Bruken av farlege stoff er halden på eit minimum 

Retningslinjene for bruk av det valfrie merket med tekstfelt kan finnast i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel 

logo» på følgjande nettstad: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på bilethandsamingsutstyret som syner merket, saman med ei 

fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1042/2012 

av 7. november 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 for å oppføre en auksjonsplattform som skal utpekes 

av Det forente kongerike(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 

og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3d 

nr. 3 og artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen 

fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om 

tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(2), 

har mulighet til å utpeke en egen auksjonsplattform for 

auksjonering av sin andel av den mengden kvoter som 

er omfattet av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF. I 

henhold til artikkel 30 nr. 5 tredje ledd i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 forutsetter utpeking av slike 

auksjonsplattformer at auksjonsplattformen er oppført i 

vedlegg III i nevnte forordning. 

2)  I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 1031/2010 har Det forente kongerike underrettet 

Kommisjonen om sin beslutning om ikke å delta i den 

felles handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i 

nevnte forordning, og om å utpeke sin egen auksjons-

plattform. 

3)  30. april 2012 underrettet Det forente kongerike 

Kommisjonen om planen om å utpeke ICE Futures 

Europe (ICE) til auksjonsplattform i henhold til 

artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

4)  25. april 2012 underrettet Det forente kongerike 

Komiteen for klimaendringer, nedsatt 11. februar 2004 

ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsvedtak 

280/2004/EF om en overvåkingsordning for Felles-

skapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 9.11.2012,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 

30.10.2014, s. 60. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

Kyoto-protokollen(3). For å utfylle underretningen har 

Det forente kongerike i tillegg framlagt ytterligere 

opplysninger og nærmere presiseringer for Kommi-

sjonen. 

5)  For å sikre at den foreslåtte utpekingen av ICE til 

auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 er forenlig med kravene i 

nevnte forordning og i samsvar med målene fastsatt i 

artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, er det nødvendig 

at ICE pålegges visse vilkår og forpliktelser. 

6)  I samsvar med artikkel 18-21 i forordning (EU) 

nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform utføre en rekke 

oppgaver knyttet til personers tillatelse til å legge inn 

bud i auksjonene, herunder kundekontrolltiltak for å 

sikre at bare berettigede personer søker om tillatelse til å 

legge inn bud direkte på auksjoner. Auksjonsplattformen 

er også ansvarlig for å undersøke om søkerne oppfyller 

visse minstekrav for tillatelse til å legge inn bud, 

innlevering og behandling av søknader om tillatelse til å 

legge inn bud og beslutninger om å gi eller avslå å gi 

adgang til å legge inn bud samt tilbakekalling eller 

midlertidig oppheving av tillatelser som allerede er gitt. 

I henhold til samarbeidsmodellen mellom ICE, ICEs 

børsmedlemmer og deres kunder, vil ICEs børsmedlem-

mer og noen av deres kunder utføre slike adgangs-

kontroller av nåværende eller potensielle kunder. En slik 

samarbeidsmodell kan være i henhold til bestemmelsene 

i forordning (EU) nr. 1031/2010 forutsatt at ICE 

garanterer overholdelse av de forpliktelser som påhviler 

dem i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010. 

7)  I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 skal en utpekt auksjonsplattform 

dessuten gi små og mellomstore bedrifter (SMB-er) 

ubegrenset, rettferdig og lik adgang til å legge inn bud 

på auksjonene samt gi foretak med lave utslipp adgang 

til å legge inn bud på auksjonene. For å sikre dette må 

ICE gi SMB-er og foretak med lave utslipp gjennom-

siktige, fullstendige og ajourførte opplysninger om 

adgangsmuligheter til auksjoner som gjennomføres av 

ICE for Det forente kongerike, herunder all nødvendig 

praktisk veiledning om hvordan de best utnytter disse 

mulighetene. Slike opplysninger skal være offentlig 

tilgjengelige på ICE sin nettside. I tillegg bør ICE 

meddele til auksjonsovervåkeren som er utpekt som 

fastsatt i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 1031/2010, hvilken dekning som er oppnådd i 

henhold til samarbeidsmodellen med børsmedlemmer 

og deres kunder, herunder grad av geografisk dekning, 

  

(3) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 

2019/EØS/18/61 
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og i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsover-

våkerens anbefalinger på dette området, slik at 

forpliktelsene i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) 

og bokstav b) i nevnte forordning oppfylles. 

8)  Når medlemsstatene utpeker en auksjonsplattform, må 

de i samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav e) i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 ta hensyn til i hvilken 

grad kandidaten er i stand til å unngå konkurranse-

vridning på det indre marked, herunder karbonmar-

kedet. En auksjonsplattform skal i særdeleshet ikke 

kunne utnytte kontrakten til å øke sin konkurranseevne 

for sine andre aktiviteter, særlig på sekundærmarkedet 

som den organiserer. I tillegg skal oppføringen av ICE 

som auksjonsplattform forutsette at ICE og alle 

børsmedlemmer eller clearingmedlemmer som er 

godkjent av ICE, gir anbudsgivere mulighet til å by i 

auksjonene uten at de trenger å bli medlem eller 

deltaker i sekundærmarkedet som organiseres av ICE, 

eller andre omsetningssteder som drives av ICE eller 

en tredjepart. 

9)  I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav h) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 må medlemsstatene ved utpeking 

av en auksjonsplattform ta hensyn til i hvilken grad det 

er truffet passende tiltak for å kreve at en auksjons-

plattform overdrar alle materielle og immaterielle 

eiendeler som er nødvendig for å gjennomføre auksjo-

nene, til en etterfølger. Slike tiltak er fastsatt i en 

avviklingsstrategi som bør gjennomgås av auksjons-

overvåkeren. ICE bør utvikle en tydelig avviklings-

strategi i god tid og ta størst mulig hensyn til 

auksjonsovervåkers uttalelse. 

10)  I samsvar med artikkel 51 nr. 3 i forordning (EU) No 

1031/2010 skal alle gebyrer og vilkår fra auksjons-

plattformen og fra clearing- eller oppgjørssystemet 

være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig 

tilgjengelige. I lys av ICEs planlagte samarbeidsmodell 

skal alle tilleggsgebyrer og -vilkår for adgangs-

kontroller fra børsmedlemmer og deres kunder også 

være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig 

tilgjengelige på nettsidene til dem som tilbyr 

tjenestene, og det skal være en direkte henvisning til 

disse fra ICE sin nettside. 

11)  I samsvar med artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform sørge for en 

utenrettslig ordning som håndterer klager fra personer 

som søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer 

som har tillatelse til å legge inn bud, eller hvis tillatelse 

til å legge inn bud er blitt avslått, tilbakekalt eller 

midlertidig opphevet. Personer som søker om tillatelse 

til å legge inn bud, og personer som har tillatelse til å 

legge inn bud, eller hvis tillatelse til å legge inn bud er 

blitt avslått, tilbakekalt eller midlertidig opphevet, bør 

kunne benytte seg av sin klageadgang i henhold til 

artikkel 64 i forordning (EU) nr. 1031/2010, selv i 

tilfeller der slike beslutninger tas av ICE sine 

børsmedlemmer og deres kunder. 

12)  I tillegg til de endringer som kreves i ICEs egne 

børsregler for å oppfylle vilkårene og forpliktelsene 

fastsatt i vedlegget til denne forordning, bør ICE ved 

behov også ta ytterligere skritt for å sikre full 

overholdelse, noe som kan omfatte tilpasninger av 

kontraktsfestede ordninger mellom ICE og dets 

børsmedlemmer, mellom børsmedlemmer og kundene 

og mellom kunder videre i kjeden. 

13)  Videre bør visse henvisninger i artikkel 25 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 endres for å lukke 

hullene i overvåkingen av auksjonsprosessen og for å 

oppnå konsekvens med andre bestemmelser i nevnte 

forordning. 

14)  Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres. 

15)  For at auksjonsplattformen som skal utpekes av Det 

forente kongerike, skal kunne gjennomføre auksjoner 

på en forutsigbar måte og i rett tid, bør denne 

forordning tre i kraft så snart som mulig. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 25 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  tegn på konkurransebegrensende atferd, mar-

kedsmisbruk, hvitvasking av penger, finansiering 

av terrorisme eller annen kriminell virksomhet,» 

b)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  opplysninger om antall, art og status for eventuelle 

klager som er framsatt i henhold til artikkel 59  

nr. 4 eller artikkel 64 nr. 1, samt alle andre klager 

som er rettet mot en auksjonsplattform til de 

nasjonale vedkommende myndigheter som fører 

tilsyn med auksjonsplattformen, til domstolene 

eller til vedkommende forvaltningsorgan fastsatt i 

de nasjonale tiltakene for innarbeiding av 

artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF,» 

2)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning.  
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 tilføyes følgende: 

«Auksjonsplattformer utpekt av Det forente kongerike 

2 Auksjonsplattform ICE Futures Europe (ICE) 

 Utpekingsperiode Tidligst fra og med 10. november 2012 til senest 9. november 2017, uten at det 

berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd. 

 Definisjoner Med vilkår og krav som gjelder for ICE, menes: 

a) med «ICEs børsregler» ICEs regler som særlig omfatter regler for kontrakter 

og framgangsmåter i forbindelse med ICE FUTURES EUA AUCTION 

CONTRACT og ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT, 

b) med «børsmedlem» et medlem som definert i avsnitt A.1 i ICEs børsregler, 

c) med «kunde» en kunde av et børsmedlem og kunder av deres kunder videre i 

kjeden, som gir personer adgang til å legge inn bud og handle på vegne av 

budgivere. 

 Vilkår Adgang til auksjonene skal ikke avhenge av børsmedlemskap eller deltaking i 

sekundærmarkedet som organiseres av ICE, eller andre handelsplasser som drives 

av ICE eller en tredjepart. 

 Forpliktelser 1.  ICE skal kreve at enhver beslutning som er tatt av ICEs børsmedlemmer eller 

deres kunder om å gi tillatelse til å by i auksjoner, tilbakekalle eller oppheve 

tillatelse som allerede er gitt, meddeles ICE av disse på følgende måte: 

a)  Beslutninger om avslag på søknad om tillatelse til å legge inn bud og 

beslutninger om tilbakekallelse eller oppheving av adgang til auksjoner, 

skal meddeles umiddelbart og på individuelt grunnlag. 

b)  Andre beslutninger meddeles på forespørsel. 

 ICE skal sørge for at slike beslutninger blir undersøkt av ICE for å sikre at 

forpliktelsene som er pålagt auksjonsplattformen i henhold til denne 

forordning, overholdes, og at ICEs børsmedlemmer eller deres kunder retter 

seg etter resultatet av slike undersøkelser utført av ICE. Dette kan omfatte, 

men er ikke begrenset til, alle ICEs gjeldende børsregler, herunder 

disiplinærprosedyrer, eller andre passende tiltak som kan lette adgangen til å 

legge inn bud i auksjonene. 

2.  ICE skal på sin nettside opprette og vedlikeholde en omfattende og ajourført 

liste over børsmedlemmer eller deres kunder som er berettiget til å lette 

tilgangen for SMB-er og foretak med lave utslipp til Det forente kongerikes 

ICE-auksjoner, sammen med en lett forståelig og praktisk veiledning til SMB-

er og foretak med lave utslipp om hva de må gjøre for å få adgang til 

auksjonene gjennom slike børsmedlemmer eller deres kunder. 

3.  Innen seks måneder etter at auksjonene har startet eller to måneder fra 

auksjonsovervåkeren er utpekt, avhengig av hva som inntreffer sist, skal ICE 

rapportere til auksjonsovervåkeren om hvilken dekning som er oppnådd ved 

hjelp av samarbeidsmodellen med børsmedlemmer og deres kunder, herunder 

geografiske dekning, og i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens 

anbefalinger slik at forpliktelsene i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og 

b) i denne forordning overholdes. 

4.  Alle gebyrer og vilkår som benyttes av ICE og dets clearingsystem for 

budgivere eller personer som har tillatelse til å legge inn bud, skal være tydelig 

angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige på ICEs nettside, som skal 

holdes ajourført. 
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   Dersom et børsmedlem eller dets kunde benytter tilleggsgebyrer og -vilkår for 

tillatelse til å legge inn bud, skal ICE sørge for at gebyrene og vilkårene er 

tydelig angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige på nettsidene til dem 

som tilbyr tjenestene, med direkte henvisning til ICEs nettside. 

5.  Uten at det berører annen klageadgang skal ICE gi tilgang til ICEs Complaints 

Resolution Procedures når det skal treffes beslutning om klager som kan 

oppstå i forbindelse med beslutninger tatt av ICEs børsmedlemmer eller deres 

kunder om godkjenning eller avslag på søknader om tillatelse til å legge inn 

bud på auksjoner og om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av 

tillatelser som allerede er gitt, nærmere omhandlet i nr. 1. 

6.  ICE skal endre sine børsregler for å sikre full overholdelse av alle vilkår og 

forpliktelser som gjelder for oppføringen, som beskrevet i dette vedlegg. ICEs 

endrede børsregler skal i særdeleshet angi forpliktelsene i nr. 1, 2, 4 og 5. 

7.  Innen to måneder fra 10. november 2012 skal ICE framlegge sin avviklings-

strategi for Det forente kongerike for samråd med auksjonsovervåkeren. Innen 

to måneder etter å ha mottatt auksjonsovervåkerens uttalelse, skal ICE 

gjennomgå sin avviklingsstrategi og i størst mulig grad ta hensyn til uttalelsen. 

8.  Det forente kongerike skal underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i 

den kontraktsfestede ordningen med ICE som ble meldt til Kommisjonen  

30. april, 4. mai og 14. juni 2012, og oversendt til Komiteen for 

klimaendringer 15. mai og 3. juli 2012.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1143/2013 

av 13. november 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet, særlig for å oppføre en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 

og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3d 

nr. 3 og artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen 

fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om 

tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(2), 

har mulighet til å utpeke en egen auksjonsplattform for 

auksjonering av sin andel av den mengden kvoter som 

er omfattet av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF. I 

henhold til artikkel 30 nr. 5 tredje ledd i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 skal auksjonsplattformer som er 

utpekt, oppføres på listen i vedlegg III til nevnte 

forordning. 

2)  I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 1031/2010 har Tyskland underrettet Kommisjonen 

om sin beslutning om ikke å delta i den felles 

handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i 

nevnte forordning, og om å utpeke sin egen 

auksjonsplattform. 

3)  Tyskland underrettet 15. mars 2013 Kommisjonen om 

planen om å utpeke European Energy Exchange AG 

(«EEX») til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

4)  Tyskland underrettet 20. mars 2013 Komiteen for 

klimaendringer nedsatt ved artikkel 9 i 

europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 14.11.2013,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 

30.10.2014, s. 60. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

11. februar 2004, om en overvåkingsordning for 

Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennom-

føring av Kyoto-protokollen(3). 

5)  For å sikre at den foreslåtte utpekingen av EEX til 

auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 er forenlig med 

kravene i nevnte forordning og i samsvar med målene 

fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, er  

det nødvendig at EEX pålegges visse vilkår og 

forpliktelser. 

6)  I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 skal en utpekt auksjonsplattform 

gi små og mellomstore bedrifter (SMB-er) ubegrenset, 

rettferdig og lik adgang til å legge inn bud ved 

auksjonene og foretak med lave utslipp adgang til å 

legge inn bud ved auksjonene. For å sikre dette må 

EEX gi SMB-er og foretak med lave utslipp 

gjennomsiktige, fullstendige og ajourførte opplys-

ninger om adgangsmuligheter til auksjoner som 

gjennomføres av EEX for Tyskland, herunder all 

nødvendig praktisk veiledning om hvordan de best 

utnytter disse mulighetene. Slike opplysninger skal 

være offentlig tilgjengelige på EEX sin nettside. EEX 

bør i tillegg rapportere til auksjonsovervåkeren som 

skal utpekes som fastsatt i artikkel 24 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 1031/2010, om hvilken dekning som er 

oppnådd, herunder geografisk dekning, og i størst 

mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens 

anbefalinger for å sikre at forpliktelsene i henhold til 

artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og b) i denne forordning 

overholdes. 

7)  I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav e) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 må medlemsstatene ta hensyn til i 

hvilken grad kandidaten er i stand til å unngå 

konkurransevridning på det indre marked, herunder 

karbonmarkedet, når de utpeker en auksjonsplattform. 

En auksjonsplattform skal i særdeleshet ikke kunne 

utnytte kontrakten til å øke sin konkurranseevne for 

sine andre aktiviteter, særlig på sekundærmarkedet 

som den organiserer. En auksjonsplattform skal gi 

anbudsgivere mulighet til å by i auksjonene uten at de 

trenger å bli medlem av eller deltaker i sekundærmar-

kedet som organiseres av auksjonsplattformen, av 

andre omsetningssteder som drives av auksjons-

plattformen, eller av en tredjepart.  

  

(3) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 

2019/EØS/18/62 



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/429 

 

8)  I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav h) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 må medlemsstater ved utpeking av 

en auksjonsplattform ta hensyn til i hvilken grad det er 

truffet passende tiltak for å kreve at en auksjons-

plattform overdrar alle materielle og immaterielle 

eiendeler som er nødvendig for å gjennomføre 

auksjonene, til en etterfølger. Slike tiltak bør fastsettes 

på en tydelig måte og i god tid i en avviklingsstrategi 

som bør gjennomgås av auksjonsovervåkeren. Alle 

auksjonsplattformer, ikke bare EEX utpekt av 

Tyskland, skal fastsette en slik avviklingsstrategi og i 

størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens 

uttalelse. 

9)  På bakgrunn av de erfaringene som er gjort, bør 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1031/2010 om 

framgangsmåter for utnevning av auksjonsplattformer 

og auksjonsovervåkeren samt gjennomføring av 

auksjoner endres. 

10)  Ettersom utslippskvotene må leveres innen fem dager 

etter auksjonen og ettersom disse utslippskvotene selv 

er omsettelige, trenger ikke auksjonsproduktet være 

omsettelig. 

11)  I visse tilfeller må en auksjonsplattform rådspørre 

auksjonsovervåkeren. Å svare på slike henvendelser 

medfører et ansvar og et erstatningsansvar for auk-

sjonsovervåkeren. For å redusere ansvaret og 

erstatningsansvaret, særlig i hastesaker, skal det være 

mulig for auksjonsplattformen å utføre planlagte tiltak 

før uttalelse fra auksjonsovervåkeren er innhentet. 

Auksjonsplattformens forpliktelse til i størst mulig 

grad å ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse, 

dersom denne er avgitt, skal fortsatt gjelde. 

12)  Fastsettelsen av auksjonskalendere bør også 

gjennomgås. For det første er det verken praktisk eller 

nødvendig å fastsette auksjonskalendrene så tidlig som 

i februar og mars året før. For det andre skal mengdene 

som auksjoneres i august, være halvparten av de 

mengdene som auksjoneres i andre måneder, noe som 

kan oppnås ved å holde færre auksjoner og auksjonere 

mindre mengder. For det tredje fastsetter artikkel 3d i 

direktiv 2003/87/EF mengdene og medlemsstatenes 

andel av luftfartskvoter som skal auksjoneres, og 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1031/2010 om 

den årlige mengden av luftfartskvoter som skal 

auksjoneres, bør ta hensyn til usikkerheten knyttet til 

noen av de underliggende faktorene som bestemmer 

disse mengdene og andelene. Ettersom utfallet av de 

internasjonale forhandlingene er usikkert, er det 

berettiget med en større fleksibilitet i spredningen av 

mengden av luftfartskvoter som skal auksjoneres i et 

gitt kalenderår. For det fjerde bør kvotene, dersom 

flere påfølgende auksjoner avlyses, fordeles på et 

større antall auksjoner enn de fire neste som er 

planlagt. Til slutt bør det tilføyes bestemmelser om 

auksjonskalenderen for auksjoner som gjennomføres 

av den felles auksjonsplattformen for en medlemsstat 

som har valgt ikke å ta del i de felles handlingene, men 

som må bruke den felles auksjonsplattformen i påvente 

av at det utpekes en egen auksjonsplattform. Disse 

bestemmelsene bør tilsvare de bestemmelser som 

gjelder for auksjonskalendrene som skal fastsettes av 

auksjonsplattformer utpekt av slike medlemsstater. 

13)  Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlem-

skap eller deltaking i sekundærmarkedet som organise-

res av auksjonsplattformen, eller andre omsetnings-

steder som drives av auksjonsplattformen eller av en 

tredjepart. Dette kravet skal gjelde enhver auksjons-

plattform, ikke bare auksjonsplattformer som er utpekt 

av medlemsstater som ikke deltar i den felles hand-

lingen for å utpeke felles auksjonsplattformer. 

14)  Dersom den vanligste adgangsmåten til auksjonene 

ikke er tilgjengelig, uansett grunn, kan en auksjons-

plattform tilby en eller flere alternative adgangsmetoder 

til auksjonene, forutsatt at slike alternative 

adgangsmetoder er sikre og pålitelige, og bruken av dem 

ikke fører til noen form for forskjellsbehandling av 

budgiverne. For å unngå tvil skal det presiseres at 

medlemsstatene kan kreve at en auksjonsplattform tilbyr 

slike alternative adgangsmåter. 

15)  Medlemsstatenes forbud mot å gi innsideinformasjon 

til personer som arbeider for en auksjonarius, kan være 

upraktisk å gjennomføre eller ha negativ innvirkning 

på arbeidet som utføres av den utnevnte auksjonarius 

eller personer som arbeider for vedkommende. Auk-

sjonariene har bare en begrenset rolle i gjennom-

føringen av auksjoner, og det finnes en rekke tiltak for 

å redusere risikoen for innsidehandel, herunder tiltak i 

situasjoner der auksjonarius eller personer som 

arbeider for auksjonarius, har tilgang til innsidein-

formasjon. I denne sammenheng er et totalforbud et 

uforholdsmessig strengt tiltak. Medlemsstatene bør 

likevel ha ansvaret for å sikre at en utnevnt 

auksjonarius har etablert egnede tiltak for å hindre 

innsidehandel før de gir videre slik informasjon. 

16)  En melding fra en medlemsstat som ikke deltar i den 

felles handlingen for å utpeke en felles auksjons-

plattform, om hvilken auksjonsplattform den vil 

utpeke, kan ikke inneholde den fullstendige auksjons-

kalenderen, men bør inneholde de opplysninger som er 

nødvendige for å samordne auksjonskalendre på et 

senere tidspunkt. 

17)  Ved gjennomgåelsen av forordning (EU) 

nr. 1031/2010 bør auksjonsovervåkers rapport fra 

auksjonene som er gjennomført i 2014, og som kan 

forventes levert i begynnelsen av påfølgende år, legges 

til grunn.  
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18)  I henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en 

auksjonsplattform være et regulert marked. For å 

nyttiggjøre seg relevant erfaring og ekspertise samt 

minimere risiko ved gjennomføringen av auksjonene, 

er det hensiktsmessig å presisere at dette bør være et 

regulert marked der operatørene organiserer et marked 

for kvoter eller kvotederivater. 

19)  Ettersom auksjonsovervåker kan bli betalt av auksjons-

inntektene, kan en auksjonsplattform ønske å fungere 

som en betalingsagent for auksjonsovervåkerens 

kostnader. 

20)  En begrenset framgangsmåte ved tildeling av kontrakter 

om utpeking av auksjonsovervåkeren har ikke resultert i 

noen kontrakt ettersom ingen kandidater har søkt om å 

delta i denne felles framgangsmåten. En ny fram-

gangsmåte vil bli nødt til å ta stilling til en rekke 

kompliserte spørsmål, for eksempel valg av anbuds-

prosedyre, type kontrakt og nøyaktig beskrivelse av 

oppgavene, noe det tar tid å løse. Fraværet av 

auksjonsovervåker medfører imidlertid ikke en så stor 

risiko for auksjonene at de må stoppes i påvente av at 

det utpekes en ny overvåker. 

21)  En auksjonsplattform kan tillate at søknader om 

tillatelse til å legge inn bud sendes elektronisk, men 

den bør også kunne kreve at slike søknader blir 

framlagt i papirutgave. 

22)  Dersom auksjonsplattformen utpekt av en medlemsstat 

som ikke deltar i den felles handlingen for å utpeke 

felles auksjonsplattformer, ikke er i stand til å 

gjennomføre auksjonene, bør vedkommende medlems-

stat henvende seg til den felles auksjonsplattformen for 

å auksjonere sin andel av mengden av kvoter som skal 

auksjoneres. Det bør presiseres at ordninger mellom 

den felles auksjonsplattformen og auksjonarier utpekt 

av nevnte medlemsstater må være på plass før en 

auksjon på en felles auksjonsplattform kan finne sted, 

men ikke tidligere. 

23)  Alle auksjonsplattformer bør utarbeide en avviklings-

strategi og rådføre seg med auksjonsovervåkeren om 

denne. Dette kravet bør ikke utelukkende gjelde for 

auksjonsplattformer som er utnevnt av medlemsstater 

som ikke deltar i den felles handlingen for å utnevne 

felles auksjonsplattformer. 

24)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

25)  Kontrakten mellom Tyskland og EEX som midlertidig, 

frittstående auksjonsplattform, utløper i desember 

2013. For å sikre at auksjonene fortsatt gjennomføres 

på en forutsigbar måte og i rett tid av EEX, bør denne 

forordning tre i kraft så snart som mulig. 

26)  Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Kvoter skal legges ut for salg på en auksjons-

plattform ved hjelp av standardiserte elektroniske 

kontrakter («auksjonsproduktet»).» 

2)  I artikkel 7 skal nr. 7 og 8 lyde: 

«7.  Før en auksjon startes, skal auksjonsplattformen 

fastsette metoden for anvendelse av nr. 6, etter å ha 

rådført seg med auksjonsovervåkeren dersom denne er 

utpekt, og etter å ha underrettet vedkommende nasjonale 

myndigheter nevnt i artikkel 56. 

Mellom to budgivningsperioder på samme auksjons-

plattform kan den aktuelle auksjonsplattformen endre 

metoden. Den skal straks underrette auksjonsover-

våkeren dersom denne er utnevnt, og vedkommende 

nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56. 

Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad 

ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse, dersom 

denne foreligger. 

8.  Dersom en eller flere auksjoner annulleres 

fortløpende i henhold til nr. 5 eller 6, skal den samlede 

kvotemengden fra disse auksjonene fordeles jevnt på de 

kommende auksjonene som er planlagt på den samme 

auksjonsplattformen. 

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i 

direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det 

som skal auksjoneres, fordeles over fire ganger det 

antallet auksjoner som ble annullert. 

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i 

direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det 

som skal auksjoneres, fordeles over to ganger det antallet 

auksjoner som ble annullert.» 

3)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Under særlige omstendigheter kan en auksjons-

plattform, etter å ha rådført seg med auksjonsover-

våkeren dersom denne er utpekt, endre tidspunktene 

for en budgivningsperiode ved å underrette alle som 

kan bli påvirket av dette. Den berørte auksjons-

plattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til 

auksjonsovervåkerens uttalelse dersom denne er 

avgitt.»  
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b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Mengden av kvoter omfattet av kapittel III i 

direktiv 2003/87/EF som skal auksjoneres av den 

auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til 

artikkel 26 nr. 1 eller 2, fordeles jevnt på de 

auksjonene som skal holdes i et gitt år, bortsett fra at 

de mengdene som auksjoneres i august hvert år, skal 

være halvparten så store som mengdene som 

auksjoneres under auksjoner som holdes i de andre 

månedene i året. 

 Mengden av kvoter omfattet av kapittel II i direktiv 

2003/87/EF som skal auksjoneres av den auksjons-

plattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26  

nr. 1 eller 2, fordeles i prinsippet jevnt på de 

auksjonene som skal holdes i et gitt år, bortsett fra at 

de mengdene som auksjoneres i august hvert år, skal 

være halvparten så store som mengdene som 

auksjoneres under auksjoner som holdes i de andre 

månedene i året.» 

4)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Omstendigheter som hindrer gjennomføring av 

auksjoner 

 Uten at det berører anvendelsen av reglene nevnt i 

artikkel 58, når det er relevant, kan en auksjonsplattform 

annullere en auksjon dersom den korrekte gjennom-

føringen av den forstyrres eller sannsynligvis vil bli 

forstyrret. Dersom en eller flere auksjoner annulleres 

fortløpende, skal den samlede kvotemengden fra disse 

auksjonene fordeles jevnt på de kommende auksjonene 

som er planlagt på den samme auksjonsplattformen. 

 Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i 

direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det 

som skal auksjoneres, fordeles over fire ganger det 

antallet auksjoner som ble annullert. 

 Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i 

direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det 

som skal auksjoneres, fordeles over to ganger det antallet 

auksjoner som ble annullert.» 

5)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold 

til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal 

fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, 

enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, 

betalings- og leveringsdatoer for kvotene som 

omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som 

skal auksjoneres på enkeltauksjoner i hvert 

kalenderår, senest 30. september året før eller så snart 

som praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha 

rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens 

uttalelse om dette. De berørte auksjonsplattformene 

skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens 

uttalelse.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kalenderen for enkeltauksjoner av kvoter som 

omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som 

utføres av en annen auksjonsplattform enn auksjons-

plattformene utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 

eller 2 i denne forordning, skal fastslås og 

offentliggjøres i henhold til artikkel 32 i denne 

forordning. 

 Artikkel 32 får også anvendelse for auksjoner som 

gjennomføres i henhold artikkel 30 nr. 7 annet ledd 

av auksjonsplattformen utpekt i henhold til artikkel 

26 nr. 1 eller 2.» 

6)  Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

Årlige mengder av auksjonerte kvoter som omfattes 

av kapittel II i direktiv 2003/87/EF 

1.  Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i 

direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres hvert år, skal 

være 15 % av den forventede mengden av nevnte kvoter 

som er i omløp det året. Dersom den auksjonerte 

mengden i et gitt år er større eller mindre enn 15 % av 

den faktiske mengden i omløp det året, skal den 

mengden som skal auksjoneres det etterfølgende året, 

korrigere for differansen. Kvoter som det gjenstår å 

auksjonere etter det siste året i handelsperioden, skal 

auksjoneres i løpet av de første fire månedene i det 

etterfølgende året. 

I mengden av kvoter som skal auksjoneres i det siste året 

av hver handelsperiode, skal det tas hensyn til kvoter 

som gjenstår i den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF. 

2.  For hvert kalenderår i en gitt handelsperiode skal 

hver medlemsstats andel av kvoter som skal auksjoneres, 

og som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, 

fastsettes i samsvar med artikkel 3d nr. 3 i nevnte 

direktiv.» 

7)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 erstattes første ledd med følgende: 

«2.  Fra 2013 skal de auksjonsplattformene som er 

utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne 

forordning, i prinsippet fastslå og offentliggjøre 

budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer 

samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer 

for kvotene som omfattes av kapittel II i direktiv 

2003/87/EF, og som skal auksjoneres på enkeltauk-

sjoner i hvert kalenderår, senest 30. september året før 

eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, 

etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet 

dens uttalelse om dette. De berørte auksjonsplatt-

formene skal i størst mulig grad ta hensyn til 

Kommisjonens uttalelse.»  
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b)  I nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

 «Artikkel 32 får også anvendelse for auksjoner 

gjennomført i henhold til artikkel 30 nr. 7 annet ledd 

av auksjonsplattformen utpekt i henhold til artikkel 

26 nr. 1 eller 2.» 

8)  I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  Adgang til auksjonene skal ikke forutsette 

medlemskap eller deltaking i sekundærmarkedet 

som organiseres av auksjonsplattformen, eller andre 

omsetningssteder som drives av auksjonsplattformen 

eller av en tredjepart.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Dersom hovedmetoden for adgang ikke er 

tilgjengelig, uansett hvilken grunn, kan en auksjons-

plattform tilby, og medlemsstater kreve, en eller 

flere alternative adgangsmetoder til auksjonene, 

forutsatt at slike alternative adgangsmetoder er sikre 

og pålitelige, og bruken av dem ikke fører til noen 

form for forskjellsbehandling av budgiverne.» 

9)  I artikkel 18 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som 

har en driftsansvarligs innskuddskonto eller en 

luftfartøyoperatørs innskuddskonto, og som legger 

inn bud for egen regning, herunder morforetak, 

datterforetak eller tilknyttet foretak som inngår i 

den samme gruppen av foretak som den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren.» 

10) I artikkel 20 skal nr. 2 lyde: 

«2.  En søknad om tillatelse til å legge inn bud i samsvar 

med nr. 1 skal gjøres ved å innlevere et utfylt søknads-

skjema til auksjonsplattformen. Søknadsskjemaet og 

tilgangen til det gjennom internett skal leveres og 

opprettholdes av den aktuelle auksjonsplattformen.» 

11)  I artikkel 22 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  For medlemsstater som ikke deltar i de felles 

handlingene fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, skal 

auksjonariusen utpekes av den utpekende medlems-

staten for å inngå og gjennomføre de nødvendige 

avtalene med auksjonsplattformene utpekt i henhold 

til artikkel 26 nr. 1 og 2, herunder tilknyttet clearing- 

og oppgjørssystem, slik at auksjonariusen kan 

auksjonere kvoter på vegne av den utpekende 

medlemsstaten på gjensidig avtalte vilkår, i henhold 

til artikkel 30 nr. 7 annet ledd og artikkel 30 nr. 8 

første ledd.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstater skal ikke formidle innside-

informasjon til personer som arbeider for auk-

sjonarius bortsett fra i tilfeller der en person som 

arbeider for eller handler på vegne av medlems-

staten, formidler slik informasjon på grunnlag av 

behov for innsyn som en normal del av sitt arbeid, 

yrke eller sine oppgaver, og vedkommende med-

lemsstat er overbevist om at auksjonariusen har 

truffet hensiktsmessige tiltak for å forhindre at 

innsidehandel, som definert i artikkel 3 nr. 28, eller 

som forbudt ved artikkel 38, utføres av personer som 

arbeider for en auksjonarius, i tillegg til tiltakene 

fastsatt i artikkel 42 nr. 1 og 2.» 

12) I artikkel 24 nr. 1 skal tredje ledd erstattes med følgende: 

 «Dersom auksjonsovervåkeren som følge av force 

majeure helt eller delvis forhindres fra å utføre sine 

oppgaver i forbindelse med en bestemt auksjon, kan den 

berørte auksjonsplattformen beslutte å gjennomføre 

auksjonen, forutsatt at den treffer egnede tiltak for selv å 

kunne garantere egnet overvåking av auksjonen. Denne 

bestemmelse får også anvendelse fram til det tidspunkt 

da den første auksjonsovervåkeren utpekt i henhold til 

nr. 2 begynner å overvåke de aktuelle auksjonene som 

nærmere angitt i kontrakten som utpeker auksjonsover-

våkeren.» 

13) I artikkel 25 skal nr. 6 lyde: 

«6.  Auksjonsovervåkeren skal framlegge uttalelser i 

henhold til artikkel 7 nr. 7, artikkel 8 nr. 3, artikkel 27 

nr. 3 og artikkel 31 nr. 1 og som fastsatt i vedlegg III. 

Uttalelsene skal framlegges innen rimelig tid.» 

14) I artikkel 27 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Auksjonsplattformen skal, innen tre måneder fra 

den blir utpekt, legge fram en detaljert avviklingsstrategi 

for Kommisjonen, som vil rådføre seg med auksjons-

overvåkeren om denne. Innen to måneder fra auksjons-

overvåkerens uttalelse er mottatt i henhold til artikkel 25 

nr. 6, skal auksjonsplattformen gjennomgå og ved behov 

endre sin avviklingsstrategi, idet det tas nøye hensyn til 

uttalelsen.» 

15)  I artikkel 30 nr. 6 skal bokstav c) lyde: 

«c)  auksjonsproduktet og alle opplysninger som Kommi-

sjonen trenger for å vurdere om den foreslåtte 

auksjonskalenderen er forenlig med eksisterende eller 

foreslåtte auksjonskalendere for auksjonsplattformene 

som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, 

samt andre auksjonskalendere foreslått av andre 

medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen 

fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sine 

egne auksjonsplattformer.»  
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16)  I artikkel 31 skal nr. 1 lyde: 

«1.  En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til 

artikkel 30 nr. 1, skal utføre de samme funksjonene som 

auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 

26 nr. 1 som fastsatt i artikkel 27. 

 En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 

30 nr. 1, skal imidlertid være unntatt fra bestemmelsene i 

artikkel 27 nr. 1 bokstav c), og den skal legge fram 

avviklingsstrategien omhandlet i artikkel 27 nr. 3 for den 

utpekende medlemsstaten, som skal rådføre seg med 

auksjonsovervåkeren om denne.» 

17)  I artikkel 32 nr. 4 skal første ledd lyde: 

«4.  De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til 

artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og 

offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, 

auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og 

leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II og 

III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres på 

enkeltauksjoner hvert år, senest 31. oktober året før eller 

så snart som praktisk mulig etter denne datoen. De berørte 

auksjonsplattformene skal fastslå og offentliggjøre disse 

opplysningene først etter at auksjonsplattformene som er 

utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne 

forordning, har fastslått og offentliggjort i henhold til 

artikkel 11 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, 

med mindre ingen slike auksjonsplattformer ennå er blitt 

utpekt. De berørte auksjonsplattformene skal fastslå og 

offentliggjøre først etter å ha rådført seg med 

Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De 

berørte auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta 

hensyn til Kommisjonens uttalelse.» 

18)  I artikkel 33 erstattes første ledd med følgende ledd: 

 Etter at auksjonsovervåkeren har overlevert den konso-

liderte årsrapporten om auksjoner gjennomført i 2014, 

skal Kommisjonen gjennomgå ordningene i denne 

forordning, herunder hvordan auksjonsprosessene 

fungerer.» 

19)  I artikkel 35 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Auksjoner skal bare gjennomføres på en auksjons-

plattform som er godkjent som et regulert marked, og der 

operatøren organiserer et marked for kvoter eller 

kvotederivater.» 

20)  I artikkel 44 skal nr. 2 lyde: 

«2.  En auksjonsplattform, herunder clearing- eller 

oppgjørssystemet/-ene knyttet til den, skal overføre de 

betalingene som er foretatt av budgiverne eller eventuelle 

rettsetterfølgere etter auksjonering av kvoter, som omfattes 

av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, til auksjonariene 

som auksjonerte de aktuelle kvotene, med unntak av 

eventuelle beløp der auksjonsplattformen er bedt om å 

opptre som betalingsagent for auksjonsovervåkeren.» 

21)  Vedlegg III endres i samsvar med teksten i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer: 

I del 1 tilføyes følgende rad etter navnet på auksjonsplattformen utpekt av Tyskland: 

 «Rettslig grunnlag Artikkel 30 nr. 2» 

I del 2 tilføyes følgende rad etter navnet på auksjonsplattformen utpekt av Det forente kongerike: 

 «Rettslig grunnlag Artikkel 30 nr. 1» 

Følgende tilføyes som del 3: 

«Auksjonsplattformer utpekt av Tyskland 

3 Auksjonsplattform European Energy Exchange AG (EEX) 

 Rettslig grunnlag  Artikkel 30 nr. 1 

 Utpekingsperiode Tidligst fra og med 15. november 2013 til senest 14. november 2018, uten at det 

berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd. 

 Vilkår Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltaking i 

sekundærmarkedet som organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som 

drives av EEX eller av en tredjepart. 

 Forpliktelser 1.  Innen to måneder fra 15. november 2013 skal EEX framlegge sin 

avviklingsstrategi for Tyskland for samråd med auksjonsovervåkeren. 

Avviklingsstrategien skal ikke påvirke EEX sine forpliktelser i henhold til 

kontrakten med Kommisjonen og medlemsstatene inngått i henhold til 

artikkel 26 og Kommisjonen og medlemsstatenes rettigheter i henhold til 

nevnte kontrakt. 

2.  EEX skal på sin nettside opprette og vedlikeholde en fullstendig og ajourført 

liste over børsmedlemmer som er berettiget til å legge inn bud på vegne av 

SMB-er og foretak med lave utslipp, sammen med en lett forståelig og 

praktisk veiledning til SMB-er og foretak med lave utslipp om hva de må 

gjøre for å få adgang til auksjonene gjennom slike medlemmer. 

3.  Innen seks måneder etter at auksjonene har startet eller to måneder fra 

auksjonsovervåkeren er utpekt, avhengig av hva som inntreffer sist, skal 

EEX rapportere til auksjonsovervåkeren om hvilken dekning som er 

oppnådd, herunder geografisk dekning, og i størst mulig grad ta hensyn til 

auksjonsovervåkerens anbefalinger slik at forpliktelsene i henhold til artikkel 

35 nr. 3 bokstav a) og b) i denne forordning overholdes. 

4.  Tyskland skal underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i den 

kontraktsfestede ordningen med EEX som ble underrettet Kommisjonen  

15. mars 2013 og meddelt Komiteen for klimaendringer 20 mars 2013.» 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/28/EU 

av 17. mai 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte 

kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/ 

53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), særlig 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF forbyr 

bruk av bly, kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom 

i materialer og komponenter i kjøretøyer som er brakt i 

omsetning etter 1. juli 2003. 

2)  Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF inneholder en liste 

over materialer og komponenter i kjøretøyer som er 

unntatt fra forbudet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

Kjøretøyer som bringes i omsetning før utløpsdatoen for 

et gitt unntak, og reservedeler for disse kjøretøyene, kan 

inneholde bly, kvikksølv, kadmium eller seksverdig 

krom i materialer og komponenter som er oppført i 

vedlegg II til direktiv 2000/53/EF. 

3)  Ved punkt 8 i) i vedlegg II er det fastsatt et unntak for 

bly i loddemateriale til elektriske anvendelser på glass, 

bortsett fra lodding på laminert glass, som utløper 1 

januar 2013. 

4)  En vurdering av den tekniske og vitenskapelige 

utvikling har vist at bruk av bly til anvendelser som 

omfattes av punkt 8 i), er uunngåelig, ettersom det 

foreløpig ikke finnes erstatninger. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette direktivet er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(2) — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 22.5.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 

30.10.2014, s. 61. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest tre 

måneder etter at det er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige 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, 17. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2019/EØS/18/63 

 _____ 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Materialer og komponenter som er unntatt fra artikkel 4 nr. 2 bokstav a) 

Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 i bokstav b) iv) 

Bly som bestanddel i legeringer 

1 a)  Stål beregnet på bearbeiding og 

satsvis varmgalvaniserte stålkompo-

nenter som inneholder opptil 0,35 

vektprosent bly 

  

1 b)  Kontinuerlig galvanisert stålplate 

som inneholder opptil 0,35 vektpro-

sent bly 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

 

2 a)  Aluminium beregnet på bearbeiding 

med et blyinnhold på opptil 2 vekt-

prosent 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2005 

 

2 b)  Aluminium med et blyinnhold på 

opptil 1,5 vektprosent 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2008 

 

2 c)  Aluminium med et blyinnhold på 

opptil 0,4 vektprosent 

(1)  

3  Kobberlegering som inneholder 

opptil 4 vektprosent bly 

(1)  

4 a)  Lagerskåler og -hylser Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2008 

 

4 b)  Lagerskåler og -hylser i motorer, 

overføringsinnretninger og kompres-

sorer til klimaanlegg 

1. juli 2011 og reservedeler til kjøretøyer 

som er brakt i omsetning før 1. juli 2011 

 

Bly og blyforbindelser i komponenter 

5  Batterier (1) X 

6  Vibrasjonsdempere Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X 

7 a)  Vulkaniseringsmidler og stabilisa-

torer til elastomerer som brukes i 

bremseslanger, drivstoffslanger, 

ventilasjonsslanger, elastomer-/me-

talldeler i karosseriet samt motor-

oppheng 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2005 

 

7 b)  Vulkaniseringsmidler og stabilisa-

torer til elastomerer som brukes i 

bremseslanger, drivstoffslanger, 

ventilasjonsslanger, elastomer-/me-

talldeler i karosseriet samt motor-

oppheng, som inneholder opptil 0,5 

vektprosent bly 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2006 
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Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 i bokstav b) iv) 

7 c)  Bindemidler til elastomerer brukt til 

kraftoverføring som inneholder 

opptil 0,5 vektprosent bly 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2009 

 

8 a)  Bly i loddemateriale som brukes til å 

feste elektriske og elektroniske 

komponenter til elektroniske 

kretskort, og bly i belegg til av-

slutninger på komponenter med 

unntak av elektrolyttkondensatorer 

av aluminium på komponentben og 

elektroniske kretskort 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X(2) 

8 b)  Bly i loddemateriale til annen anven-

delse enn lodding på elektroniske 

kretskort eller glass 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2011 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X(2) 

8 c)  Bly i belegg til avslutninger på 

elektrolyttkondensatorer av alumini-

um 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2013 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X(2) 

8 d)  Bly som brukes til lodding på glass i 

luftmengdemålere 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2015 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X(2) 

8 e)  Bly i loddemateriale med høy 

smeltetemperatur (dvs. blylegeringer 

som inneholder 85 vektprosent bly 

eller mer) 

(3) X(2) 

8 f)  Bly i koplingssystemer med bøye-

lige stifter 

(3) X(2) 

8 g)  Bly i loddemateriale for bruk til 

stabil elektrisk kopling mellom 

halvlederskiver og -substrat i in-

tegrerte kretser med Flip Chip 

(3) X(2) 

8 h)  Bly i loddemateriale som brukes til å 

feste varmespredere til kjøleribber i 

halvlederenheter med en chip-

størrelse på minst 1 cm2 av projek-

sjonsflaten og en nominell strøm-

tetthet på minst 1 A/mm2 av 

silisiumchipflaten 

(3) X(2) 

8 i)  Bly i loddemateriale til elektriske 

anvendelser på glass, bortsett fra 

lodding på laminert glass 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og etter denne dato som reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X(2) 

8 j)  Bly i loddemateriale for lodding av 

laminert glass 

(3) X(2) 



Nr. 18/438 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 i bokstav b) iv) 

9  Ventilseter Som reservedeler til motortyper som er 

utviklet før 1. juli 2003 

 

10 a)  Elektriske og elektroniske kompo-

nenter som inneholder bly i glass 

eller keramisk materiale, i en 

matrise av glass eller keramisk ma-

teriale, i glasskeramisk materiale 

eller i en matrise av glasskeramisk 

materiale 

 Dette unntaket omfatter ikke bruk av 

bly i: 

— glass i lyspærer og glasur på 

tennplugger 

— dielektrisk keramikk i kompo-

nentene som er oppført i 10 b), 

10 c) og 10 d) 

 X(4) (for andre komponenter 

enn piezoelektriske motorer) 

10 b)  Bly i piezobasert dielektrisk 

keramikk i kondensatorer som 

inngår i integrerte kretser eller 

diskrete halvledere 

  

10 c)  Bly i dielektrisk keramikk i kon-

densatorer med merkespenning som 

er lavere enn 125 V AC eller 250 V 

DC 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

 

10 d)  Bly i dielektrisk keramikk i kon-

densatorer som kompenserer for 

temperaturrelaterte avvik hos følere 

i sonarsystemer med ultralyd 

(3)  

11  Pyrotekniske tennere Kjøretøyer typegodkjent før 1. juli 2006 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

 

12  Blyholdige termoelektriske ma-

terialer i elektriske anvendelser i 

motorvogner for å redusere CO2-

utslipp ved gjenvinning av varme fra 

avgasser 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2019 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X 

Seksverdig krom 

13 a)  Korrosjonshindrende belegg Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2007 

 

13 b)  Korrosjonshindrende belegg på 

bolter og muttere til bruk på 

understell 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2008 
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Materialer og komponenter Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2 i bokstav b) iv) 

14  Som korrosjonsvern for kjølesys-

temer av karbonstål i absorpsjons-

kjøleskap i campingbiler med opptil 

0,75 vektprosent i kjølemiddelet, 

unntatt i de tilfeller der andre kjøle-

teknologier er tilgjengelige (dvs. 

tilgjengelig på markedet for anven-

delse i campingbiler) og ikke har 

negativ innvirkning på miljø, helse 

og/eller forbrukersikkerhet 

 X 

Kvikksølv 

15 a)  Utladningslamper til frontlykter Kjøretøyer typegodkjent før 1. juli 2012 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X 

15 b)  Lysrør som brukes i belysning i 

instrumentpaneler 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. juli 2012 

og reservedeler til disse kjøretøyene 

X 

Kadmium 

16  Batterier til elektriske kjøretøyer Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 31. desember 2008 

 

(1) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2015. 

(2) Demontering dersom en gjennomsnittlig grenseverdi på 60 gram per kjøretøy er overskredet (i forbindelse med 10 a)). Ved 

anvendelse av denne bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten i 

produksjonslinjen. 

(3) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2014. 

(4) Demontering dersom terskelverdien på 60 gram per kjøretøy er overskredet (i forbindelse med 8 a) og 8 j)). Ved anvendelse av 

denne bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten i produksjonslinjen. 

Merknader: 

—  En høyeste konsentrasjonsverdi på opptil 0,1 vektprosent bly, seksverdig krom og kvikksølv og opptil 0,01 vektprosent kadmium 

tolereres i homogent materiale. 

—  Ombruk av deler av kjøretøyer som allerede var brakt i omsetning på utløpsdatoen for et unntak, er tillatt uten begrensninger, 

ettersom slik ombruk ikke omfattes av artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

—  Reservedeler brakt i omsetning etter 1. juli 2003 og brukt i kjøretøyer som er brakt i omsetning før 1. juli 2003, er unntatt fra 

bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 bokstav a)(*). 

(*)  Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på avbalanseringslodd for hjul, kullbørster for elektriske motorer og bremsebelegg.» 

 



Nr. 18/440 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 830/2011 

av 27. juli 2011 

om opprettelse av 2011-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av  

19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsunder-

søkelse om industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal 

medlemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på 

en liste over produkter som identifiserer den industri-

produksjon som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en 

tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 

handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning 

med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 30.8.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 62. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) 

nr. 3924/91 og som henvises til som «Prodcom-listen», 

er felles for alle medlemsstatene, og er nødvendig for å 

kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor 

nødvendig å fastsette listen for 2011. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksys-

tem, nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk 

statistikk(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen for 2011 skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2011. 

  

(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

2019/EØS/18/64 

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

Utferdiget i Brussel, 27. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 224 av 30.8.2011, s. 2–283] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 907/2012 

av 20. august 2012 

om opprettelse av 2012-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av  

19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsunder-

søkelse om industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal 

medlemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på 

en liste over produkter som identifiserer den industri-

produksjon som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en 

tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 

handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning 

med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 10.10.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 62. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) 

nr. 3924/91, og som henvises til som «Prodcom-

listen», er felles for alle medlemsstatene og er nød-

vendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene 

imellom. 

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor 

nødvendig å fastsette listen for 2012. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksys-

tem nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen for 2012 skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2012. 

  

(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

2019/EØS/18/65 

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

Utferdiget i Brussel 20. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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 [Vedlegget er kunngjort i EUT L 276 av 10.10.2012, s. 2-276] 



Nr. 18/444 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 936/2013 

av 12. september 2013 

om opprettelse av 2013-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av  

19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsunder-

søkelse om industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal med-

lemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på 

en liste over produkter som identifiserer den industri-

produksjon som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en 

tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 

handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning 

med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 11.10.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 62. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) 

nr. 3924/91, og som henvises til som «Prodcom-

listen», er felles for alle medlemsstatene og er 

nødvendig for å kunne sammenligne data medlems-

statene imellom. 

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor nød-

vendig å fastsette listen for 2013. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen for 2013 skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

2019/EØS/18/66 

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

Utferdiget i Brussel 12. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/445 

 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 271 av 11.10.2013, s. 2-284] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 912/2013 

av 23. september 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og 

utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdannings- 

og opplæringssystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 452/2008 av 23. april 2008 om utarbeiding og utvikling av 

statistikk over utdanning og livslang læring(1), særlig artikkel 6 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 452/2008 fastsettes en felles 

ramme for systematisk utarbeiding av europeisk 

statistikk over utdanning og livslang læring på tre 

spesifiserte områder, som skal gjennomføres ved hjelp 

av statistikktiltak. 

2) Det er nødvendig å vedta tiltak for å gjennomføre 

individuelle statistikktiltak for utarbeiding av statistikk 

over utdannings- og opplæringssystemer omfattet av 

område 1 i forordning (EF) nr. 452/2008. 

3) Ved utarbeiding og formidling av europeisk statistikk 

over utdannings- og opplæringssystemer bør medlems-

statenes og Unionens statistikkmyndigheter ta hensyn til 

prinsippene fastsatt i retningslinjene for europeisk 

statistikk godkjent av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem i september 2011. 

4) Gjennomføringstiltak for utarbeiding av statistikk over 

utdannings- og opplæringssystemer bør ta hensyn til den 

mulige byrden for utdanningsinstitusjoner og enkelt-

personer samt den seneste avtalen mellom UNESCOs 

statistikkontor (UIS), Organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling (OECD) og Kommisjonen 

(Eurostat) når det gjelder begreper, definisjoner, 

databehandling, periodisitet og frister for overføring av 

resultater. 

5) De forente nasjoners organisasjon for utdanning, 

vitenskap og kultur (UNESCO) har revidert den 

versjonen av den internasjonale standard for utdannings-

gruppering (ISCED) som hittil er blitt brukt (ISCED 

1997), for å sikre at den samsvarer med utviklingen i 

politikk og strukturer på området utdanning og 

opplæring. 

6) For at utdanningsstatistikk skal være internasjonalt 

sammenlignbar, må medlemsstatene og unionsinsti-

tusjonene bruke utdanningsgrupperinger som er i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 24.9.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 64. 

(1) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 227. 

samsvar med den reviderte internasjonale standard for 

utdanningsgruppering av 2011 (heretter kalt «ISCED 

2011»), som ble vedtatt av UNESCO-medlemsstatene 

på deres 36. generalkonferanse i november 2011. 

7) Datainnsamling fra administrative og andre kilder om 

studentmobilitet i alle studieløp bør forbedres for å 

overvåke framskritt og identifisere utfordringer samt 

bidra til kunnskapsbasert politisk beslutningstaking. 

8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 88/2011 av 2. februar 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling 

av statistikk over utdanning og livslang læring med 

hensyn til statistikk over utdannings- og opplærings-

systemer(2) bør oppheves. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 452/2008 med hensyn til innsamling, 

overføring og behandling av statistiske opplysninger i område 1 

over utdannings- og opplæringssystemer. 

Artikkel 2 

Emner og deres kjennetegn 

Utvalg og definisjon av de emner som omfattes av område 1 

over utdannings- og opplæringssystemer samt den detaljerte 

listen over deres kjennetegn og inndelinger, skal være som 

angitt i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Referanseperioder og overføring av resultater 

1.  Data om registrerte studenter, nye studenter og personale 

skal vise til skole-/studieåret som fastsatt nasjonalt (år t/t+1). 

Årlige data om registrerte studenter, nye studenter og personale 

skal overføres til Kommisjonen (Eurostat) hvert år innen 

30. september i år t+2. Den første dataoverføringen i september 

2014 skal vise til skole-/studieåret 2012/2013 som fastsatt 

nasjonalt.  

  

(2) EUT L 29 av 3.2.2011, s. 5. 

2019/EØS/18/67 
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2.  Uteksaminerte studenter skal vise til skole-/studieåret som 

fastsatt nasjonalt (år t/t+1) eller til kalenderåret (år t+1). Årlige 

data om uteksaminerte studenter skal overføres til Kommi-

sjonen (Eurostat) hvert år innen 30. november i år t+2. 

3.  Den første dataoverføringen om uteksaminerte studenter 

(unntatt data om uteksaminerte studenter som har benyttet 

mobilitet for å oppnå studiepoeng gjennom hele studieløpet) 

skal framlegges i november 2014 og vise til skole-/studieåret 

2012/2013 som fastsatt nasjonalt eller til kalenderåret 2013. 

4.  Den første dataoverføringen om uteksaminerte studenter 

som har benyttet mobilitet for å oppnå studiepoeng gjennom 

hele studieløpet, skal framlegges i november 2017 og vise til 

skole-/studieåret 2015/2016 som fastsatt nasjonalt eller til 

kalenderåret 2016. 

5.  Mobile studenter/uteksaminerte studenter, uavhengig av 

personens statsborgerskap, skal defineres etter opprinnelsesland 

(tidligere utdanning har forrang for hjemstat og for statsbor-

gerskap). Før 2016 skal data om «mobile studenter/uteksami-

nerte studenter» framlegges med den nasjonale definisjonen av 

«opprinnelsesland». Fra og med 2016 skal definisjonen av 

opprinnelsesland være landet der vitnemålet fra videregående 

skole ble tildelt eller den beste nasjonale vurdering. 

6.  Data om utdanningskostnader skal vise til medlemsstatens 

regnskapsår som fastsatt nasjonalt (år t). Årlige data om 

utdanningskostnader og antall studenter som er omfattet, justert 

etter statistikk over utdanningskostnader, overføres til 

Kommisjonen (Eurostat) hvert år innen 30. november i år t+2. 

Den første dataoverføringen i november 2014 skal vise til 

regnskapsåret 2012. 

Artikkel 4 

Krav til datakvalitet og ramme for kvalitetsrapportering 

1.  Krav til datakvalitet og standardiserte kvalitetsrapporter 

over utdannings- og opplæringssystemer skal være som angitt i 

vedlegg II. 

2.  Medlemsstatene skal hvert år oversende en standardisert 

kvalitetsrapport til Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med 

kravene angitt i vedlegg II. De standardiserte kvalitets-

rapportene skal oversendes sammen med den ISCED-integrerte 

kartleggingen av nasjonale programmer og kvalifikasjoner ved 

hjelp av malen som er levert av Kommisjonen (Eurostat). 

Den første rapporten skal vise til datainnsamlingsåret 2014 

(skole-/studieåret 2012/2013). Kvalitetsrapporten for referanse-

periodene fastsatt i artikkel 3 skal overføres til Kommisjonen 

innen 31. januar i år t+3. 

3.  Medlemsstatene skal innhente de nødvendige data fra en 

kombinasjon av ulike kilder, som utvalgsundersøkelser, admini-

strative datakilder og andre datakilder. 

4.  Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

(Eurostat) opplysninger om metoder og datakvalitet når det 

benyttes andre datakilder enn utvalgsundersøkelser og admini-

strative datakilder som nevnt i nr. 3. 

Artikkel 5 

Oppheving 

Forordning (EU) nr. 88/2011 oppheves. 

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, 23. september 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  



Nr. 18/448 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

VEDLEGG I 

Emner som omfattes, detaljert liste over kjennetegn og deres inndelinger 

Data som skal oversendes etter ISCED-nivå, skal vise til ISCED 2011. Skillet mellom akademiske og yrkesmessige 

retninger (ISCED 6 og 7 på tosifret detaljnivå), som ikke ble nøyaktig definert i ISCED 2011 som vedtatt av 

UNESCO-medlemsstatene på deres 36. generalkonferanse i november 2011, skal være i samsvar med de detaljerte 

retningslinjene for UNESCO/OECD/Eurostats datainnsamling om utdanningssystemer. 

Data som skal oversendes etter «fagområde for utdanning», skal vise til håndbok for fagområder for utdanning og 

opplæring, utgaven fra 1999, og ISCEDs klassifisering av fagområder for utdanning og opplæring og begynne med 

skole-/studieåret som følger etter at seneste reviderte versjon av denne klassifiseringen ble vedtatt. 

Data om registrerte studenter 

— Antall registrerte studenter etter ISCED-nivå 0-8 (ISCED 0 og 2: tosifret detaljnivå; ISCED 1: ettsifret detaljnivå; 

ISCED 3-7: tresifret detaljnivå; ISCED 8: ettsifret detaljnivå), institusjonstype (offentlig, privat), 

deltakingsintensitet (heltid, deltid, heltidsekvivalenter) og kjønn. Oversending av data for ISCED 01 er valgfritt. 

— Antall registrerte studenter etter ISCED-nivå 0-8 (ISCED 0 og 2-5: tosifret detaljnivå; ISCED 1 og 6-8: ettsifret 

detaljnivå), kjønn og alder. Oversending av data for ISCED 01 er valgfritt. Oversending av data for ISCED 6 og 7 

på tosifret detaljnivå er valgfritt. 

— Antall registrerte studenter etter ISCED-nivå 3-8 (ISCED-nivå 3 og 4: bare yrkesrettet opplæring; ISCED 5: 

tosifret detaljnivå; ISCED-nivå 6-8: ettsifret detaljnivå), fagområde for utdanning (tredje detaljnivå) og kjønn. 

Oversending av data for ISCED 6 og 7 på tosifret detaljnivå er valgfritt. 

— Antall registrerte studenter i «programmer som kombinerer skole og arbeid» etter ISCED-nivå 3-5, bare yrkesrettet 

opplæring, institusjonstype (offentlig, privat), deltakingsintensitet (heltid, deltid, heltidsekvivalenter) og kjønn. 

— Antall registrerte studenter etter ISCED-nivå 0-8 (ISCED 0 og 2-5: tosifret detaljnivå; ISCED 1 og 6-8: ettsifret 

detaljnivå), NUTS 2(1)-region og kjønn. Oversending av data for ISCED 01 er valgfritt. 

— Antall registrerte studenter i ISCED-nivå 0-8 aggregert, etter NUTS 2(1)-region, kjønn og alder. 

— Antall registrerte studenter etter ISCED-nivå 1-3 (ISCED 1 og 2: ettsifret detaljnivå; ISCED 3: tosifret detaljnivå) 

og moderne fremmedspråk som studeres. 

— Antall registrerte studenter etter ISCED-nivå 1-3 (ISCED 1 og 2: ettsifret detaljnivå; ISCED 3: tosifret detaljnivå) 

og antall moderne fremmedspråk som studeres. 

Data om nye studenter 

— Antall nye studenter etter ISCED-nivå 3-8 (ISCED 3-5: tosifret detaljnivå; ISCED 6-8: ettsifret detaljnivå), kjønn 

og alder. Oversending av data for ISCED 6 og 7 på tosifret detaljnivå er valgfritt. 

— Antall nye studenter etter ISCED-nivå 3-8 (ISCED-nivå 3 og 4: bare yrkesrettet opplæring; ISCED 5: tosifret 

detaljnivå; ISCED 6-8: ettsifret detaljnivå), kjønn og fagområde for utdanning (annet detaljnivå). Oversending av 

data for ISCED 6 og 7 på tosifret detaljnivå er valgfritt. 

Data om studentmobilitet 

— Antall registrerte mobile studenter etter ISCED-nivå 5-8 (ettsifret detaljnivå), fagområde for utdanning (tredje 

detaljnivå) og kjønn. 

— Antall registrerte mobile studenter etter ISCED-nivå 5-8 (ettsifret detaljnivå), opprinnelsesland og kjønn. 

— Antall uteksaminerte mobile studenter etter ISCED-nivå 5-8 (ettsifret detaljnivå), opprinnelsesland og kjønn. 

Oversending av data for ISCED 5 på tosifret detaljnivå er valgfritt.  

  

(1) NUTS-nivå 2 for alle stater unntatt Tyskland og Storbritannia (NUTS-nivå 1). 
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— Antall uteksaminerte studenter som har benyttet mobilitet for å oppnå studiepoeng i en periode på minst tre 

måneder gjennom hele studieløpet, etter ISCED-nivå 5-8 (ettsifret detaljnivå) og type mobilitetsordning (EU-

programmer, andre internasjonale/nasjonale programmer, andre programmer). Oversending av data for ISCED 5 

på tosifret detaljnivå er valgfritt. Oversending av data for en ytterligere inndeling etter type mobilitet 

(studieopphold, praksisperiode) er valgfritt. 

— Antall uteksaminerte studenter som har benyttet mobilitet for å oppnå studiepoeng i en periode på minst tre 

måneder gjennom hele studieløpet, etter ISCED-nivå 5-8 (ettsifret detaljnivå) og bestemmelsesland. Oversending 

av data for ISCED 5 på tosifret detaljnivå er valgfritt. Oversending av data for en ytterligere inndeling etter type 

mobilitet (studieopphold, praksisperiode) er valgfritt. 

— Valgfri oversending av data om antall uteksaminerte studenter som har benyttet mobilitet for å oppnå studiepoeng i 

en periode på under tre måneder gjennom hele studieløpet, etter ISCED-nivå 5-8 (ISCED 5: tosifret detaljnivå; 

ISCED 6-8: ettsifret detaljnivå), bestemmelsesland og type mobilitet (studieopphold, praksisperiode). 

Data om uteksaminerte studenter  

— Antall uteksaminerte studenter etter ISCED-nivå 3-8 (ISCED 3-7: tresifret detaljnivå; ISCED 8: ettsifret 

detaljnivå), kjønn og alder. 

— Antall nye studenter etter ISCED-nivå 3-8 (ISCED-nivå 3 og 4: bare yrkesrettet opplæring; ISCED 5: tosifret 

detaljnivå; ISCED 6-8: ettsifret detaljnivå), fagområde for utdanning (tredje detaljnivå) og kjønn. Oversending av 

data for ISCED 6 og 7 på tosifret detaljnivå er valgfritt. 

Data om personale 

Data om lærere skal leveres etter ISCED-nivå 0-4 med følgende inndeling: ISCED 0: tosifret detaljnivå; ISCED 1 og 2: 

ettsifret detaljnivå; ISCED 3 og 4: tosifret detaljnivå. Data om akademisk personale skal leveres for ISCED-nivå 5-8 

aggregert. Oversending av data for ISCED 01 er valgfritt. Oversending av aggregerte data for ISCED-nivå 5-8, 

akademisk retning, og ISCED-nivå 5-8, yrkesmessig retning, er valgfritt. 

— Antall lærere (etter ISCED-nivå 0-4) og akademisk personale etter kjønn og aldersgruppe. 

— Antall lærere (etter ISCED-nivå 0-4) og akademisk personale etter institusjonstype (offentlig, privat), yrkesstatus 

(heltid, deltid, heltidsekvivalenter) og kjønn. 

— Antall registrerte studenter justert etter data om utdanningspersonale etter ISCED-nivå 0-8 (ISCED 0, 3 og 4: 

tosifret detaljnivå; ISCED 1 og 2: ettsifret detaljnivå; ISCED 5-8 aggregert), institusjonstype (offentlig, privat), 

deltakingsintensitet (heltid, deltid, heltidsekvivalenter). Oversending av data for ISCED 01 er valgfritt. 

Oversending av aggregerte data for ISCED-nivå 5-8, akademisk retning, og ISCED-nivå 5-8, yrkesmessig retning, 

er valgfritt. 

— Valgfri oversending av data om antall ansatte i skolens administrasjon etter ISCED-nivå 0-3 (ettsifret detaljnivå), 

yrkesstatus (heltid, deltid, heltidsekvivalenter) og kjønn. 

Data om utdanningskostnader og antall studenter som er omfattet, justert etter utdanningskostnader 

Data om utdanningskostnader og antall studenter som er omfattet, justert etter utdanningskostnader, skal leveres for 

ISCED-nivå 0-8 i samsvar med følgende inndeling: ISCED 0: tosifret detaljnivå (ISCED 01, valgfritt); ISCED 1 og 

ISCED 2: ettsifret detaljnivå; ISCED 3-4 aggregert på tosifret detaljnivå (generell, yrkesrettet); ISCED 5: ettsifret 

detaljnivå; ISCED 6-8 aggregert. Oversending av aggregerte data for ISCED-nivå 5-8, akademisk retning, og ISCED-

nivå 5-8, yrkesmessig retning, er valgfritt. For alle data om utdanningsutgifter er det en valgfri inndeling av private 

institusjoner i private institusjoner som mottar statsstøtte, og uavhengige private institusjoner. FoU-utgifter gjelder bare 

høyere utdanning. 

— Utdanningskostnader etter ISCED-nivå, kilde og type transaksjon: 

— Kostnadskilder: Offentlige utgifter (sentrale, regionale og lokale), midler fra internasjonale byråer og andre 

utenlandske kilder, husholdningers utgifter og private enheters utgifter. 

— Typer transaksjoner for offentlige utgifter: direkte utgifter for offentlige institusjoner, direkte utgifter for 

private institusjoner, samlede direkte utgifter for alle typer utdanningsinstitusjoner (herav: direkte utgifter 
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beregnet på kapital, på tilleggstjenester og på FoU-virksomhet), overføringer til regionale myndigheter (netto), 

overføringer til lokale myndigheter (netto), stipender og andre tilskudd til studenter/husholdninger, studielån, 

overføringer og betalinger til andre private enheter. 

— Typer transaksjoner for midler fra internasjonale byråer og andre utenlandske kilder: internasjonale betalinger 

direkte til alle typer institusjoner (herav: betalinger for FoU-utgifter), overføringer fra internasjonale kilder til 

alle myndighetsnivåer; valgfritt: internasjonale betalinger direkte til offentlige institusjoner, internasjonale 

betalinger direkte til private institusjoner, overføringer fra internasjonale kilder til statlige, regionale og lokale 

myndigheter. 

— Typer transaksjoner for husholdningers utgifter: betalinger til offentlige institusjoner (netto), betalinger til 

private institusjoner (netto), betalinger for utdanningsrelaterte varer og tjenester annet enn til 

utdanningsinstitusjoner; valgfritt: honorarer betalt til institusjoner for tilleggstjenester, betalinger for varer som 

utdanningsinstitusjoner har bestilt direkte eller indirekte, betalinger for varer som ikke er direkte nødvendige 

for deltaking, betalinger for privatundervisning. 

— Typer transaksjoner for andre private enheters utgifter: betalinger til offentlige institusjoner, betalinger til 

private institusjoner, betalinger til alle typer institusjoner (herav: betalinger til andre private enheter for FoU-

utgifter), stipender og andre tilskudd til studenter/husholdninger, studielån; valgfritt: private foretaks betalinger 

for spesifisert utdanningsvirksomhet, honorarer betalt til institusjoner for tilleggstjenester. 

— Utdanningskostnader etter ISCED-nivå, type og ressurskategori. Utgiftstype: utgifter i offentlige institusjoner og 

utgifter i private institusjoner. Ressurskategorier: løpende personalkostnader, andre løpende kostnader, 

kapitalkostnader, justeringer for endringer i fondsbalansen, kostnader til tilleggstjenester, kostnader til FoU-

virksomhet. Det finnes en valgfri inndeling av løpende personalkostnader: lærere, annet pedagogisk, administrativt 

personale samt fagpersonale og støttepersonale, lønninger, pensjonskostnader, andre vederlag enn lønn. 

— Antall studenter som er omfattet, justert etter statistikk over utdanningskostnader etter ISCED-nivå, 

institusjonstype og deltakingsintensitet. Institusjonstyper: offentlige institusjoner og private institusjoner. 

Deltakingsintensitet: heltid, deltid, heltidsekvivalenter. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Krav til datakvalitet og standardisert kvalitetsrapportering 

Krav til datakvalitet 

Kravene til datakvalitet for data om utdannings- og opplæringssystemer viser til ESS(1)-kvalitetsstandarden som 

omfatter relevans, nøyaktighet, aktualitet og punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, sammenlignbarhet og 

sammenheng. 

Dataene skal særlig være i samsvar med definisjonene og begrepene som angitt i de detaljerte retningslinjene for 

UNESCO/OECD/Eurostats datainnsamling om utdanningssystemer. 

Standardisert datakvalitetsrapport 

Kommisjonen (Eurostat) skal hvert år, tre måneder før overføringsfristen nevnt i artikkel 4 nr. 2, framlegge for 

medlemsstatene den årlige standardiserte kvalitetsrapporten, delvis forhåndsutfylt med opplysninger som allerede er 

tilgjengelige for Kommisjonen (Eurostat). Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) den 

fullstendige kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2. 

Den standardiserte datakvalitetsrapporten skal dokumentere overholdelse av kriteriene relevans, nøyaktighet, aktualitet 

og punktlighet, tilgjengelighet og klarhet, sammenlignbarhet og sammenheng. 

Datakvalitetsrapporten skal særlig dokumentere overholdelse av definisjonene og begrepene som angitt i de detaljerte 

retningslinjene for UNESCO/OECD/Eurostats datainnsamling om utdanningssystemer. 

Avvik fra definisjonene og begrepene som angitt i de detaljerte retningslinjene for UNESCO/OECD/Eurostats 

datainnsamling om utdanningssystemer skal dokumenteres og forklares og om mulig kvantifiseres. 

Medlemsstatene skal særlig framlegge en beskrivelse av benyttede kilder på variabelnivå som beskrevet i vedlegg I, og 

bruken av estimater og revisjoner skal tydelig angis i tabeller og inndelinger. 

 ____________  

  

(1) Det europeiske statistikksystemet 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1260/2013 

av 20. november 2013 

om europeisk demografisk statistikk(*) 

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 regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 16 nr. 4 i traktaten om Den 

europeiske union (TEU) skal et kvalifisert flertall av 

Rådets medlemmer fra og med 1. november 2014 

defineres blant annet på grunnlag av medlemsstatenes 

befolkning. 

2) Rådet for økonomiske og finansielle saker gir regel-

messig Komiteen for økonomisk politikk mandat til å 

vurdere de offentlige finansers kvalitet og holdbarhet på 

lang sikt på grunnlag av befolkningsprognoser som 

Eurostat utarbeider. 

3) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1059/2003(2) bør NUTS-nomenklaturen 

anvendes i forbindelse med all statistikk som medlems-

statene oversender Kommisjonen, og som er inndelt 

etter regionale enheter. For å kunne utarbeide sammen-

lignbar regional statistikk bør derfor de regionale 

enhetene defineres i samsvar med NUTS-nomen-

klaturen. 

4) I samsvar med artikkel 175 annet ledd i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte (TEUV) skal 

Kommisjonen hvert tredje år framlegge en rapport for 

Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité og Regionkomiteen om de framskritt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 10.12.2013,  

s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 65. 

(1) Europaparlamentets holdning av 22. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 

26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

som er gjort for å oppnå økonomisk, sosial og territorial 

utjevning. Årlige regionale data på NUTS 3-nivå er 

nødvendig for å kunne utarbeide nevnte rapporter og for 

å kunne overvåke regelmessig den demografiske 

utvikling og mulige framtidige demografiske 

utfordringer i Unionens regioner, herunder ulike typer 

regioner som grenseregioner, storbyregioner, landlige 

regioner og fjell- og øyregioner. Ettersom det er store 

regionale forskjeller når det gjelder befolkningens 

aldring, må Eurostat regelmessig utarbeide regionale 

prognoser for å utfylle bildet av befolkningssituasjonen 

i NUTS 2-regionene i Unionen. 

5) I samsvar med artikkel 159 i TEUV skal Kommisjonen 

hvert år utarbeide en rapport om utviklingen når det 

gjelder å nå målene i artikkel 151 i TEUV, herunder om 

den demografiske situasjonen i Unionen. 

6) I sin melding av 20. oktober 2009 med tittelen 

«Solidaritet i helse: redusere helsemessige ulikheter i 

EU» ga Kommisjonen sin tilslutning til videre utvikling 

og innsamling av data og videre utvikling av helse-

indikatorer etter alder, kjønn, sosioøkonomisk status og 

geografisk område. 

7) Målet for Unionens strategi for bærekraftig utvikling, 

som ble lansert av Det europeiske råd i Gøteborg i 2001 

og fornyet i juni 2006, er kontinuerlig å forbedre 

livskvaliteten for nåværende og kommende genera-

sjoner. Kommisjonens (Eurostats) overvåkingsrapport, 

som publiseres hvert annet år, gir et objektivt statistisk 

bilde av de framskritt som er gjort på bakgrunn av 

Unionens indikatorer for bærekraftig utvikling. 

8) Årlige demografiske statistikker er av grunnleggende 

betydning for å kunne kartlegge og utforme politikk på 

en rekke områder, særlig når det gjelder sosiale og 

økonomiske spørsmål, på nasjonalt og regionalt plan. 

Befolkningsstatistikk er en viktig del av flere politiske 

indikatorer. 

9) Det strategiske målet H.3. i kapittel IV i hand-

lingsplanen fra Beijing (1995) fastsetter en 

referanseramme for utarbeiding og spredning av data og 

opplysninger fordelt på kjønn for planleggings- og 

evalueringsformål.  

2019/EØS/18/68 
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10) Demografiske statistikker er av avgjørende betydning 

for å kunne anslå den samlede befolkning innenfor 

rammen av det europeiske nasjonalregnskapssystem. 

Det er viktig å ajourføre og revidere data når statistikk 

utarbeides på europeisk plan. 

11) For å sikre kvaliteten, og særlig for å kunne sammen-

ligne dataene fra medlemsstatene og utføre pålitelige 

analyser på unionsplan, bør dataene være basert på de 

samme begreper og gjelde for samme referansedato eller 

-periode. 

12) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/ 

2009(1) fastsetter en referanseramme for europeisk 

demografisk statistikk. I henhold til forordningen er det 

særlig viktig at statistikken styres av prinsippene om 

faglig uavhengighet, upartiskhet, objektivitet, 

pålitelighet, fortrolig behandling av statistiske opplys-

ninger og kostnadseffektivitet. 

13) De demografiske opplysningene bør være i samsvar 

med de relevante opplysninger innsamlet i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/ 

2007(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 763/2008(3). For dette formål bør det foretas en 

vurdering av vitenskapelig baserte og veldokumenterte 

statistiske beregningsmetoder, og det bør oppmuntres til 

å bruke dem. 

14) Ved utvikling, utarbeiding og spredning av europeisk 

statistikk bør nasjonale og europeiske statistikk-

myndigheter og, der det er relevant, andre berørte 

nasjonale og regionale myndigheter, ta hensyn til 

prinsippene fastsatt i reglene for god praksis innenfor 

europeisk statistikk, som revidert og ajourført av 

Komiteen for det europeiske statistikksystem  

28. september 2011. 

15) Denne forordning garanterer retten til respekt for 

privatliv og familieliv og retten til vern av person-

opplysninger, som fastsatt i artikkel 7 og 8 i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av  

11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 

om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De 

europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) 

nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 

89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De 

europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 

31.3.2009, s. 164). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 av  

11. juli 2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring 

og internasjonal beskyttelse og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske 

arbeidstakere (EUT L 199 av 31.7.2007, s. 23). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 av  

9. juli 2008 om folke- og boligtellinger (EUT L 218 av 13.8.2008, 

s. 14). 

16) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(4) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/ 

2001(5) får anvendelse i forbindelse med behandling av 

personopplysninger innenfor rammen av denne 

forordning. 

17) Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 

en felles rettslig ramme for systematisk utarbeiding av 

europeisk demografisk statistikk i medlemsstatene, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

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 fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

18) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(6) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter en felles rettslig ramme for 

utvikling, utarbeiding og spredning av europeisk befolknings-

statistikk og statistikk over demografiske hendelser. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «nasjonal» en medlemsstats territorium i henhold til 

forordning (EF) nr. 1059/2003 som gjaldt på referanse-

tidspunktet,  

  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 

om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 

(EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av  

18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om 

fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 8.12.2001, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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b) «regional» NUTS-nivå 1, NUTS-nivå 2 eller NUTS-nivå 3 i 

henhold til forordning (EF) nr. 1059/2003 som gjaldt på 

referansetidspunktet; når dette begrep anvendes i 

forbindelse med stater som ikke er medlemmer av Unionen, 

menes med «regional» de statistiske regioner på nivå 1, 2 

eller 3 som avtalt mellom nevnte stater og Kommisjonen 

(Eurostat) på referansetidspunktet, 

c) «befolkning med vanlig bosted i medlemsstaten» alle 

personer som har sitt vanlige bosted i en medlemsstat på 

referansetidspunktet, 

d) «vanlig bosted» det sted en person til vanlig tilbringer 

døgnhvilen, uten hensyn til midlertidig fravær på grunn av 

fritidsaktiviteter, ferie, besøk hos venner og slektninger, 

forretningsreiser, medisinsk behandling eller pilegrims-

reiser. Bare følgende personer skal anses å ha vanlig bosted 

i et bestemt geografisk område: 

i)  de som i et sammenhengende tidsrom på minst tolv 

måneder før referansetidspunktet har bodd på sitt 

vanlige bosted, eller 

ii)  de som i løpet av de siste tolv månedene før 

referansetidspunktet har kommet til sitt vanlige bosted i 

den hensikt å oppholde seg der i minst ett år. 

 Dersom forholdene i punkt i) eller ii) ikke kan påvises, 

menes med «vanlig bosted» det sted en person har lovlig 

eller registrert bosted, unntatt for formålene i artikkel 4, 

 Medlemsstatene skal ved anvendelse av definisjonen av 

«vanlig bosted» behandle særlige tilfeller i samsvar med 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/2009(1), 

e) «levendefødt» et barn som er født og som puster eller viser 

andre tegn til liv, for eksempel at hjertet slår, navlestrengen 

pulserer eller at det er tydelig bevegelse i viljestyrte 

muskler, uavhengig av svangerskapets lengde, 

f) «dødsfall» varig bortfall av alle tegn til liv på hvilket som 

helst tidspunkt etter fødselen (opphør av vitale funksjoner 

etter fødselen uten mulighet til gjenoppliving), 

g) «demografiske hendelser» levendefødte og dødsfall som 

definert i bokstav e) og f). 

Artikkel 3 

Data om befolkning og demografiske hendelser 

1.  Medlemsstatene skal legge fram for Kommisjonen 

(Eurostat) data om sin befolkning med vanlig bosted i 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/2009 av 30. november 2009 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til 

variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger (EUT L 329 av 

15.12.2009, s. 29). 

medlemsstaten på referansetidspunktet. Dataene skal omfatte 

befolkning etter alder, kjønn og bostedsregion. 

2.  Medlemsstatene skal legge fram for Kommisjonen 

(Eurostat) data om sine demografiske hendelser i løpet av 

referanseperioden. Medlemsstatene skal bruke samme 

definisjon av befolkning som de bruker for dataene nevnt i  

nr. 1. De framlagte data skal omfatte følgende variabler: 

a)  levendefødte etter kjønn, fødselsmåned og paritet samt 

mors alder, fødselsår, fødselsstat, statsborgerskap og 

bostedsregion, 

b)  dødsfall etter alder, kjønn, fødselsår, bostedsregion, 

fødselsstat, statsborgerskap og dødsmåned. 

3.  Medlemsstatene skal bruke samme definisjon av 

befolkning for alle «nasjonale» og «regionale» nivåer som 

fastsatt ved denne forordning. 

4.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter ensartede vilkår for inndeling av dataene nevnt i nr. 1 

og 2, samt for tidsfrister og for revisjon av data. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 10 nr. 2. 

Artikkel 4 

Samlet befolkning for særskilte unionsformål 

1.  For at Rådet skal kunne treffe beslutninger med kvalifisert 

flertall skal medlemsstatene legge fram for Kommisjonen 

(Eurostat) data om samlet befolkning på nasjonalt plan på 

referansetidspunktet i samsvar med artikkel 2 bokstav c) senest 

åtte måneder etter utløpet av referanseåret. 

2.  Medlemsstatene kan beregne samlet befolkning nevnt i nr. 

1 ut fra antallet innbyggere med lovlig opphold eller registrert 

bosted, ved bruk av vitenskapelig baserte, veldokumenterte og 

offentlig tilgjengelige statistiske beregningsmetoder. 

Artikkel 5 

Hyppighet og referansetidspunkt 

1.  Hvert år skal medlemsstatene legge fram for Kommi-

sjonen (Eurostat) data om sin befolkning og sine demografiske 

hendelser for det foregående år som nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 

artikkel 3 nr. 2 bokstav a) og b). 

2.  Hvert år skal medlemsstatene legge fram for Kommi-

sjonen (Eurostat) data om samlet befolkning på nasjonalt plan 

som nevnt i artikkel 4.  
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3.  I denne forordning menes med referansetidspunkt enten 

referansedatoen nevnt i nr. 4 eller referanseperioden nevnt i  

nr. 5, alt etter som. 

4.  Referansedatoen for befolkningsdata skal være utløpet av 

referanseperioden (midnatt 31. desember). Den første referanse-

datoen skal være i 2013, og den siste referansedatoen skal være 

i 2027. 

5.  Referanseperioden for demografiske hendelser skal være 

det kalenderåret hendelsene inntraff. Den første referanse-

perioden skal være 2013, og den siste referanseperioden skal 

være 2027. 

Artikkel 6 

Framlegging av data og metadata 

Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen 

(Eurostat) de data og metadata som kreves i henhold til denne 

forordning i samsvar med en standard for utveksling av data og 

metadata fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). Medlemsstatene 

skal enten framlegge nevnte data og metadata gjennom den 

sentrale dataportalen slik at Kommisjonen (Eurostat) kan hente 

dem, eller oversende dem ved bruk av den sentrale 

dataportalen. 

Artikkel 7 

Datakilder 

Dataene skal være basert på datakilder som er valgt av 

medlemsstaten i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis. 

Vitenskapelig baserte og veldokumenterte statistiske 

beregningsmetoder skal brukes der det er aktuelt. 

Artikkel 8 

Forundersøkelser 

1.  Medlemsstatene skal gjennomføre forundersøkelser om 

bruken av definisjonen av «vanlig bosted» for befolkning og 

demografiske hendelser som nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 2. 

2.  Resultatene av forundersøkelsene nevnt i nr. 1 skal 

oversendes til Kommisjonen innen 31. desember 2016. 

3.  For å lette gjennomføringen av forundersøkelsene nevnt i 

nr. 1 kan Unionen yte finansiell støtte til de nasjonale 

statistikkontorer og andre nasjonale myndigheter nevnt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009. 

Artikkel 9 

Kvalitetskrav 

1.  Medlemsstatene skal sikre kvaliteten på de oversendte 

dataene. 

2.  I denne forordning får kvalitetskriteriene nevnt i  

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på 

de data som skal oversendes. 

3.  Medlemsstatene skal framlegge referansemetadata for 

Kommisjonen (Eurostat) ved bruk av standarden for det 

europeiske statistikksystem, og særlig angi hvilke datakilder, 

definisjoner og beregningsmetoder som brukes for første 

referanseår, og medlemsstatene skal holde Kommisjonen 

(Eurostat) underrettet om eventuelle endringer av disse. 

4.  På anmodning fra Kommisjonen (Eurostat) skal medlems-

statene framlegge alle opplysninger som er nødvendige for å 

vurdere kvaliteten på de statistiske opplysningene. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at de befolkningsdata som 

kreves i henhold til artikkel 3 i denne forordning, er i samsvar 

med de befolkningsdata som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 862/2007. 

Artikkel 10 

Komitéframgangsmåter 

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 forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 11 

Revisjonsklausul 

1.  Kommisjonen skal oversende en første rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av denne 

forordning innen 31. desember 2018, og en andre rapport innen 

31. desember 2023. I disse rapporter skal Kommisjonen ta 

hensyn til relevante opplysninger fra medlemsstatene og 

vurdere kvaliteten på de oversendte dataene, datainn-

samlingsmetodene som er brukt, den ekstra byrden for 

medlemsstatene og oppgavegiverne og sammenlignbarheten av 

disse statistikker. Disse rapportene skal vurdere bruken av 

vitenskapelig baserte, veldokumenterte statistiske metoder for 

beregning av «befolkning med vanlig bosted i medlemsstaten» 

ut fra antallet innbyggere med lovlig opphold eller registrert 

bosted. Den første rapporten skal også omfatte resultatene av 

forundersøkelsene nevnt i artikkel 8. 

2.  Rapportene skal om nødvendig ledsages av forslag til 

ytterligere forbedring av den felles rettslige ramme for 

utvikling, utarbeiding og spredning av europeisk statistikk om 

befolkning og demografiske hendelser i henhold til denne 

forordning. 
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Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

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

Denne forordning opphører å gjelde 31. august 2028. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 20. november 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 Formann Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 859/2013 

av 5. september 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om 

fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 808/2004 oppretter en felles ramme 

for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk over 

informasjonssamfunnet. 

2)  Det kreves gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke 

opplysninger som skal oversendes for utarbeidelse av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 6.9.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2014 av  

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 63 av 30.10.2014, s. 66. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 

statistikk i modul 1 «Foretakene og informasjons-

samfunnet» og modul 2 «Privatpersoner, husholdninger 

og informasjonssamfunnet», og frister for overføring av 

opplysningene. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske stati-

stikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes slik at det i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004 kan 

utarbeides europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i 

modul 1 «Foretakene og informasjonssamfunnet» og modul 2 

«Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet», er 

angitt i vedlegg I og II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/69 

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

Utferdiget i Brussel, 5. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

MODUL 1: FORETAKENE OG INFORMASJONSSAMFUNNET 

1.  EMNER OG DERES KJENNETEGN 

a)  Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for 

referanseåret 2014: 

— IKT-systemer og bruken av disse i foretakene, 

— IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter, 

— bruk av Internett og andre elektroniske nett i foretakene, 

— tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

— e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter, 

— tilgang til og bruk av Internett og andre netteknologier for å kople sammen gjenstander og utstyr (tingenes 

Internett), 

— e-handel. 

b)  Følgende foretakskjennetegn skal samles inn: 

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene 

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak: 

— bruk av datamaskiner. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte eller prosentandel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner i arbeidet (frivillig 

opplysning), 

IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte IKT-spesialister, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter som er gitt til IKT-spesialister i 

løpet av foregående kalenderår, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter som er gitt til andre ansatte i 

løpet av foregående kalenderår, 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i løpet av foregående kalenderår. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner og som har rekruttert eller forsøkt å 

rekruttere IKT-spesialister i løpet av foregående kalenderår: 

— ledige stillinger for IKT-spesialister som var vanskelige å besette, i løpet av foregående kalenderår. 

Bruk av Internett og andre elektroniske nett i foretakene 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— tilgang til Internett.  
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Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett: 

— antall ansatte eller prosentandel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner med tilgang til Internett i 

arbeidet, 

— Internett-tilkopling: DSL eller annen type fast bredbåndstilkopling, 

— Internett-tilkopling: høyeste avtalte nedlastingshastighet i MBit/s for den raskeste Internett-tilkoplingen: 

([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [≥100]), 

— Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar enhet som bruker mobiltelefonnettet («3G» 

eller «4G»), 

— Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar datamaskin som bruker mobiltelefonnettet 

(«3G» eller «4G») (frivillig opplysning), 

— Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via andre bærbare enheter, f.eks. smarttelefoner, som bruker 

mobiltelefonnettet («3G» eller «4G») (frivillig opplysning), 

— Internett-tilkopling: annen mobil tilkopling som bruker mobiltelefonnettet, 

— antall ansatte eller prosentandel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med 

mulighet for tilkopling til Internett via mobiltelefonnettet til bruk i arbeidet. 

— bruk av sosiale nettverk, ikke bare til å legge ut betalte annonser (frivillig opplysning), 

— bruk av foretaksblogger eller mikroblogger, ikke bare til å legge ut betalte annonser (frivillig opplysning), 

— bruk av nettsteder for deling av multimediainnhold, ikke bare til å legge ut betalte annonser (frivillig 

opplysning), 

— bruk av wiki-baserte verktøy for utveksling av kunnskap, ikke bare til å legge ut betalte annonser (frivillig 

opplysning), 

— bruk av et nettsted. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et nettsted: 

— levering av følgende tjeneste: beskrivelse av varer eller tjenester, prislister (frivillig opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: bestilling eller reservasjon på nettet, 

— levering av følgende tjeneste: mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på 

nettet (frivillig opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: sporing av eller status for bestillinger (frivillig opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/hyppige besøkende 

(frivillig opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier (frivillig 

opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: personvernerklæring, vern av personopplysninger eller sikkerhetssertifisering 

av nettstedet (frivillig opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: kunngjøring av ledige stillinger eller mulighet for å sende stillingssøknader på 

nettet (frivillig opplysning). 

— levering av følgende tjeneste: mulighet for å sende inn klager elektronisk. 

Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett: 

— fjerntilgang til foretakets e-postsystem, dokumenter eller programmer (frivillig opplysning),  
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— bruk av betalte annonser på Internett, 

— bruk av nettskytjenester, med unntak av kostnadsfrie tjenester. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett og som kjøper nettskytjenester: 

— bruk av e-post som nettskytjeneste, 

— bruk av kontorprogramvare som nettskytjeneste, 

— bruk av nettskytjeneste til levering av vertstjenester for foretakets database(r), 

— lagring av filer som nettskytjeneste, 

— bruk av kontorprogramvare som nettskytjeneste, 

— bruk av programvare for håndtering av kunderelasjoner (CRM) som nettskytjeneste, 

— bruk av datakraft til å drive foretakets egen programvare som nettskytjeneste, 

— bruk av nettskytjenester levert fra delte servere hos tjenesteyteren, 

— bruk av nettskytjenester levert fra servere hos tjenesteyteren forbeholdt foretaket, 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: risiko for sikkerhetsbrudd, 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: problemer med å få tilgang til data eller programvare, 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: vanskeligheter med å si opp abonnement eller endre 

tjenesteyter (herunder betenkeligheter med hensyn til dataoverførbarhet), 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: usikkerhet om plasseringen av dataene, 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: usikkerhet om lovvalg, domsmyndighet og 

tvisteløsningsmekanismer, 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: høye kostnader ved kjøp av nettskytjenester, 

— faktorer som begrenser bruken av nettskytjenester: utilstrekkelig kunnskap om nettskytjenester, 

— i hvilken grad fordelene ved en reduksjon i IKT-relaterte kostnader ble utnyttet: «i høy grad», «i en viss 

grad», «i begrenset grad», «ikke i det hele tatt» (frivillig opplysning), 

— i hvilken grad fordeler forbundet med fleksibilitet oppnådd ved å skalere nettskytjenester opp eller ned ble 

utnyttet: «i høy grad», «i en viss grad», «i begrenset grad», «ikke i det hele tatt» (frivillig opplysning), 

— i hvilken grad fordeler forbundet med enkel og hurtig innføring av løsninger basert på nettskytjenester ble 

utnyttet: «i høy grad», «i en viss grad», «i begrenset grad», «ikke i det hele tatt» (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett og som ikke kjøper nettskytjenester: 

— faktorer som hindrer bruken av nettskytjenester: risiko for sikkerhetsbrudd (frivillig opplysning), 

— faktorer som hindrer bruken av nettskytjenester: usikkerhet om plasseringen av dataene (frivillig 

opplysning), 

— faktorer som hindrer bruken av nettskytjenester: usikkerhet om lovvalg, domsmyndighet og 

tvisteløsningsmekanismer (frivillig opplysning), 

— faktorer som hindrer bruken av nettskytjenester: høye kostnader ved kjøp av nettskytjenester (frivillig 

opplysning), 

— faktorer som hindrer bruken av nettskytjenester: utilstrekkelig kunnskap om nettskytjenester (frivillig 

opplysning).  
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E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— sending av fakturaer til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår, 

— prosentandel av alle fakturaer sendt som e-faktura i et standardformat egnet for automatisk behandling, til 

andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår, 

— prosentandel av alle fakturaer sendt som faktura i et elektronisk format som ikke er egnet for automatisk 

behandling, til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår, 

— prosentandel av alle fakturaer sendt bare som faktura i papirformat, til andre foretak eller offentlige 

myndigheter i løpet av foregående kalenderår, 

— prosentandel av alle fakturaer mottatt som e-faktura i et standardformat egnet for automatisk behandling, i 

løpet av foregående kalenderår, 

— prosentandel av alle fakturaer mottatt som faktura i papirformat eller i et elektronisk format som ikke er 

egnet for automatisk behandling, i løpet av foregående kalenderår, 

— bruk av programvare for ressursplanlegging i foretak (ERP) for deling av informasjon mellom ulike 

funksjonsområder, 

— bruk av programvare for håndtering av kundeopplysninger (CRM) som muliggjør innhenting og lagring av 

opplysninger om foretakets kunder og gjøre dem tilgjengelige for andre avdelinger i foretaket, 

— bruk av programvare for håndtering av kundeopplysninger (CRM) som muliggjør analyse av opplysninger 

om kundene i markedsføringsøyemed. 

— bruk av elektronisk datautveksling (EDU-meldinger) til å sende betalingsanvisninger til finansinstitusjoner, 

— bruk av elektronisk datautveksling (EDU-meldinger) til å sende data til eller motta data fra offentlige 

myndigheter, 

— elektronisk utveksling av informasjon om forvaltning av omsetningskjeden med leverandører eller kunder 

for å samordne tilgjengeligheten og leveringen av produkter eller tjenester til sluttbrukere uten manuell 

inntasting av opplysninger. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som elektronisk utveksler opplysninger om forvaltning av 

omsetningskjeden: 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av omsetningskjeden med leverandører og kunder 

via nettsteder (foretakets nettsted, forretningspartneres nettsted eller nettportaler), 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av omsetningskjeden med leverandører eller kunder 

ved elektronisk utveksling av opplysninger egnet for automatisk behandling. 

Tilgang til og bruk av Internett og andre netteknologier for å kople sammen gjenstander og utstyr 

(tingenes Internett) 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— bruk av radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID) til personidentifikasjon eller adgangskontroll, 

— bruk av radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID) som et ledd i produksjons- og tjenesteytingsprosesser, 

— bruk av radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID) til produktidentifikasjon etter produksjonsprosessen, 

E-handel 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted (nettsalg) i foregående kalenderår, 
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— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger (EDU-salg) i foregående kalenderår, 

— bestilling av produkter eller tjenester via nettsteder eller EDU-meldinger i foregående kalenderår. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via et nettsted i foregående kalenderår: 

— bruk av nettbaserte betalingssystemer ved salg via et nettsted, dvs. at betaling er et ledd i bestillingstrans-

aksjonen, 

— bruk av betalingssystemer som ikke er på nett ved salg via et nettsted, dvs. at betaling ikke er et ledd i 

bestillingstransaksjonen, 

— verdi eller prosentandel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger via et nettsted i 

foregående kalenderår, 

— prosentandel av e-handelsalg til privatkunder (B2C) som følge av bestillinger via et nettsted i foregående 

kalenderår, 

— prosentandel av e-handelsalg til andre foretak (B2B) og e-handelsalg til offentlige myndigheter (B2G) som 

følge av bestillinger via et nettsted i foregående kalenderår. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger på produkter og tjenester via EDU-

meldinger: 

— verdi eller prosentandel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger mottatt via EDU-

meldinger i foregående kalenderår. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via et nettsted eller EDU-meldinger: 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester til en verdi av minst 1 % av samlet kjøpsverdi i løpet av foregående 

kalenderår, 

c)  Følgende bakgrunnsdata om foretakene skal samles inn eller innhentes fra tilgjengelige kilder: 

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak: 

— foretakets viktigste økonomiske virksomhet i foregående kalenderår, 

— gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår, 

— samlet omsetning (i verdi ekskl. mva.) i foregående kalenderår. 

2.  DEKNING 

Kjennetegnene definert i nr. 1 bokstav b)-c) i dette vedlegg skal samles inn og innhentes for foretak som er 

klassifisert i de økonomiske virksomhetene, foretaksstørrelsene og den geografiske dekningen som er angitt 

nedenfor: 

a)  Økonomisk virksomhet: foretak som er klassifisert i følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

NACE-kategori Beskrivelse 

Næringshovedområde C «Industri» 

Næringshovedområde D, E «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- 

og renovasjonsvirksomhet» 

Næringshovedområde F «Bygge- og anleggsvirksomhet» 

Næringshovedområde G «Varehandel, reparasjon av motorvogner» 

Næringshovedområde H «Transport og lagring» 
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NACE-kategori Beskrivelse 

Næringshovedområde I «Overnattings- og serveringsvirksomhet» 

Næringshovedområde J «Informasjon og kommunikasjon» 

Næringshovedområde L «Omsetning og drift av fast eiendom» 

Næring 69-74 «Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» 

Næringshovedområde N «Forretningsmessig tjenesteyting» 

Næringshovedgruppe 95.1 «Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr» 

b)  Foretaksstørrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Dekning av foretak med færre enn ti ansatte er frivillig. 

c)  Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

3.  REFERANSEPERIODER 

Referanseperioden er 2013 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2014 for de 

andre kjennetegnene. 

4.  INNDELING 

For de emnene og kjennetegnene som er oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, skal følgende bakgrunnsdata 

samles inn. 

a)  Fordeling etter økonomisk virksomhet i samsvar med følgende aggregater i NACE Rev. 2: 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av nasjonale aggregater 

10-18 

19-23 

24-25 

26-33 

35-39 

41-43 

45-47 

49-53 

55 

58-63 

68 

69-74 

77-82 

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1 

 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av europeiske aggregater 

10-12 

13-15 

16-18 

26 

27-28 

29-30 

31-33 



Nr. 18/464 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

NACE Rev. 2-aggregering 

for eventuell beregning av europeiske aggregater 

45 

46 

47 

55-56 

58-60 

61 

62-63 

77-78 + 80-82 

79 

95.1 

b)  Fordeling etter størrelsesklasse: dataene skal fordeles etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte: 

Størrelsesklasse 

10 eller flere ansatte 

10-49 ansatte 

50-249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

Foretak med færre enn ti ansatte skal, dersom de er dekket, inndeles på følgende måte (Det er frivillig å oppgi 

kjennetegnene for størrelsesklassene «Færre enn 5 ansatte» og «5–9 ansatte».) 

Størrelsesklasse 

Færre enn 10 ansatte 

Færre enn 5 ansatte (frivillig opplysning) 

5–9 ansatte (frivillig opplysning) 

5.  PERIODISITET 

Dataene skal leveres én gang for 2014. 

6.  FRISTER 

a)  De aggregerte dataene omhandlet i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, som eventuelt er merket som 

fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2014. Innen denne datoen skal alle dataene 

være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

b)  Metadataene omhandlet i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2014. 

c)  Kvalitetsrapporten omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2014. 

d)  Data og metadata skal oversendes til Eurostat i samsvar med den utvekslingsstandard Eurostat har angitt ved 

bruk av den sentrale dataportal. Metadataene og kvalitetsrapporten skal leveres i den standard metadatastruktur 

som Eurostat har fastsatt. 

 ______  
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VEDLEGG II 

MODUL 2: PRIVATPERSONER, HUSHOLDNINGER OG INFORMASJONSSAMFUNNET 

1.  EMNER OG DERES KJENNETEGN 

a)  Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004, skal omfattes for 

referanseåret 2014: 

— privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT, 

— privatpersoners og/eller husholdningers bruk av Internett og andre elektroniske nett til ulike formål, 

— IKT-kompetanse og -ferdigheter, 

— hindringer for bruk av IKT og Internett, 

— privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning  

(e-forvaltning), 

— tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til Internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang). 

b)  Følgende kjennetegn skal samles inn: 

Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

Kjennetegn som skal samles inn for alle husholdninger: 

— tilgang til Internett hjemme (uansett type utstyr). 

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger med tilgang til Internett: 

— stasjonær datamaskin som brukes for å få tilgang til Internett hjemme, 

— bærbar datamaskin (bærbar datamaskin, minibærbar datamaskin, nettbrett) som brukes for å få tilgang til 

Internett hjemme, 

— annet mobilt utstyr (mobiltelefon, smarttelefon, mediespillere, håndholdt spillkonsoll, lesebrett) som brukes 

for å få tilgang til Internett hjemme, 

— fjernsynsapparat med internettilgang (smartfjernsyn), 

— spillkonsoll som brukes for å få tilgang til Internett hjemme, 

— utstyr som ikke er kjent for å gi tilgang til Internett hjemme, 

— type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: fast bredbåndstilkopling, f.eks. 

DSL, ADSL, VDSL, kabel, fiberoptiske kabler, satellitt, offentlige WiFi-tilkoplinger, 

— type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobil bredbåndstilkopling (via 

mobiltelefonnettet minst 3G, f.eks. UMTS, ved bruk av (SIM) kort, USB-pinne, mobiltelefon eller 

smarttelefon som modem), 

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje 

eller ISDN (frivillig opplysning), 

— type tilkobling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobil smalbåndstilkopling (mindre enn 3G, 

f.eks. 2G+/GPRS via mobiltelefon, smarttelefon eller modem i bærbar datamaskin) (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner: 

— når ble datamaskinen sist brukt hjemme, på arbeidsstedet eller andre steder (i løpet av de siste tre månedene, 

for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt datamaskin). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt datamaskin i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte datamaskinen er i bruk (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang hver uke (men ikke hver 

dag), under én gang hver uke).  
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Bruk av Internett til ulike formål hos privatpersoner og/eller husholdninger 

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner: 

— når ble Internett sist brukt (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer 

enn ett år siden, aldri brukt Internett). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som allerede har brukt Internett: 

— seneste bruk av Internett til private handelstransaksjoner (i løpet av de tre siste månedene, for mellom tre 

måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt noe via Internett). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte Internett har vært brukt de siste tre månedene (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang hver 

uke (men ikke hver dag), under én gang hver uke), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å sende og/eller motta e-post, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å telefonere via Internett og føre 

videosamtaler (med nettkamera) via Internett (ved bruk av programmer), 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta i sosiale nettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lese nyheter på nett, nettaviser eller 

-tidsskrifter, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter opplysninger om varer og 

tjenester, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lytte til nettradio, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille eller laste ned spill, bilder, 

filmer eller musikk, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å laste opp egenprodusert innhold 

(tekst, fotografier, videoer, musikk, programvare osv.) til et nettsted for å dele dette med andre, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lage nettsteder eller blogger, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å gjøre en avtale med en 

praktiserende lege via et nettsted (f.eks. på et sykehus eller helsesenter), 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte tjenester knyttet til reiser 

eller innkvartering i forbindelse med reiser, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å selge varer eller tjenester, f.eks. på 

nettauksjon, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte nettbank, 

— bruk av lagringsplass på Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lagre dokumenter, 

bilder, musikk, video eller andre filer, 

— bruk av e-post med filvedlegg til private formål i løpet av de siste tre månedene for elektronisk deling av 

dokumenter, bilder eller andre filer, 

— bruk av personlige nettsteder (f.eks. blogger) eller sosiale nettsteder til private formål i løpet av de siste tre 

månedene for elektronisk deling av dokumenter, bilder eller andre filer, 

— bruk av lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester til private formål i løpet av de siste tre månedene 

for elektronisk deling av dokumenter, bilder eller andre filer, 

— bruk av andre medier enn Internett, f.eks. USB-pinner, DVD, Bluetooth til private formål i løpet av de siste 

tre månedene for elektronisk deling av dokumenter, bilder eller andre filer, 

— ingen filer er delt elektronisk i løpet av de siste tre månedene til private formål, 

— bruk av programvare som kjøres via Internett for redigering av tekstdokumenter, regneark eller 

presentasjoner,  
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— bruk av programvare som kjøres via Internett for redigering av bilder eller video (frivillig opplysning), 

— bruk av tjenester som kjøres via Internett til å spille av musikk- eller videofiler som er lastet opp til eller 

lagret på en lagringsplass på Internett (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til private formål i løpet av de siste 

tre månedene for å spille eller laste ned spill, bilder, filmer eller musikk: 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille nettspill med andre. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt lagringsplass på Internett til private formål i 

løpet av de siste tre månedene for å lagre eller dele filer: 

— bruk av lagringsplass på Internett for å lagre eller dele tekst, regneark eller elektroniske presentasjoner, 

— bruk av lagringsplass på Internett for å lagre eller dele fotografier, 

— bruk av lagringsplass på Internett for å lagre eller dele e-bøker eller e-tidsskrifter, 

— bruk av lagringsplass på Internett for å lagre eller dele musikk, 

— bruk av lagringsplass på Internett for å lagre eller dele videoer (herunder filmer, fjernsynsprogrammer), 

— bruk av lagringsplass på Internett for å lagre eller dele andre filer, 

— har betalt for lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester, 

— har ikke betalt for lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester, 

— begrunnelse for å bruke lagringsplass på Internett til lagring og deling av filer: mulighet for å bruke filer fra 

flere enheter eller steder, 

— begrunnelse for å bruke lagringsplass på Internett til lagring og deling av filer: mulighet for å bruke større 

minnekapasitet, 

— begrunnelse for å bruke lagringsplass på Internett til lagring og deling av filer: beskyttelse mot datatap, 

— begrunnelse for å bruke lagringsplass på Internett til lagring og deling av filer: mulighet for enkelt å dele 

filer med andre, 

— begrunnelse for å bruke lagringsplass på Internett til lagring og deling av filer: tilgang til store biblioteker 

av musikk, fjernsynsprogrammer eller filmer, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: lav hastighet på tilgang eller bruk, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: inkompatibilitet mellom ulike 

innretninger eller filformater, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: tekniske problemer med server, 

f.eks. at tjenesten ikke er tilgjengelig, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: data videreformidles til 

tredjemann på grunn av sikkerhetsproblemer eller -brudd, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: tjenesteyteren gjør urettmessig 

bruk av personopplysninger, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: tjenesteyterens bruksvilkår er 

tvetydige eller vanskelige å forstå, 

— problemer med å bruke lagringsplass på Internett eller fildelingstjenester: vanskeligheter med å flytte filer 

fra en tjenesteyter til en annen, 

— har ikke hatt problemer med bruk av lagringsplass eller fildelingstjenester på Internett. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett, men ikke lagringsplass på Internett 

til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lagre eller dele filer: 

— privatpersoner som kjente til at det finnes tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett,  
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— privatpersoner som ikke kjente til at det finnes tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett, men ikke lagringsplass på Internett, 

i løpet av de siste tre månedene til private formål og som kjente til at slike tjenester finnes: 

— begrunnelse for ikke å bruke tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett: har lagret filer på eget utstyr, 

egen e-postkonto eller har sjelden eller aldri lagret filer, 

— begrunnelse for ikke å bruke tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett: har delt filer på annen måte  

(e-post, sosiale medier, USB-pinne) eller deler ikke filer med andre via nettet, 

— begrunnelse for ikke å bruke tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett: mangler kunnskap om hvordan 

slik lagringsplass brukes, 

— begrunnelse for ikke å bruke tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett: har betenkeligheter med hensyn 

til sikkerhet eller personvern, 

— begrunnelse for ikke å bruke tjenester som tilbyr lagringsplass på Internett: har betenkeligheter med hensyn 

til tjenesteyterens pålitelighet. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som i løpet av de siste tolv månedene har brukt Internett til 

privat e-handel: 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille næringsmidler eller dagligvarer, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille husholdningsartikler, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille legemidler, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille klær eller sportsartikler, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille maskinvare, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille elektronisk utstyr (inkl. kameraer), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille telekommunikasjonstjenester (f.eks. 

fjernsyn, bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av forhåndsbetalte 

telefonkort), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe aksjer, forsikringer og andre finansielle 

tjenester, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille ferieinnkvartering (hoteller osv.), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å foreta andre reisebestillinger (reisebilletter, leiebil 

osv.), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille billetter til arrangementer, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille filmer eller musikk (skal oppgis for seg: om 

levering skjedde via Internett eller ikke), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille bøker, tidsskrifter eller aviser (herunder e-

bøker) (for e-læringsmateriell oppgis det for seg om levering skjedde via nett eller ikke), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille e-læringsmateriell (for bøker, tidsskrifter 

eller aviser oppgis det for seg om levering skjedde via nett eller ikke), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille videospill, annen programvare og 

programvareoppgraderinger (skal oppgis for seg: om levering skjedde via nett eller ikke), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille andre varer eller tjenester, 

— varer eller tjenester som er kjøpt eller bestilt fra innenlandske selgere i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester som er kjøpt eller bestilt fra selgere i andre EU-stater i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester som er kjøpt eller bestilt fra selgere i øvrige deler av verden i løpet av de siste tolv 

månedene, 

— varer eller tjenester som er kjøpt eller bestilt fra selgere hvis opprinnelsesland er ukjent, i løpet av de siste 

tolv månedene,  
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— betalingsmetode for varer eller tjenester til privat bruk som er bestilt via Internett i løpet av de siste tolv 

månedene: har gitt kreditt- eller debetkortopplysninger via Internett, 

— betalingsmetode for varer eller tjenester til privat bruk som er bestilt via Internett i løpet av de siste tolv 

månedene: har gitt opplysninger om forhåndsbetalt kort eller forhåndsbetalt konto via Internett, 

— betalingsmetode for varer eller tjenester til privat bruk som er bestilt via Internett i løpet av de siste tolv 

månedene: elektronisk bankoverføring via nettbank, 

— betalingsmetode for varer eller tjenester til privat bruk som er bestilt via Internett i løpet av de siste tolv 

månedene: betaling på andre måter enn via Internett (kontant, via vanlig bankoverføring osv.). 

IKT-kompetanse og -ferdigheter 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt en datamaskin: 

— tilstrekkelig datakunnskap til å kopiere eller flytte en fil eller mappe, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å bruke klipp-og-lim-funksjonen for å kopiere eller flytte informasjon i et 

dokument, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å foreta grunnleggende beregninger i et regneark, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å komprimere (eller pakke) filer, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å kople til og installere nytt utstyr, f.eks. et modem, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å skrive et dataprogram i et særskilt programmeringsspråk, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å overføre filer mellom en datamaskin og andre enheter (fra digitalkamera 

eller fra/til mobiltelefon eller mp3/mp4-spiller), 

— tilstrekkelig datakunnskap til å endre eller kontrollere konfigurasjonsparameterne i programmer (unntatt 

nettlesere) (frivillig opplysning), 

— tilstrekkelig datakunnskap til å bruke presentasjonsprogramvare til å utarbeide elektroniske presentasjoner 

(f.eks. lysbildeframvisninger) som inneholder f.eks. bilder, lyd, video eller diagrammer, 

— tilstrekkelig datakunnskap til å installere et nytt eller skifte ut et gammelt operativsystem. 

Hindringer for bruk av IKT og Internett 

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som ikke har tilgang til Internett hjemme: 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: har tilgang til Internett andre steder, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: trenger ikke Internett (fordi det er unyttig, uinteressant 

osv.), 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: utstyret koster for mye, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: oppkoplingen koster for mye (telefon, DSL-abonnement 

osv.), 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: mangel på kunnskaper, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: betenkeligheter med hensyn til personvern eller sikkerhet, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: bredbåndstilkopling til Internett er ikke tilgjengelig i vårt 

område, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: annet. 

Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning  

(e-forvaltning) 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å innhente opplysninger fra 

offentlige myndigheters eller offentlig sektors nettsteder,  
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— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å laste ned offentlige skjemaer fra 

offentlige myndigheters eller offentlig sektors nettsteder, 

— bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å sende inn utfylte elektroniske 

skjemaer til offentlige myndigheter eller offentlig sektor. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål via 

offentlige myndigheters nettsteder i løpet av de siste tolv månedene: 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer via offentlige myndigheters nettsteder: hadde ikke 

behov for å sende inn offentlige skjemaer. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer til private formål via 

offentlige myndigheters nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, og som ikke har oppgitt som grunn at de 

ikke behøvde å sende inn offentlige skjemaer: 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: det var ingen 

nettside med en slik tjeneste tilgjengelig, 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: manglende 

kunnskaper eller ferdigheter (f.eks. visste ikke hvordan nettstedet skulle brukes, eller det var for vanskelig å 

bruke det), 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: betenkeligheter 

med hensyn til vern av og sikkerhet for personopplysninger, 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: mangel på eller 

problemer med elektronisk signatur eller elektronisk ID/sertifikat (påkrevd for autentisering/bruk av 

tjenesten) (frivillig opplysning), 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: en annen 

person gjorde det på mine vegne (f.eks. konsulent, skatterådgiver, slektning eller familiemedlem), 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: annet. 

Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til Internett eller andre nett overalt og 

til enhver tid (allmenn tilgang) 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av mobiltelefon (eller smarttelefon) for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av mobiltelefon (eller smarttelefon) via mobiltelefonnettet for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet, 

— bruk av mobiltelefon (eller smarttelefon) via trådløst nett (f.eks. WiFi) for å få tilgang til Internett utenfor 

hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) via mobiltelefonnettet, ved hjelp av USB-pinne eller (SIM) kort 

eller mobiltelefon eller smarttelefon som modem, til å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) via trådløst nett (f.eks. WiFi) for å få tilgang til Internett utenfor 

hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av andre innretninger for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— har ikke brukt mobilenheter for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet. 

2.  DEKNING 

a)  De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder husholdninger, 

er: husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

b)  De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder privatpersoner, 

er: privatpersoner i alderen 16–74 år.  
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c)  Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på medlemsstatens 

territorium. 

3.  REFERANSEPERIODE 

Referanseperioden for innsamlingen av de statistiske opplysningene, er første kvartal 2014. 

4.  SOSIOØKONOMISKE BAKGRUNNSDATA 

a)  For emnene og kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder husholdninger, skal 

følgende bakgrunnsdata samles inn: 

— bostedsregion (i samsvar med regioninndelingen i NUTS 1), 

— bostedsregion i samsvar med inndelingen i NUTS 2 (frivillig opplysning), 

— geografisk plassering: bosatt i mindre utviklede regioner, bosatt i overgangsregioner, bosatt i mer utviklede 

regioner, 

— grad av urbanisering: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt befolkede 

områder, 

— type husholdning: antall medlemmer i husholdningen (frivillig opplysning), antall personer i alderen 16–

24 år (frivillig opplysning), antall studenter i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), antall personer i 

alderen 25–64 år (frivillig opplysning), antall personer som er 65 år eller eldre (skal samles inn separat: 

antall barn under 16 år (frivillig opplysning), antall barn i alderen 14–15 år (frivillig opplysning), antall 

barn i alderen 5–13 år (frivillig opplysning), antall barn som er 4 år eller yngre (frivillig opplysning), 

— husholdningens nettoinntekt per måned (samles inn som en verdi eller størrelsesklasser som tilsvarer 

inntektskvartiler) (frivillig opplysning), 

— husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning). 

b)  For emnene og kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder privatpersoner, skal 

følgende bakgrunnsdata samles inn: 

— kjønn: mann, kvinne, 

— fødselsstat: født innenlands, født utenlands: født i en annen medlemsstat i EU, født utenlands: født i en stat 

utenfor EU, 

— statstilhørighet: innenlandsk statsborger, utenlandsk statsborger: statsborger i en annen medlemsstat i EU, 

utenlandsk statsborger: statsborger i en stat utenfor EU, 

— sivilstand (frivillig opplysning): ugift, gift (omfatter registrert partnerskap), enke/enkemann og ikke gift på 

nytt (omfatter etterlatte fra registrert partnerskap), skilt og ikke gift på nytt (omfatter separasjon og oppløst 

registrert partnerskap), 

— faktisk sivilstand (frivillig opplysning): person som lever i et samboerforhold (partnerne er ikke gift med 

hverandre), person som ikke lever i et samboerforhold, 

— alder (fylte år) (frivillig opplysning): under 16 og/eller over 74 år, 

— oppnådd utdanningsnivå (høyeste fullførte utdanning) i henhold til den internasjonale standard for 

utdanningsgruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), 

videregående utdanning og utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 

3 eller 4), høyere utdanning (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), 

grunnskoleutdanning (ISCED 1), ungdomsskoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), 

utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på 

universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), 

masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende (ISCED 8), 
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— sysselsettingssituasjon: lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende (herunder arbeidende familie-

medlemmer) (frivillig opplysning: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, deltidsansatt 

lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, lønnstaker: lønnstaker med fast jobb eller jobb av ubegrenset 

varighet, lønnstaker med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdrivende, 

herunder arbeidende familiemedlemmer), 

— sysselsatt i næringshovedområde (frivillig opplysning): 

Næringshovedområde i NACE 

Rev. 2 
Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk og fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, og annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Varehandel, transport og overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Annen tjenesteyting 

— sysselsettingssituasjon: arbeidsledige, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre som er utenfor arbeidsstyrken 

(frivillig opplysning for andre som er utenfor arbeidsstyrken: pensjonert, førtidspensjonert eller avsluttet 

virksomhet, varig funksjonshemmet, obligatorisk militærtjeneste, utfører oppgaver i hjemmet, på annen 

måte utenfor arbeidsstyrken), 

— yrke i samsvar med den internasjonale standard for yrkesgruppering (ISCO-08): arbeidere, funksjonærer, 

IKT-arbeidstakere, ikke-IKT-arbeidstakere, alle yrker i henhold til ISCO-08 som er kodet på tosifret nivå 

(frivillig opplysning). 

5.  PERIODISITET 

Dataene skal leveres én gang for 2014. 

6.  FRISTER FOR INNLEVERING AV RESULTATER 

a)  Primærdataene, som ikke må gi mulighet for direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene nevnt i 

artikkel 6 og vedlegg II nr. 6 til forordning (EF) nr. 808/2004, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2014. Innen 

denne datoen skal alle dataene være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

b)  Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2014. 

c)  Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen  

5. november 2014. 

d)  Data og metadata skal oversendes til Eurostat i samsvar med den utvekslingsstandard Eurostat har angitt, ved 

bruk av den sentrale dataportal. Metadataene og kvalitetsrapporten skal leveres i den standard metadatastruktur 

som Eurostat har fastsatt. 

 ____________  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/473 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1374/2013 

av 19. desember 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 regnskapsstandard (IAS) nr. 36(*) 

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 interna-

sjonale 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)  29. mai 2013 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 36: «Verdifall på 

eiendeler». Formålet med endringene er å presisere at 

virkeområdet for opplysninger om gjenvinnbart beløp 

for eiendeler, når dette beløpet er basert på virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter, begrenses til eiendeler 

som har falt i verdi. 

3  Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2013,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 67. 

(1) EFT L 243 av 11.09.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

Group) bekrefter at endringene av IAS 36 oppfyller de 

tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4  Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 36: «Verdifall på 

eiendeler» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner 

1. januar 2014 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/70 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IAS 36 IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

 

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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Endringer av IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 

Opplysninger om gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler 

Nr. 130 og 134 samt overskriften over nr. 138 endres, og nytt nr. 140J tilføyes. 

OPPLYSNINGER 

… 

130 Et foretak skal opplyse om følgende for en enkelt eiendel (herunder goodwill) eller en kontantgenererende 

enhet, dersom det for denne eiendelen eller enheten er innregnet eller reversert et tap ved verdifall i løpet 

av perioden: 

a) … 

e) Eiendelens (den kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp, og hvorvidt eiendelens (den 

kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er dens virkelige verdi fratrukket avhendings-

utgifter eller dens bruksverdi. 

f) Dersom gjenvinnbart beløp er virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter, skal foretaket opplyse om 

følgende: 

i) nivået i hierarkiet for virkelig verdi (se IFRS 13) der målingen av eiendelens (den kontant-

genererende enhetens) virkelig verdi i sin helhet er kategorisert (uten at det tas hensyn til hvorvidt 

«avhendingsutgiftene» er observerbare), 

ii) for målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 2 og nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, en 

beskrivelse av den eller de verdsettingsmetodene som ble benyttet ved målingen av virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter. Dersom verdsettingsmetoden er blitt endret, skal foretaket opplyse 

om endringen og om grunnen(e) til den, og 

iii) for målinger av virkelig verdi kategorisert på nivå 2 og nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, hver 

enkelt av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av virkelig verdi 

fratrukket avhendingsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de som eiendelens (den 

kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er mest sensitive overfor. Foretaket skal også 

opplyse om hvilke(n) diskonteringsrente(r) som benyttes ved den nåværende og forrige målingen 

dersom virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter blir målt ved bruk av en nåverdimetode. 

g) … 

 … 

 Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill 

eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid 

134 Et foretak skal gi følgende opplysninger som kreves av a)–f) for hver enkelt kontantgenererende enhet 

(gruppe av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt 

utnyttbar levetid som er fordelt på denne enheten (gruppen av enheter), er betydelig sammenlignet med 

foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 

levetid: 

a) … 

c) Grunnlaget som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er beregnet ut fra (dvs. 

bruksverdi eller virkelig verdi fratrukket avhendingsutgifter). 

d) … 

 … 
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OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

138 … 

140J I mai 2013 ble nr. 130 og 134 samt overskriften over nr. 138 endret. Et foretak skal anvende disse endringene 

med tilbakevirkende kraft på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Et foretak skal ikke anvende disse endringene i perioder (herunder 

sammenligningsperioder) der det ikke samtidig anvender IFRS 13. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1375/2013 

av 19. desember 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 regnskapsstandard (IAS) nr. 39(*) 

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)  27. juni 2013 kunngjorde IASB (International 

Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling» kalt «Novasjon 

av derivater og fortsatt sikringsbokføring». Formålet 

med endringene er å fastsette et unntak i situasjoner der 

et derivat, som er øremerket som sikringsinstrument, 

fornyes fra en motpart til en sentral motpart som følge 

av lover eller forskrifter. Et slikt unntak innebærer at 

sikringsbokføring kan fortsette, uten hensyn til 

novasjonen, som uten endringen ikke ville ha vært tillatt. 

3  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012(3) kreves sentral clearing av visse klasser 

av OTC-derivater. Følgelig bør motparter i visse 

sikringsinstrumenter bli enige om å erstatte sin 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2013,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 63 av 30.10.2014, s. 67. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av  

4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transak-

sjonsregistre (EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

opprinnelige motpart i sikringstransaksjonen med en 

sentral motpart som oppfyller kravene i nevnte 

forordning. 

4)  For å unngå at novasjon av OTC-derivater til en sentral 

motpart kan bli en byrde i forbindelse med finansiell 

rapportering som følge av lover eller forskrifter eller 

innføring av lover eller forskrifter, må det fastsettes et 

unntak fra de nåværende kravene i IAS 39 om 

avslutning av sikringsbokføring. 

5)  Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group) bekrefter at endringene av IAS 39 oppfyller de 

tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

6)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor 

endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 

instrumenter — innregning og måling» som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning.  

2019/EØS/18/71 
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Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 

senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner 

1. januar 2014 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IAS 39 IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» 

 

«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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Endringer av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» 

Novasjon av derivater og fortsatt sikringsbokføring 

Nr. 91 og 101 endres. 

Virkelig verdi-sikring 

… 

91 Et foretak skal med fremadrettet virkning opphøre med sikringsbokføring som angitt i nr. 89 dersom 

a) sikringsinstrumentet utløper eller selges, avsluttes eller utøves. I denne sammenheng regnes 

fornying eller rullering av et sikringsinstrument til et annet sikringsinstrument ikke som utløp 

eller avslutning dersom en slik erstatning eller overflytning er en del av foretakets dokumenterte 

sikringsstrategi. Dessuten dreier det seg i denne sammenheng ikke om utløp eller avslutning av 

sikringsinstrumentet dersom 

i) partene i sikringsinstrumentet, som følge av lover eller forskrifter eller innføring av lover eller 

forskrifter, er enige om at en eller flere clearingmotparter erstatter sine opprinnelige motparter 

og blir den nye motparten til hver av partene. I denne sammenhengen er en clearingmotpart en 

sentral motpart (noen ganger kalt en «clearingorganisasjon» eller et «clearingorgan») eller ett 

eller flere foretak, for eksempel et clearingmedlem i en clearingorganisasjon eller en kunde hos et 

clearingmedlem i en clearingorganisasjon, som fungerer som motpart for å effektuere en sentral 

motparts clearing. Når partene i sikringsinstrumentet erstatter sine opprinnelige motparter med 

forskjellige motparter, skal imidlertid dette nummer anvendes bare dersom hver enkelt av disse 

partene effektuerer clearingen med den samme sentrale motpart. 

ii) eventuelle andre endringer av sikringsinstrumentet er begrenset til dem som er nødvendige for 

å effektuere et slikt bytte av motpart. Slike endringer er begrenset til dem som oppfyller de 

vilkår som kunne forventes dersom sikringsinstrumentet opprinnelig var clearet med 

clearingmotparten. Disse endringene omfatter endringer i kravene til sikkerhet, rettigheter til 

motregning av fordringer og gjeld samt gebyrer som pålegges. 

b)  … 

… 

Kontantstrømssikring 

… 

101 Et foretak skal under følgende omstendigheter med fremadrettet virkning opphøre med sikrings-

bokføring som angitt i nr. 95–100: 

a) Sikringsinstrumentet utløper eller selges, avsluttes eller utøves. I så fall skal kumulative gevinster 

eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet i andre inntekter og kostnader fra den 

perioden da sikringen var effektiv (se nr. 95 a)), fortsatt være separat innregnet i egenkapitalen 

fram til den forventede transaksjonen skjer. Når transaksjonen skjer, kommer nr. 97, 98 eller 100 

til anvendelse. For dette nummers formål regnes fornying eller rullering av et sikringsinstrument 

til et annet sikringsinstrument ikke som utløp eller avslutning dersom en slik erstatning eller 

overflytning er en del av foretakets dokumenterte sikringsstrategi. Dessuten dreier det seg for 

dette nummers formål ikke om utløp eller avslutning av sikringsinstrumentet dersom 
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i) partene i sikringsinstrumentet, som følge av lover eller forskrifter eller innføring av lover eller 

forskrifter, er enige om at en eller flere clearingmotparter erstatter sine opprinnelige 

motparter og blir den nye motparten til hver av partene. I denne sammenhengen er en 

clearingmotpart en sentral motpart (noen ganger kalt en «clearingorganisasjon» eller et 

«clearingorgan») eller ett eller flere foretak, for eksempel et clearingmedlem i en 

clearingorganisasjon eller en kunde hos et clearingmedlem i en clearingorganisasjon, som 

fungerer som motpart for å effektuere en sentral motparts clearing. Når partene i 

sikringsinstrumentet erstatter sine opprinnelige motparter med forskjellige motparter, skal

imidlertid dette nummer anvendes bare dersom hver enkelt av disse partene effektuerer 

clearingen med den samme sentrale motpart.

ii) eventuelle andre endringer av sikringsinstrumentet er begrenset til dem som er nødvendige for 

å effektuere et slikt bytte av motpart. Slike endringer er begrenset til dem som oppfyller de 

vilkår som kunne forventes dersom sikringsinstrumentet opprinnelig var clearet med

clearingmotparten. Disse endringene omfatter endringer i kravene til sikkerhet, rettigheter til

motregning av fordringer og gjeld samt gebyrer som pålegges.

b)  … 

Nytt nr. 108D og AG113A (i vedlegg A) tilføyes. 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

… 

108D Ved «Novasjon av derivater og fortsatt sikringsbokføring» (endringer av IAS 39), utstedt i juni 2013, ble nr. 

91 og 101 endret og nr. AG113A tilføyd. Et foretak skal anvende disse numrene på årsregnskap som 

omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. Et foretak skal anvende disse endringene med 

tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater 

og feil». Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, 

skal foretaket opplyse om dette. 

… 

Vurdering av sikringseffektivitet 

… 

AG113A  For å unngå tvil skal virkningene av å erstatte den opprinnelige motparten med en clearingmotpart og å 

foreta de tilknyttede endringene som beskrevet i nr. 91 a) ii) og 101 a) ii), gjenspeiles i målingen av 

sikringsinstrumentet, og derfor i vurderingen av sikringseffektivitet og målingen av sikringseffektivitet. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1291/2013 

av 11. desember 2013 

om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) og 

om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 173 nr. 3 og artikkel 182 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Unionen har som mål å styrke sitt vitenskapelige og 

teknologiske grunnlag ved å virkeliggjøre et europeisk 

forskningsområde (heretter kalt «EFO») med fri 

bevegelighet for forskere, vitenskapelig kunnskap og 

teknologi, og ved å oppmuntre Unionen til å gjøre 

framskritt slik at den blir et kunnskapssamfunn og en 

mer konkurransedyktig og bærekraftig økonomi med 

hensyn til dens industri. For å nå dette målet bør 

Unionen utføre virksomhet med sikte på å gjennomføre 

forskning, teknologisk utvikling, demonstrasjon og 

innovasjon, fremme internasjonalt samarbeid, spre og 

optimalisere resultatene og stimulere utdanning og 

mobilitet. 

2)  Unionen har også som mål å sikre at industrien i 

Unionen har de nødvendige forutsetningene for å utvikle 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2014 av 

16. mai 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. 63 av 30.10.2014,  

s. 68. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 111. 

(2) EUT C 277 av 13.9.2012, s. 143. 

(3) Europaparlamentets holdning av 21. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 3. desember 2013. 

sin konkurranseevne. For dette formål bør det treffes 

tiltak for å fremme en bedre utnytting av det industrielle 

potensialet i politikken for innovasjon, forskning og 

teknologisk utvikling. 

3)  Unionen har forpliktet seg til å gjennomføre Europa 

2020-strategien, som har smart, bærekraftig og 

integrerende vekst som mål, og som framhever 

betydningen av forskning og innovasjon som en viktig 

drivkraft for sosial og økonomisk velferd og en 

miljømessig bærekraft, og har satt seg som mål å øke 

utgiftene til forskning og innovasjon for å tiltrekke 

private investeringer på opp til to tredeler av de samlede 

investeringene og dermed oppnå en samlet andel på 3 % 

av BNP i 2020, samtidig som det utvikles en indikator 

for innovasjonsomfanget. Unionens alminnelige 

budsjett bør avspeile dette ambisiøse målet ved å gå 

over til å finansiere framtidsrettede investeringer, for 

eksempel i forskning, utvikling og innovasjon. I denne 

sammenheng angir flaggskipsinitiativet «Innovasjons-

unionen» i Europa 2020-strategien en strategisk og 

integrert tilnærming til forskning og innovasjon, og 

fastsetter den rammen og de målene som Unionens 

framtidige forskning og innovasjon bør bidra til. 

Forskning og innovasjon er også nøkkelfaktorer for 

andre flaggskipsinitiativer i Europa 2020-strategien, 

særlig initiativene «Et ressurseffektivt Europa», «En 

industripolitikk for en globalisert verden», og «En 

digital dagsorden for Europa» samt andre politiske mål, 

for eksempel for klima- og energipolitikken. I 

forbindelse med målene for Europa 2020-strategien på 

området forskning og innovasjon, spiller dessuten 

utjevningspolitikken en viktig rolle gjennom kapa-

sitetsoppbygging og som et hjelpemiddel for å oppnå 

fremragende kvalitet. 

4)  I kommisjonens melding av 19. oktober 2010 med tittelen 

«Revisjon av Unionens budsjett» ble det framlagt viktige 

prinsipper som bør underbygge Unionens framtidige 

alminnelige budsjett, med vekt på instrumenter som har 

dokumentert merverdi på unionsplan, på å bli mer 

resultatrettet og på mobilisering av andre offentlige og 

private finansieringskilder. Den inneholdt også forslag 

om å samle alle Unionens instrumenter for forskning og 

innovasjon innenfor en felles strategisk ramme. 

5)  Europaparlamentet etterlyste i sin resolusjon av  

11. november 2010(4) en radikal forenkling av Unionens 

finansiering av forskning og innovasjon, framhevet i sin 

  

(4) EUT C 74 E av 13.3.2012, s. 34. 

2019/EØS/18/72 
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resolusjon av 12. mai 2011(1) innovasjonsunionens 

viktige rolle i forbindelse med omstillingen av Europa 

etter krisen, rettet i sin resolusjon av 8. juni 2011(2) 

oppmerksomheten mot viktig lærdom fra den foreløpige 

evalueringen av det sjuende rammeprogrammet, og 

støttet i sin beslutning av 27. september 2011(3) ideen 

om en felles strategisk ramme for finansiering av 

forskning og innovasjon. 

6)  Rådet oppfordret 26. november 2010 til at det i fram-

tidige unionsfinansieringsprogrammer skal legges mer 

vekt på Europa 2020-prioriteringer, samfunnsut-

fordringer og nøkkelteknologier, tilrettelegging for 

samarbeidsforskning og industribasert forskning, effek-

tivisering av instrumentene, radikal forenkling av 

tilgangen, kortere tid til markedet og ytterligere styrking 

av fremragende kvalitet. 

7)  På sitt møte 4. februar 2011 støttet Det europeiske råd 

ideen om en felles strategisk ramme for forskning og 

innovasjon i Unionen for å gjøre denne finansieringen 

mer effektiv på nasjonalt plan og unionsplan, og 

oppfordret Unionen til raskt å fjerne gjenværende 

hindringer for å tiltrekke talenter og investeringer, med 

sikte på å virkeliggjøre EFO innen 2014 og oppnå et 

reelt indre marked for kunnskap, forskning og 

innovasjon. 

8)  Kommisjonens grønnbok av 9. februar 2011 med 

tittelen «Fra utfordringer til muligheter: Mot en felles 

strategisk ramme for unionsfinansiering av forskning og 

innovasjon» omhandlet en rekke viktige spørsmål om 

hvordan de ambisiøse målene i Kommisjonens melding 

av 19. oktober 2010 kan nås, og igangsatte en bred 

høring der berørte parter og Unionens institusjoner stort 

sett gav sin tilslutning til ideene i grønnboken. 

9)  Viktigheten av en sammenhengende strategisk til-

nærming ble også understreket i uttalelsene fra 

Komiteen for det europeiske forsknings- og innova-

sjonsområdet (ERAC) 3. juni 2011, Regionkomiteen  

30. juni 2011(4) og Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité 13. juli 2011(5). 

10)  I sin melding av 29. juni 2011 med tittelen «Et budsjett 

for Europa 2020» foreslo Kommisjonen at de områdene 

som var omfattet av Det europeiske fellesskaps sjuende 

rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og 

demonstrasjon (2007-2013) («det sjuende ramme-

programmet»), som ble vedtatt ved europaparlaments- 

  

(1) EUT C 377 E av 7.12.2012, s. 108. 

(2) EUT C 380 E av 11.12.2012, s. 9. 

(3) EUT C 56 E av 26.2.2013, s. 1. 

(4) EUT C 259 av 2.9.2011, s. 1. 

(5) EUT C 318 av 29.10.2011, s. 121. 

og rådsbeslutning nr.1982/2006/EF(6), og innovasjonsdelen 

av rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon 

(2007-2013), som ble innført ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF(7), samt Det europeiske 

institutt for innovasjon og teknologi («EIT»), som ble 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 294/2008(8), samles innenfor en felles strategisk ramme 

for forskning og innovasjon med sikte på å bidra til å nå 

Europa 2020-strategiens mål om å øke utgiftene til 

forskning og utvikling til 3 % av BNP innen 2020. I nevnte 

melding forpliktet Kommisjonen seg også til å integrere 

utgifter knyttet til klimaendring i Unionens finansierings-

programmer og til å bruke minst 20 % av Unionens 

alminnelige budsjett på mål knyttet til klima. 

Klimatiltak og ressurseffektivitet er innbyrdes styrkende 

mål som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling. De 

særlige målene i den forbindelse bør utfylles med andre 

særlige mål for Horisont 2020 – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon 2014-2020 (heretter kalt 

«Horisont 2020»), som opprettes ved denne forordning. 

Det forventes derfor at minst 60 % av det samlede 

budsjettet for Horisont 2020 vil gjelde bærekraftig 

utvikling. Det forventes også at utgiftene knyttet til 

klima vil overstige 35 % av det samlede budsjettet for 

Horisont 2020, herunder innbyrdes forenlige tiltak som 

gir bedre ressurseffektivitet. Kommisjonen bør fram-

legge opplysninger om omfanget og resultatene av 

støtten til mål knyttet til klimaendring. Utgifter innenfor 

rammen av Horisont 2020 som er knyttet til klima, bør 

kunne spores med den metoden som angis i meldingen. 

11)  I Horisont 2020 vektlegges tre prioriteringer, nærmere 

bestemt å skape fremragende vitenskap for å styrke 

Unionens fremragende stilling på verdensplan, fremme 

industrielt lederskap for å støtte foretak, herunder svært 

små, små og mellomstore bedrifter (SMB-er) og 

innovasjon, og håndtere samfunnsutfordringer, i den 

hensikt å reagere direkte på de utfordringene som angis i 

Europa 2020-strategien, gjennom støtte til virksomhet 

som omfatter hele spekteret fra forskning til marked. 

Horisont 2020 bør støtte alle ledd i forsknings- og 

innovasjonskjeden, herunder ikke-teknologisk og sosial 

innovasjon og virksomhet som er nærmere markedet, 

med innovasjons- og forskningstiltak som har en annen 

finansieringssats som bygger på prinsippet om at jo 

nærmere markedet den støttede virksomheten er, desto 

større bør tilleggsstøtten fra andre kilder være. 

Virksomhet som er nærmere markedet, omfatter 

  

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF av  

18. desember 2006 om Det europeiske fellesskaps sjuende ramme-

program for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon 

(2007-2013) (EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF av  

24. oktober 2006 om opprettelse av et rammeprogram for kon-

kurranseevne og nyskaping (2007-2013) (EUT L 310 av 9.11.2006, 

s. 15). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 294/2008 av  

11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 1). 
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innovative finansielle instrumenter, og de er rettet mot å 

dekke behovet i et bredt spekter av unionsstrategier ved 

å vektlegge bredest mulig utnytting av kunnskapen som 

framkommer gjennom den støttede virksomheten, fram 

til den kommersielle utnyttingen av denne kunnskapen. 

Prioriteringene for Horisont 2020 bør også støttes 

gjennom et program for forskning og utdanning på 

atomenergiområdet som er opprettet ved rådsforordning 

(Euratom) nr. 1314/2013(1). 

12)  Horisont 2020 bør være åpent for nye deltakere for å 

sikre et omfattende og fremragende samarbeid med 

partnere i hele Unionen samt et integrert EFO. 

13)  Det felles forskningssenter (FFS) bør gi kunderettet 

vitenskapelig og teknisk støtte til Unionens politikk og 

samtidig være fleksibel i reaksjonen på nye politiske 

krav. 

14)  I lys av kunnskapstrekanten, som består av forskning, 

innovasjon og utdanning, bør kunnskaps- og innova-

sjonsnettverkene (KI-nettverkene) innenfor rammen av 

EIT bidra betydelig til å nå målene for Horisont 2020, 

herunder samfunnsutfordringene, særlig ved å integrere 

forskning, innovasjon og utdanning. EIT bør fremme 

entreprenørskap i forbindelse med sin virksomhet 

innenfor høyere utdanning, forskning og innovasjon. 

Det bør særlig fremme fremragende entreprenørut-

danning og støtte opprettelsen av nye foretak og knopp-

skytingsforetak. 

15)  I samsvar med artikkel 182 nr. 1 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) fastsetter Horisont 

2020 et høyeste samlet beløp og nærmere regler for 

Unionens finansielle deltaking samt den planlagte 

virksomhetens respektive andel. 

16)  Denne forordning fastsetter for hele varigheten av 

Horisont 2020 en finansieringsramme som skal utgjøre 

det viktigste referansebeløpet i henhold til nr. 17 i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjett-

disiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning(2), for Europaparlamen-

tet og Rådet under den årlige budsjettbehandlingen. 

  

(1) Rådsforordning (Euratom) nr. 1314/2013 om Det europeiske 

atomenergifellesskaps forsknings- og utdanningsprogram (2014-

2018) som utfyller Horisont 2020 – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (se s. 948 i denne EUT). 

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

17)  En egnet del av budsjettet til forskningsinfrastrukturer 

bør avsettes til e-infrastruktur. 

18)  Virksomhet innenfor rammen av det særlige målet 

«framtidige og nye teknologier (FET)» bør utfylle 

virksomheten i de øvrige delene av Horisont 2020, og 

det bør arbeides for å oppnå synergi når det er mulig. 

19)  Det bør sikres at Horisont 2020 og de foregående 

programmene avsluttes på riktig måte, særlig når det 

gjelder videreføring av flerårige ordninger for forvalt-

ning av dem, for eksempel finansieringen av teknisk og 

administrativ bistand. 

20)  Forenkling er et sentralt mål for Horisont 2020, og bør 

avspeiles fullt ut i programmets utforming, regler, 

finansielle forvaltning og gjennomføring. Horisont 2020 

bør ha som mål å tiltrekke omfattende deltaking fra 

universiteter, forskningssentre og industrien, og særlig 

SMB-er, og være åpent for nye deltakere, ettersom det 

samler all støtte til forskning og innovasjon innenfor én 

felles strategisk ramme som omfatter et særlig tilpasset 

sett av støtteordninger, og anvender regler for deltaking 

med prinsipper som gjelder for alle tiltak under Horisont 

2020. Forenklede finansieringsregler forventes å 

redusere administrasjonskostnadene knyttet til delta-

king, og vil bidra til å forebygge og begrense antall 

finansielle feil. 

21)  Horisont 2020 bør bidra til at målene for de europeiske 

innovasjonsnettverkene nås i tråd med flaggskipsinitia-

tivet «Innovasjonsunionen», ved å sammenføre alle 

relevante aktører fra hele forsknings- og innovasjons-

kjeden med sikte på særlig tilpasning, forenkling og en 

bedre samordning av instrumenter og initiativer. 

22)  For å styrke forholdet mellom vitenskap og samfunn samt 

øke offentlighetens tillit til vitenskapen bør Horisont 2020 

fremme et godt opplyst engasjement blant borgerne og i 

sivilsamfunnet i spørsmål som gjelder forskning og 

innovasjon, ved å fremme vitenskapelig utdanning, gjøre 

vitenskapelig kunnskap lettere tilgjengelig, utvikle 

ansvarlige forsknings- og innovasjonsdagsordener som tar 

hensyn til borgernes og sivilsamfunnets interesser og 

forventninger, og ved å gjøre det lettere å delta i 

virksomhet innenfor rammen av Horisont 2020. 

Borgernes og sivilsamfunnets engasjement bør forenes 

med oppsøkende virksomhet for å oppnå og opprettholde 

offentlighetens støtte til Horisont 2020. 

23)  Det bør være en egnet balanse mellom små og store 

prosjekter innenfor prioriteringen «samfunnsutford-

ringer» og det særlige målet «lederskap innenfor 

muliggjørende teknologi og industriteknologi».  
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24)  Ved gjennomføringen av Horisont 2020 bør det tas 

hensyn til nye muligheter og behov som oppstår 

innenfor vitenskap og teknologi, industri, politikk og 

samfunn. Dagsordenene bør derfor fastsettes i nært 

samarbeid med berørte parter fra alle berørte sektorer og 

bør være tilstrekkelig fleksible til at det kan tas hensyn 

til ny utvikling. Det bør kontinuerlig innhentes ekstern 

rådgivning så lenge Horisont 2020 varer, samtidig som 

relevante strukturer som europeiske teknologiplatt-

former, felles programplanleggingsinitiativer, europe-

iske innovasjonsnettverk samt rådgivning fra 

vitenskapsgrupper, for eksempel Vitenskapsgruppen for 

helse, anvendes. 

25)  Virksomhet som utvikles innenfor rammen av Horisont 

2020, bør fremme likestilling mellom kjønnene innenfor 

forskning og innovasjon, særlig ved å behandle de 

underliggende årsakene til manglende balanse mellom 

kjønnene, ved å utnytte både kvinnelige og mannlige 

forskeres fulle potensial og integrere likestillings-

perspektivet i forsknings- og innovasjonsinnholdet samt 

vie særlig oppmerksomhet til å sikre balanse mellom 

kjønnene, med forbehold for situasjonen på det berørte 

forsknings- og innovasjonsområdet, i evaluerings-

grupper og i andre relevante rådgivningsorganer og 

sakkyndige organer for å forbedre forskningens kvalitet 

og stimulere innovasjon. Virksomheten bør også rettes 

mot å gjennomføre prinsipper om likestilling mellom 

kjønnene som fastsatt i artikkel 2 og 3 i traktaten om 

Den europeiske union og artikkel 8 i TEUV. 

26)  Horisont 2020 bør bidra til at forskeryrket blir mer 

tiltrekkende i Unionen. Det bør tas tilstrekkelig hensyn 

til Den europeiske erklæring om forskere og i atferds-

reglene for rekruttering av forskere, som angitt i 

Kommisjonens rekommandasjon av 11. mars 2005(1) 

samt andre relevante referanserammer som er fastsatt i 

forbindelse med EFO, samtidig som det respekteres at 

de er av frivillig art. 

27)  For å kunne konkurrere på verdensplan, effektivt takle 

større samfunnsutfordringer og nå målene for Europa 

2020-strategien bør Unionen utnytte sine menneskelige 

ressurser fullt ut. I denne forbindelse bør Horisont 2020 

bidra til at EFO oppnås, oppmuntre til utarbeiding av 

rammevilkår for å hjelpe europeiske forskere med å bli i 

eller komme tilbake til Europa, tiltrekke forskere fra 

hele verden og gjøre Europa mer tiltrekkende for de 

beste forskerne. 

  

(1) EUT L 75 av 22.7.2005, s. 67. 

28)  For å øke spredningen og utnyttingen av kunnskap bør 

det sikres fri tilgang til vitenskapelige publikasjoner. 

Videre bør det fremmes fri tilgang til forskningsdata fra 

offentlig finansiert forskning innenfor rammen av 

Horisont 2020, idet det tas hensyn til begrensninger 

knyttet til personvern, nasjonal sikkerhet og immaterial-

rettigheter. 

29)  Forsknings- og innovasjonsvirksomhet som støttes 

innenfor rammen av Horisont 2020, bør følge grunnleg-

gende etiske prinsipper. Det bør tas hensyn til utta-

lelsene fra Den europeiske gruppen for etikk innenfor 

vitenskap og ny teknologi. Det bør også tas hensyn til 

artikkel 13 i TEUV i forbindelse med forskningsvirk-

somhet, og bruken av dyr til forskning og forsøk bør 

reduseres og til slutt erstattes med andre metoder. Ved 

all gjennomføring av virksomhet bør det sikres et høyt 

nivå for vern av menneskers helse i samsvar med 

artikkel 168 i TEUV. 

30)  Horisont 2020 bør ta behørig hensyn til likebehand-

lingsprinsippet og unngå forskjellsbehandling innenfor 

forsknings- og innovasjon på alle stadier i forsknings-

syklusen. 

31)  Kommisjonen oppfordrer ikke uttrykkelig til bruk av 

embryonale stamceller fra mennesker. En eventuell bruk 

av embryonale stamceller fra mennesker, uansett om de 

er fra voksne eller fra fostre, avhenger av forskernes 

vurdering på bakgrunn av de målene de ønsker å nå, og 

skal være gjenstand for en grundig etisk vurdering. Det 

skal ikke gis tilskudd til prosjekter som innebærer bruk 

av embryonale stamceller fra mennesker, dersom det 

ikke er innhentet nødvendig godkjenning fra medlems-

statene. Det skal ikke gis tilskudd til virksomhet som er 

forbudt i alle medlemsstatene. Det bør ikke gis tilskudd 

til virksomhet som foregår i en medlemsstat der slik 

virksomhet er forbudt. 

32)  For å oppnå størst mulig virkning bør Horisont 2020 

utvikle nært samspill med andre unionsprogrammer på 

områder som utdanning, romforskning, miljø, energi, 

landbruk og fiskerier, konkurranseevne og SMB-er, 

indre sikkerhet, kultur og medier. 

33)  Både Horisont 2020 og utjevningspolitikken er rettet 

mot å oppnå en mer omfattende tilpasning til målene i 

Europa 2020- strategien. Denne tilnærmingen krever økt 

synergi mellom Horisont 2020 og utjevningspolitikken. 

Horisont 2020 bør derfor også utvikle et nært samspill 

med de europeiske struktur- og investeringsfondene, 

som kan bidra særlig til å styrke den lokale, regionale 

og nasjonale forsknings- og innovasjonskapasiteten, 

særskilt i forbindelse med strategier for smart 

spesialisering.  
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34)  SMB-er er viktige kilder til innovasjon, vekst og 

sysselsetting i Europa. Derfor er det behov for stor 

deltaking i Horisont 2020 fra SMB-er som definert i 

kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1). Dette bør 

støtte målene i «Small Business Act», som beskrevet i 

Kommisjonens melding av 25. juni 2008 «Tenk smått 

først – En "småbedriftsakt" for Europa». Horisont 2020 

bør omfatte en rekke ulike midler for å støtte SMB-ers 

forsknings- og innovasjonsvirksomhet og kapasitet på 

de ulike stadiene i innovasjonssyklusen. 

35)  Kommisjonen bør foreta evalueringer og registrere 

omfanget av SMB-ers deltaking i Horisont 2020. 

Dersom målet om at 20 % av det samlede kombinerte 

budsjettet for det særlige målet «lederskap innenfor 

muliggjørende teknologi og industriteknologi» og 

prioriteringen «samfunnsutfordringer» skal gå til SMB-

er ikke nås, bør Kommisjonen undersøke årsakene til 

denne situasjonen og uten unødig opphold foreslå nye 

egnede tiltak for å gi SMB-er mulighet til å øke 

deltakingen. 

36)  Gjennomføringen av Horisont 2020 kan medføre at det 

innføres utfyllende programmer der bare enkelte 

medlemsstater deltar, at Unionen deltar i programmer 

som gjennomføres av flere medlemsstater, eller at det 

opprettes felles initiativer eller andre ordninger i 

henhold til artikkel 184, 185 og 187 i TEUV. Slike 

utfyllende programmer bør fastsettes og gjennomføres 

på en åpen, gjennomsiktig og effektiv måte. 

37)  For å redusere tiden fra idé til marked ved å anvende en 

«nedenfra-og-opp»-tilnærming og øke deltakingen fra 

industrien, SMB-er og førstegangssøkere i Horisont 

2020 bør pilotprosjektet «snarveien til innovasjon» 

gjennomføres innenfor rammen av det særlige målet 

«lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi» og under prioriteringen «samfunnsut-

fordringer». Det bør stimulere privat sektor til inves-

tering i forskning og innovasjon, fremme forskning og 

innovasjon med sikte på verdiskaping samt påskynde 

utviklingen av teknologi i innovative produkter, proses-

ser og tjenester. 

38)  Ved gjennomføringen av Horisont 2020 bør det 

anerkjennes at universiteter i egenskap av institusjoner 

av fremragende kvalitet innenfor høyere utdanning, 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 

forskning og innovasjon spiller en enestående rolle som 

del av Unionens vitenskapelige og teknologiske 

grunnlag, og at de spiller en viktig rolle når det gjelder å 

kople det europeiske området for høyere utdanning til 

EFO. 

39)  For å oppnå størst mulig virkning av unionsfinansie-

ringen bør Horisont 2020 utvikle tettere samspill, for 

eksempel i form av offentlig-offentlig-partnerskap, med 

internasjonale, nasjonale og regionale programmer som 

støtter forskning og innovasjon. I denne forbindelse bør 

Horisont 2020 oppmuntre til best mulig bruk av midlene 

og hindre unødvendig dobbeltarbeid. 

40)  Større virkning bør også oppnås ved å kombinere 

Horisont 2020 med midler fra privat sektor gjennom 

offentlig-private partnerskap på viktige områder der 

forskning og innovasjon kan bidra til Europas 

overordnede konkurransemål, mobilisere private inves-

teringer og bidra til å takle samfunnsutfordringer. Slike 

partnerskap bør bygge på et langsiktig engasjement, 

herunder et balansert bidrag fra alle partnere, ha ansvar 

for å nå sine mål og være i tråd med Unionens 

strategiske mål for forskning, utvikling og innovasjon. 

Partnerskapene bør styres og fungere på en åpen, 

gjennomsiktig og effektiv måte, og gi en lang rekke 

berørte parter som er aktive på særskilte områder, 

mulighet til å delta. De offentlig-private partnerskapene 

i form av felles teknologiinitiativer (FTI-er), som er 

igangsatt innenfor rammen av det sjuende ramme-

programmet, kan videreføres med mer formålstjenlige 

strukturer. 

41)  Horisont 2020 bør fremme samarbeid med tredjestater 

på grunnlag av felles interesse og gjensidig nytte. 

Internasjonalt samarbeid innenfor vitenskap, teknologi 

og innovasjon bør rettes mot å bidra til at Europa 2020-

strategiens mål om å styrke konkurranseevnen nås, bidra 

til å takle samfunnsutfordringer og støtte Unionens 

utenriks- og utviklingspolitikk, herunder ved å utvikle 

synergi med tredjestaters programmer for å bidra til 

Unionens internasjonale forpliktelser, for eksempel 

oppnåelse av De forenede nasjoners tusenårsmål. Det 

internasjonale samarbeidet bør opprettholdes på minst 

samme nivå som innenfor det sjuende ramme-

programmet. 

42)  For å sikre ensartede vilkår for alle foretak på det indre 

marked bør finansiering fra Horisont 2020 utformes i 

samsvar med statsstøttereglene for å sikre mer effektiv 

bruk av offentlige midler og for å hindre markedsfor-

styrrelser, for eksempel fortrenging av privat finansie-

ring, utvikling av ineffektive markedsstrukturer eller 

bevaring av ineffektive foretak.  
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43)  Det europeiske råd anerkjente 4. februar 2011 behovet for 

en ny tilnærming til kontroll og risikohåndtering i 

forbindelse med unionsfinansiering av forskning, og 

etterlyste en ny balanse mellom tillit og kontroll og 

mellom risikotaking og risikoreduksjon. Europaparlamen-

tet oppfordret i sin resolusjon av 11. november 2010 om 

forenkling av gjennomføringen av rammeprogrammene 

for forskning, til en pragmatisk endring i retning av 

administrativ og finansiell forenkling og uttalte at 

forvaltningen av europeisk forskningsfinansiering bør 

være mer tillitsbasert og risikotolerant overfor deltakerne. 

Den foreløpige evalueringsrapporten om det sjuende 

rammeprogrammet konkluderer med at det er behov for 

en mer radikal framgangsmåte for at forenklingen skal 

kunne ta et kvantesprang framover, og at balansen 

mellom risiko og tillit må gjenopprettes. 

44)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes gjennom 

avpassede tiltak i hele utgiftssyklusen, herunder 

gjennom forebygging, avsløring og etterforskning av 

uregelmessigheter, inndrivelse av tapte, uberettiget 

utbetalte eller uriktig anvendte midler og eventuelt 

ilegging av sanksjoner. En revidert kontrollstrategi der 

oppmerksomheten flyttes fra redusering av feilprosent 

til risikobasert kontroll og avsløring av bedrageri, bør 

redusere kontrollbyrden for deltakerne. 

45)  Det er viktig å sikre forsvarlig økonomisk forvaltning av 

Horisont 2020 og at det gjennomføres på en mest mulig 

effektiv og brukervennlig måte, samtidig som retts-

sikkerhet og tilgang til Horisont 2020 sikres for alle 

deltakere. Det er nødvendig å sikre samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012(1) og med kravene om forenkling og bedre 

regelverksutforming. 

46)  For å oppnå en effektiv og resultatrettet forvaltning, 

herunder evaluering og overvåking, må det utvikles 

særlige resultatindikatorer som kan måles over tid, som 

er realistiske og avspeiler logikken i tiltaket, og som er 

relevante for en egnet rangordning av mål og 

virksomhet. Det bør innføres egnede ordninger for 

samordning av gjennomføringen og overvåkingen av 

Horisont 2020 og overvåkingen av EFOs utvikling, 

resultater og virkemåte. 

47)  Senest ved utgangen av 2017 bør både eksisterende og 

nye offentlig-private partnerskap, herunder FTI-er, som 

ledd i den foreløpige evalueringen av Horisont 2020 

være gjenstand for en grundig vurdering som blant 

annet bør omfatte en analyse av åpenhet, gjennom-

siktighet og effektivitet. Ved denne vurderingen bør det 

tas hensyn til den evalueringen av EIT som er 

omhandlet i forordning (EF) nr. 294/2008, slik at det 

kan foretas en vurdering på grunnlag av felles 

prinsipper. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansreglementet som får anvendelse på 

De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett og om oppheving 

av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 

26.10.2012, s. 1). 

48)  Ettersom målene for denne forordning, som er å styrke 

den overordnede rammen for forskning og innovasjon 

og samordne innsatsen i Unionen, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås 

på unionsplan for å unngå dobbeltarbeid, for å bevare 

kritisk masse på viktige områder og for å sikre at 

offentlig finansiering utnyttes best mulig, kan Unionen 

vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

49)  Av hensyn til rettssikkerheten og av klarhetshensyn bør 

beslutning nr. 1982/2006/EF oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning opprettes Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) (heretter 

kalt «Horisont 2020») og fastsettes rammene for unionsstøtte til 

forsknings- og innovasjonsvirksomhet, noe som styrker det 

europeiske vitenskapelige og teknologiske grunnlaget og 

fremmer fordeler for samfunnet samt en bedre utnytting av det 

økonomiske og industrielle potensialet i innovasjons-, 

forsknings- og teknologiutviklingspolitikk. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1.  «forsknings- og innovasjonsvirksomhet» hele bredden av 

virksomhet knyttet til forskning, teknologisk utvikling, 

demonstrasjon og innovasjon, herunder fremming av 

samarbeid med tredjestater og internasjonale organisa-

sjoner, spredning og optimalisering av resultater og stimule-

ring av utdanning av høy kvalitet og mobilitet blant 

forskerne i Unionen, 

2.  «direkte tiltak» forsknings- og innovasjonsvirksomhet som 

gjennomføres av Kommisjonen gjennom Det felles 

forskningssenter (FFS),  
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3.  «indirekte tiltak» forsknings- og innovasjonsvirksomhet 

som Unionen støtter finansielt, og som gjennomføres av 

deltakerne, 

4.  «offentlig-privat partnerskap» et partnerskap der parter fra 

privat sektor, Unionen og, når det er hensiktsmessig, andre 

parter, for eksempel organer i offentlig sektor, forplikter seg 

til i fellesskap å støtte utvikling og gjennomføring av et 

forsknings- og innovasjonsprogram eller en forsknings- og 

innovasjonsvirksomhet, 

5.  «offentlig-offentlig partnerskap» et partnerskap der organer 

i offentlig sektor eller organer som har en forpliktelse til å 

yte offentlig tjeneste på lokalt, regionalt, nasjonalt eller 

internasjonalt plan, sammen med Unionen forplikter seg til i 

fellesskap å støtte utvikling og gjennomføring av et 

program for forskning og innovasjon eller en forsknings- og 

innovasjonsvirksomhet, 

6.  «forskningsinfrastrukturer» anlegg, ressurser og tjenester 

som forskersamfunnene bruker for å utføre forskning og 

fremme innovasjon på deres områder. De kan, når det er 

relevant, brukes utenfor forskning, for eksempel innenfor 

utdanning eller offentlige tjenester. De omfatter viktig 

vitenskapelig utstyr eller instrumentsett; kunnskapsbaserte 

ressurser som samlinger, arkiver eller vitenskapelige data; 

e-infrastrukturer som datasystemer og kommunikasjons-

nettverk; og eventuell annen infrastruktur av enestående art, 

som er vesentlig for å oppnå fremragende kvalitet innenfor 

forskning og innovasjon. Slike infrastrukturer kan være på 

ett sted, virtuelle eller spredt. 

7.  «strategi for smart spesialisering» det samme som en 

strategi for smart spesialisering som i henhold til artikkel 2 

nr. 3) i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1303/2013(1). 

Artikkel 3 

Opprettelse av Horisont 2020 

Horisont 2020 opprettes for perioden fra 1 januar 2014 til  

31. desember 2020. 

Artikkel 4 

Merverdi for Unionen 

Horisont 2020 skal gi størst mulig merverdi og virkning i 

Unionen, og er rettet mot mål og virksomhet som ikke kan 

gjennomføres effektivt av medlemsstatene hver for seg. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av  

17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, 

Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene og Det europeiske hav- og fiskerifond og om 

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond 

for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet 

og Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 (se s. 320 i denne EUT). 

Horisont 2020 skal spille en sentral rolle i gjennomføringen av 

Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst (heretter kalt «Europa 2020-strategien») ved å danne en 

felles strategisk ramme for Unionens finansiering av frem-

ragende forskning og innovasjon og dermed tjene som middel 

for å mobilisere privat og offentlig investering, skape nye jobb-

muligheter og oppnå langsiktig bærekraft, vekst, økonomisk 

utvikling, sosial integrasjon og industriell konkurranseevne 

samt takle samfunnsutfordringer i hele Unionen. 

Artikkel 5 

Allment mål, prioriteringer og særlige mål 

1.  Det allmenne målet for Horisont 2020 er å bidra til å 

bygge opp et samfunn og en økonomi på grunnlag av kunnskap 

og innovasjon i hele Unionen ved å mobilisere ytterligere 

finansiering til forskning, utvikling og innovasjon og ved å 

bidra til å nå forsknings- og utviklingsmål, herunder målet på  

3 % av BNP til forskning og utvikling i hele Unionen innen 

2020. Det skal dermed støtte gjennomføringen av Europa 2020-

strategien og andre deler av Unionens politikk samt oppnåelsen 

og gjennomføringen av det europeiske forskningsområdet 

(EFO). Det første settet av relevante resultatindikatorer for 

vurdering av framskritt i retning av det allmenne målet, angis i 

innledningen til vedlegg I. 

2.  Det allmenne målet angitt i nr. 1 skal nås gjennom tre 

prioriteringer som styrker hverandre og som gjelder følgende: 

a)  fremragende vitenskap, 

b)  industrielt lederskap, 

c)  samfunnsutfordringer. 

De særlige målene for hver av disse tre prioriteringene 

beskrives i vedlegg I del I-III, sammen med hovedtrekkene ved 

virksomheten. 

3.  Det allmenne målet angitt i nr. 1 skal dessuten nås 

gjennom de særlige målene «spredning av fremragende kvalitet 

og økt deltaking» og «vitenskap med og for samfunnet», som 

beskrives i henholdsvis del IV og V i vedlegg I, sammen med 

hovedtrekkene ved virksomheten. 

4.  FFS skal bidra til det allmenne målet og prioriteringene 

som er fastsatt i henholdsvis nr. 1 og 2, ved å gi vitenskapelig 

og teknisk støtte til Unionens politikk, eventuelt i samarbeid 

med relevante nasjonale og regionale berørte parter på 

forskningsområdet, for eksempel om utvikling av strategier for 

smart spesialisering. Det særlige målet og hovedtrekkene ved 

virksomheten beskrives i vedlegg I del VI.  
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5.  Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) 

bidrar til det allmenne målet og prioriteringene som er fastsatt i 

henholdsvis nr. 1 og 2, med det særlige målet å integrere 

kunnskapstrekantens tre deler: høyere utdanning, forskning og 

innovasjon. De relevante resultatindikatorene for EIT angis i 

innledningen til vedlegg I, og det særlige målet og 

hovedtrekkene ved virksomheten beskrives i vedlegg I del VII. 

6.  Innenfor prioriteringene og de særlige målene for og 

hovedtrekkene ved virksomhet omhandlet i nr. 2 og 3 kan det 

tas hensyn til nye og uforutsette behov som oppstår under 

gjennomføringen av Horisont 2020. Dette kan, dersom det er 

behørig begrunnet, omfatte reaksjon på nye muligheter, kriser 

og trusler, såvel som reaksjon på behov i forbindelse med 

utvikling av ny unionspolitikk. 

Artikkel 6 

Budsjett 

1.  Finansieringsrammen for gjennomføringen av Horisont 

2020 fastsettes til 77 028,3 millioner euro i løpende priser, 

hvorav høyst 74 316,9 millioner euro avsettes til virksomhet i 

henhold til avdeling XIX i TEUV. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor grensene for den flerårige finansielle 

rammen. 

2.  Beløpet for virksomhet i henhold til avdeling XIX i 

TEUV skal fordeles mellom prioriteringene som angis i artikkel 

5 nr. 2 i denne forordning, på følgende måte: 

a)  fremragende vitenskap, 24 441,1 millioner euro i løpende 

priser, 

b)  industrielt lederskap, 17 015,5 millioner euro i løpende 

priser, 

c)  samfunnsutfordringer, 29 679 millioner euro i løpende 

priser. 

Det høyeste samlede beløpet for Unionens finansieringsbidrag 

fra Horisont 2020 til de særlige målene som angis i artikkel 5 

nr. 3, og til FFSs direkte tiltak utenfor atomenergiområdet skal 

være følgende: 

i)  spredning av fremragende kvalitet og økt deltaking,  

816,5 millioner euro i løpende priser, 

ii)  vitenskap med og for samfunnet, 462,2 millioner euro i 

løpende priser, 

iii)  FFSs direkte tiltak utenfor atomenergiområdet,  

1 902,6 millioner euro i løpende priser. 

Den veiledende fordelingen av beløpene mellom prioriteringene 

og de særlige målene som angis i artikkel 5 nr. 2 og 3, er 

fastsatt i vedlegg II. 

3.  EIT skal finansieres med et beløp fra Horisont 2020 på 

høyst 2 711,4 millioner euro i løpende priser som fastsatt i 

vedlegg II. 

4.  Finansieringsrammen for Horisont 2020 kan dekke 

utgifter til forberedelser, overvåking, kontroll, revisjon og 

evaluering som er nødvendig for å forvalte programmet og nå 

dets mål, særlig undersøkelser og møter med sakkyndige, så 

lenge de er knyttet til målene for Horisont 2020, utgifter knyttet 

til informasjonsteknologinettverk med sikte på databehandling 

og -utveksling, samt alle andre utgifter til teknisk og admini-

strativ bistand som påløper for Kommisjonen i forbindelse med 

forvaltningen av Horisont 2020. 

Dersom det er nødvendig og behørig begrunnet, kan bevilg-

ningene oppføres i budsjettet for Horisont 2020 etter 2020 til 

dekning av utgifter til teknisk og administrativ bistand med det 

formål å kunne forvalte tiltak som ennå ikke er avsluttet  

31. desember 2020. Horisont 2020 skal ikke finansiere opp-

rettelsen eller driften av Galileo-programmet, Copernicus-

programmet eller det europeiske felles initiativet for ITER. 

5.  For å kunne reagere på uforutsette situasjoner eller på ny 

utvikling og nye behov kan Kommisjonen etter den foreløpige 

evalueringen av Horisont 2020 som omhandlet i artikkel 32  

nr. 3 og på grunnlag av resultatene av evalueringen av EIT som 

omhandlet i artikkel 32 nr. 2, som ledd i den årlige 

budsjettbehandlingen foreta en ny vurdering av beløpene som 

er avsatt til prioriteringene og de særlige målene «spredning av 

fremragende kvalitet og økt deltaking» og «vitenskap med og 

for samfunnet» i nr. 2 i denne artikkel, og den veiledende 

fordelingen av beløpene mellom de særlige målene innenfor 

disse prioriteringene som angitt i vedlegg II, og bidraget til EIT 

i nr. 3 i denne artikkel. Kommisjonen kan også på samme vilkår 

overføre bevilgninger mellom prioriteringene og de særlige 

målene samt EIT på opp til høyst 7,5 % av den samlede 

opprinnelige tildelingen for hver prioritering og de særlige 

målene «spredning av fremragende kvalitet og økt deltaking» 

samt «vitenskap med og for samfunnet», og opp til høyst 7,5 % 

av det opprinnelige veiledende budsjettet for hvert enkelt mål 

og opp til høyst 7,5 % av bidraget til EIT. En slik overføring 

skal ikke tillates når det gjelder beløpet som er avsatt til FFSs 

direkte tiltak i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

Artikkel 7 

Assosiering av tredjestater 

1.  Horisont 2020 skal være åpent for assosiering av 

a)  tiltredende stater, kandidatstater og potensielle kandidat-

stater, i samsvar med de allmenne prinsippene og vilkårene 

for disse statenes deltaking i unionsprogrammer som er 

fastsatt i de respektive rammeavtalene og beslutninger tatt 

av assosieringsråd, eller lignende avtaler,  
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b)  medlemmer av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) 

eller stater eller territorier som er omfattet av den euro-

peiske naboskapspolitikken, som oppfyller alle følgende 

kriterier: 

i)  de har god kapasitet innenfor vitenskap, teknologi og 

innovasjon, 

ii)  de har gode tidligere resultater fra deltaking i 

Unionens forsknings- og innovasjonsprogrammer, 

iii)  de har rettferdig og rimelig behandling av immaterial-

rettigheter, 

c)  stater eller områder som er assosiert med det sjuende 

rammeprogrammet. 

2.  Særlige vilkår for assosierte staters deltaking i Horisont 

2020, herunder det finansielle bidraget som er basert på den 

assosierte statens BNP, skal fastsettes ved internasjonale avtaler 

mellom Unionen og de assosierte statene. 

Vilkårene for assosiering av de EFTA-statene som er parter til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(EØS), skal være i samsvar med bestemmelsene i nevnte avtale. 

AVDELING II 

GJENNOMFØRING 

KAPITTEL I 

Gjennomføring, forvaltning og støtteformer 

Artikkel 8 

Gjennomføring ved hjelp av et særprogram og bidraget til 

EIT 

Horisont 2020 gjennomføres gjennom det konsoliderte sær-

programmet som er opprettet ved rådsbeslutning 2013/743/ 

EU(1) og som fastsetter målene og nærmere gjennomførings-

bestemmelser, samt gjennom et finansielt bidrag til EIT. 

Særprogrammet skal bestå av en del for hver av de tre 

prioriteringene som er fastsatt i artikkel 5 nr. 2, en del for hvert 

av de særlige målene som er omhandlet i artikkel 5 nr. 3, og en 

del for FFSs direkte tiltak utenfor atomenergiområdet. 

De tre prioriteringene i Horisont 2020 skal samordnes på en 

effektiv måte. 

  

(1) Rådsbeslutning 2013/743/EU av 3. desember 2013 om opprettelse 

av særprogrammet for gjennomføring av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om 

oppheving av beslutning 2006/971/EF, 2006/972/EF, 2006/973/EF, 

2006/974/EF og 2006/975/EF (se s. 965 i denne EUT). 

Artikkel 9 

Forvaltning 

1.  Horisont 2020 skal gjennomføres av Kommisjonen i 

samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

2.  Kommisjonen kan også overlate deler av gjennomfø-

ringen av Horisont 2020 til finansieringsorganene omhandlet i 

artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012. 

Artikkel 10 

Former for unionsstøtte 

1.  Horisont 2020 skal støtte indirekte tiltak gjennom en 

eller flere av finansieringsformene som er fastsatt ved 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, særlig tilskudd, priser, 

offentlige innkjøpsavtaler og finansielle instrumenter. Finansi-

elle instrumenter skal være hovedformen for finansiering av 

virksomhet nær markedet, som støttes innenfor rammen av 

Horisont 2020. 

2.  Horisont 2020 skal også støtte direkte tiltak som 

gjennomføres av FFS. 

3.  I tilfeller der FFSs direkte tiltak bidrar til initiativer som 

opprettes i henhold til artikkel 185 eller artikkel 187 i TEUV, 

skal dette bidraget ikke anses som en del av det finansielle 

bidraget som er avsatt til disse initiativene. 

Artikkel 11 

Regler for deltaking og spredning av resultater 

Reglene for deltaking og spredning av resultater som er fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013(2), 

får anvendelse på indirekte tiltak. 

KAPITTEL II 

Programplanlegging 

A V S N IT T I  

Al l me nne  pr i ns i ppe r  

Artikkel 12 

Ekstern rådgivning og samfunnsengasjement 

1.  I gjennomføringen av Horisont 2020 skal det tas hensyn 

til råd og bidrag fra uavhengige rådgivende grupper av 

sakkyndige på høyt nivå som nedsettes av Kommisjonen, fra et 

bredt utvalg av berørte parter, herunder forskning, industri og 

sivilsamfunnet, for å sikre de nødvendige tverrfaglige og 

tverrsektorielle perspektivene, idet det tas hensyn til relevante 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 av  

11. desember 2013 om fastsettelse av regler for deltaking og 

spredning i «Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon» (2014-2020) og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 1906/2006 (se s. 81 i denne EUT). 
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eksisterende initiativer på unionsplan, nasjonalt plan og 

regionalt plan. Andre bidrag vil komme fra dialog som er 

opprettet gjennom internasjonale avtaler om vitenskap og 

teknologi; framtidsrettet virksomhet, målrettede offentlige 

høringer, herunder, når det er hensiktsmessig, høring av 

nasjonale og regionale myndigheter eller berørte parter; og 

gjennomsiktige og interaktive prosesser som sikrer støtte til 

ansvarlig forskning og innovasjon. 

Når det er hensiktsmessig, skal det dessuten også tas hensyn til 

råd om angivelse og utforming av strategiske prioriteringer som 

gis av Komiteen for det europeiske forsknings- og innova-

sjonsområdet (ERAC), andre grupper knyttet til EFO samt 

gruppen for næringspolitikk. 

2.  Det skal også tas fullt hensyn til relevante aspekter ved 

de forsknings- og innovasjonsdagsordenene som fastsettes blant 

annet av EIT, europeiske teknologiplattformer og europeiske 

innovasjonspartnerskap, samt rådgivning fra grupper av 

sakkyndige, for eksempel vitenskapsgruppen for helse. 

Artikkel 13 

Synergi med nasjonale programmer og felles 

programplanlegging 

1.  Ved gjennomføringen av Horisont 2020 skal det tas 

hensyn til behovet for å skape hensiktsmessig synergi og 

komplementaritet mellom nasjonale og europeiske forsknings- 

og innovasjonsprogrammer, for eksempel på områder der det 

gjøres en samordningsinnsats gjennom de felles programplan-

leggingsinitiativene. 

2.  Unionsstøtte til felles programplanleggingsinitiativer kan 

vurderes i forbindelse med all støtte som gis gjennom 

instrumentene omhandlet i artikkel 26, forutsatt at de fastsatte 

vilkårene og kriteriene for slike instrumenter er oppfylt. 

Artikkel 14 

Tverrgående temaer 

1.  Det skal opprettes forbindelser og grensesnitt mellom og 

innenfor prioriteringene for Horisont 2020. I den forbindelse 

skal særlig oppmerksomhet rettes mot 

a)  utvikling og bruk av muliggjørende nøkkelteknologi og 

industriteknologi samt framtidige og nye teknologier, 

b)  områder i tilknytning til reduksjon av avstanden mellom 

oppdagelse og markedsføring, 

c)  tverrfaglig og tverrsektoriell forskning og innovasjon, 

d)  samfunnsvitenskap, økonomisk vitenskap og humaniora, 

e)  klimaendringer og bærekraftig utvikling, 

f)  å fremme gjennomføringen av et velfungerende EFO og av 

flaggskipsinitiativet «Innovasjonsunionen», 

g)  rammevilkår til støtte for flaggskipsinitiativet «Innova-

sjonsunionen», 

h)  å bidra til alle relevante flaggskipsinitiativer innenfor 

rammen av Europa 2020 (herunder den digitale dags-

ordenen for Europa), 

i)  å utvide deltakelsen i forskning og innovasjon i hele 

Unionen og å bidra til å redusere forsknings- og innova-

sjonskløften i Europa, 

j)  internasjonale nettverk for fremragende forskere og innova-

tører, for eksempel europeisk samarbeid om vitenskap og 

teknologi (COST), 

k)  samarbeid med tredjestater, 

l)  ansvarlig forskning og innovasjon, herunder likestilling 

mellom kjønnene, 

m)  SMB-ers deltaking i forskning og innovasjon, og bredere 

deltaking fra privat sektor, 

n)  å gjøre forskeryrket mer tiltrekkende, og 

o)  å gjøre det lettere for forskere å forflytte seg på tvers av 

landegrenser og sektorer. 

2.  Dersom det gis støtte til et indirekte tiltak som er svært 

relevant for flere av de prioriteringene eller de særlige målene 

som er omhandlet i artikkel 5 nr. 2 og 3, kan det finansielle 

beløpet for dette tiltaket være en kombinasjon av beløpene som 

er avsatt til hver berørte prioritering eller hvert berørte særlige 

mål. 

Artikkel 15 

Utvikling innenfor vitenskap, teknologi, innovasjon, 

økonomi og samfunn 

Horisont 2020 skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

prioriteringene og tiltakene som støttes, er relevante for de 

skiftende behovene og tar hensyn til utviklingen innenfor 

vitenskap, teknologi, innovasjon, økonomi og samfunn i en 

globalisert verden, der innovasjon omfatter forretningsmessige, 

organisatoriske, teknologiske, samfunnsmessige og miljømes-

sige aspekter. I forslag til endringer av prioriteringene og 

tiltakene innenfor rammen av Horisont 2020 skal det tas hensyn 

til eksterne rådgivning som er omhandlet i artikkel 12, og til 

anbefalingene i den foreløpige evalueringen som er omhandlet i 

artikkel 32 nr. 3.  
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Artikkel 16 

Likestilling mellom kjønnene 

Horisont 2020 skal sikre effektiv fremming av likestilling 

mellom kjønnene og av likestillingsperspektivet i forsknings- 

og innovasjonsinnholdet. Særlig oppmerksomhet skal, avhengig 

av situasjonen på det berørte forsknings- og innovasjons-

området, rettes mot å sikre kjønnsbalanse i evalueringsgrupper 

og i organer som rådgivende grupper og ekspertgrupper. 

Likestillingsperspektivet skal integreres på tilfredsstillende måte i 

forsknings- og innovasjonsinnholdet i strategier, programmer og 

prosjekter, og skal følges opp på alle stadier i forskningssyklusen. 

Artikkel 17 

Forskerkarrierer 

Horisont 2020 skal gjennomføres i samsvar med forordning 

(EU) nr. 1290/2013, noe som bidrar til å styrke det indre 

marked for forskere og forskerkarrierens tiltrekningskraft i hele 

Unionen i forbindelse med EFO, ved at det tas hensyn til at de 

fleste av tiltakene som støttes gjennom programmet, er 

tverrnasjonale. 

Artikkel 18 

Fri tilgang 

1.  Det skal sikres fri tilgang til vitenskapelige publikasjoner 

som kommer fra forskning finansiert gjennom offentlige midler 

innenfor rammen av Horisont 2020. Programmet skal gjennom-

føres i samsvar med forordning (EU) nr. 1290/2013. 

2.  Det skal fremmes fri tilgang til forskningsdata som 

kommer fra forskning finansiert gjennom offentlige midler 

innenfor rammen av Horisont 2020. Programmet skal gjennom-

føres i samsvar med forordning (EU) nr. 1290/2013. 

Artikkel 19 

Etiske prinsipper 

1.  All forsknings- og innovasjonsvirksomhet som gjennom-

føres innenfor rammen av Horisont 2020, skal følge etiske 

prinsipper og relevant nasjonal lovgivning, relevant unionsre-

gelverk og relevant internasjonalt regelverk, herunder Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter og Den 

europeiske menneskerettighetskonvensjon med tilleggsproto-

koller. 

Særlig oppmerksomhet skal rettes mot forholdsmessighets-

prinsippet, retten til personvern, retten til vern av person-

opplysninger, retten til personlig fysisk og psykisk integritet, 

retten til likebehandling og behovet for å sikre et høyt 

vernenivå for menneskers helse. 

2.  Forsknings- og innovasjonsvirksomhet som gjennom-

føres under Horisont 2020, skal være rettet utelukkende mot 

sivile anvendelsesområder. 

3.  Det skal ikke gis støtte til følgende forskningsområder: 

a)  forskning med sikte på reproduktiv kloning av mennesker, 

b)  forskning med sikte på å endre menneskers arvemasse på 

en måte som gjør endringene arvelige(1), 

c)  forskning med sikte på å skape menneskeembryoer ute-

lukkende til forskningsformål eller for framstilling av 

stamceller, herunder ved somatisk cellekjerneoverføring. 

4.  Avhengig av både innholdet i det vitenskapelige forsla-

get og rettsgrunnlaget i de berørte medlemsstater, kan det gis 

støtte til forskning i menneskelige stamceller, både adulte og 

embryonale. Det skal ikke gis støtte til forskning som er forbudt 

i alle medlemsstatene. Det skal ikke gis støtte til forskning som 

foregår i en medlemsstat der denne forskningen er forbudt 

5.  Forskningsområdene omhandlet i nr. 3 i denne artikkel 

kan revurderes i forbindelse med den foreløpige evalueringen 

omhandlet i artikkel 32 nr. 3, i lys av vitenskapelige framskritt. 

Artikkel 20 

Komplementaritet med andre unionsprogrammer 

Horisont 2020 skal gjennomføres i komplementaritet med andre 

unionsfinansieringsprogrammer og -strategier, herunder de 

europeiske struktur- og investeringsfondene (ESI-fondene), den 

felles landbrukspolitikken, programmet for konkurranseevne 

for foretak og for små og mellomstore bedrifter (COSME) 

(2014-2020), Erasmus+- programmet og LIFE-programmet. 

Artikkel 21 

Synergi med ESI-fondene 

I tillegg til å bidra til strukturpolitikken på unionsplan og på 

nasjonalt og regionalt plan skal Horisont 2020 også bidra til å 

redusere forsknings- og innovasjonskløften i Unionen ved å 

fremme synergi med ESI-fondene. Når det er mulig, kan det 

også anvendes kumulert finansiering som fastsatt i forordning 

(EU) nr. 1290/2013.  

  

(1) Det kan gis støtte til forskning knyttet til kreftbehandling av 

gonader. 
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A V S N IT T I I  

S æ r l i g e  t i l t a k s o m r å d e r  

Artikkel 22 

Svært små, små og mellomstore bedrifter 

1.  Særlig oppmerksomhet skal rettes mot å sikre tilstrekkelig 

deltaking i Horisont 2020 fra svært små, små og mellomstore 

bedrifter (SMB-er), og at disse får tilstrekkelig virkning av 

forskning og innovasjon, under hele gjennomføringen av 

Horisont 2020. Som en del av evaluerings- og overvåkings-

tiltakene skal det foretas kvantitative og kvalitative vurderinger 

av SMB-enes deltaking. 

2.  I tillegg til at det skal fastsettes bedre vilkår for SMB-enes 

deltaking på alle relevante områder innenfor rammen av 

Horisont 2020, skal det treffes særlige tiltak. Særlig skal et 

særskilt SMB-instrument som er rettet mot alle typer SMB-er 

med innovasjonspotensial i bred forstand, opprettes innenfor 

rammen av et system med felles forvaltning og hovedsakelig 

gjennomføres etter «nedenfra-og-opp»-prinsippet gjennom en 

kontinuerlig åpen innbydelse som er tilpasset til SMB-enes 

behov, som beskrives under det særlige målet «innovasjon i 

SMB-er» i vedlegg I del II punkt 3 nr. 3 bokstav a). Ved 

utarbeidingen av dette instrumentet skal det tas hensyn til det 

særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi», som beskrives i vedlegg I del II nr. 1, og 

hvert av de særlige målene under prioriteringen «samfunnsut-

fordringer», som beskrives i vedlegg I del III nr. 1-7, og det 

skal gjennomføres på en sammenhengende måte. 

3.  Den integrerte framgangsmåten som beskrives i nr. 1 og 2, 

bør sammen med forenklingen av framgangsmåtene føre til at 

minst 20 % av det samlede kombinerte budsjettet for det 

særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi» og prioriteringen «samfunnsutfordringer» 

går til SMB-er. 

4.  Særlig oppmerksomhet skal rettes mot å oppnå tilstrek-

kelig representasjon fra SMB-er i offentlig-private partnerskap 

som omhandlet i artikkel 25. 

Artikkel 23 

Samarbeidsprosjekter og partnerskapsprogrammer 

Horisont 2020 bør hovedsakelig gjennomføres gjennom 

tverrnasjonale samarbeidsprosjekter som opprettes på grunnlag 

av forslagsinnbydelser innenfor rammen av Horisont 2020s 

arbeidsprogrammer i henhold til beslutning 2013/743/EU. Slike 

prosjekter vil bli utfylt med offentlig-private og offentlig-

offentlige partnerskap. Partnerskapene vil bli utformet i samråd 

med medlemsstatene og skal fastsette prinsipper for den interne 

forvaltningen. 

Artikkel 24 

Snarveien til innovasjon 

Snarveien til innovasjon skal gjennomføres i form av et 

omfattende pilotprosjekt i samsvar med artikkel 54 i forordning 

(EU) nr. 1290/2013 som iverksetter en forslagsinnbydelse for 

snarveien til innovasjon med start i 2015. 

Artikkel 25 

Offentlig-private partnerskap 

1.  Horisont 2020 kan gjennomføres gjennom offentlig-

private partnerskap der alle berørte partnere forplikter seg til å 

støtte utvikling og gjennomføring av forskning før kon-

kurransestadiet og av innovasjon som er av strategisk betydning 

for Unionens konkurranseevne og industrielle lederskap eller 

for håndtering av særlige samfunnsutfordringer. Offentlig-

private partnerskap skal gjennomføres på en slik måte at de 

ikke hindrer de beste europeiske deltakerne i å delta fullt ut. 

2.  Unionens deltaking i offentlig-private partnerskap skal 

skje gjennom anvendelse av de allerede eksisterende og enkle 

forvaltningsstrukturene, og kan anta en av følgende former: 

a)  finansielle bidrag fra Unionen til felles initiativer som er 

opprettet i henhold til artikkel 187 i TEUV innenfor 

rammen av det sjuende rammeprogrammet, med forbehold 

for endring av de grunnleggende rettsaktene for dem, til nye 

offentlig-private partnerskap som opprettes i henhold til 

artikkel 187 i TEUV, og til andre finansieringsorganer 

omhandlet i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) iv) og vii) i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Denne formen for 

partnerskap skal opprettes bare dersom omfanget av målene 

som søkes nådd, og størrelsen på de nødvendige ressursene 

gjør det berettiget, idet det fullt ut tas hensyn til de 

relevante konsekvensanalysene, og dersom andre former for 

partnerskap ikke kan oppfylle målene eller oppnå tilstrek-

kelig mobilisering, 

b)  avtaler mellom partene omhandlet i nr. 1, som fastsetter 

målene for partnerskapet, de enkelte partnernes forpliktel-

ser, nøkkelindikatorer for resultat, samt resultater som skal 

oppnås, herunder identifisering av forsknings- og innova-

sjonsvirksomhet som krever støtte fra Horisont 2020. 

Med sikte på deltaking fra berørte partnere, herunder eventuelt 

sluttbrukere, universiteter, SMB-er og forskningsinstitusjoner, 

skal offentlig-private partnerskap gjøre offentlige midler 

tilgjengelige gjennom gjennomsiktige prosesser og hoved-

sakelig gjennom anbudsinnbydelser, etter regler for deltaking 

som er i samsvar med reglene i Horisont 2020. Unntak fra 

anvendelsen av anbudsinnbydelser skal være behørig begrun-

net. 

3.  Offentlig-private partnerskap skal identifiseres og 

gjennomføres på en åpen, gjennomsiktig og effektiv måte. De 

skal identifiseres på grunnlag av alle følgende kriterier: 

a)  påvist merverdi av tiltaket på unionsplan og av valget av 

instrumentet som skal anvendes, 

b)  omfanget av virkningene på industriens konkurranseevne, 

skaping av arbeidsplasser, bærekraftig vekst og sosio-

økonomiske spørsmål, herunder samfunnsendringer, 

vurdert på grunnlag av klart angitte og målbare mål,  
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c)  det langsiktige engasjementet, herunder et balansert bidrag 

fra alle partner på grunnlag av en felles visjon og klart 

definerte mål, 

d)  omfanget av de berørte midlene og evnen til å mobilisere 

ytterligere investeringer i forskning og innovasjon, 

e)  en klar definisjon av hver partners oppgaver og avtalte 

nøkkelindikatorer for resultat i den valgte perioden, 

f)  komplementaritet med andre deler av Horisont 2020 og til-

passing til Unionens strategiske prioriteringer for forskning 

og innovasjon, særlig prioriteringene i Europa 2020-

strategien. 

Når det er hensiktsmessig, skal det sikres komplementaritet 

med medlemsstatenes prioriteringer, virksomhet og deltaking i 

offentlig-private partnerskap. 

4.  Forskningsvirksomhet som er omfattet av offentlig-

private partnerskap kan, når det er hensiktsmessig, inngå i 

regelmessige forslagsinnbydelser innenfor rammen av Horisont 

2020s arbeidsprogrammer for å utvikle ny synergi med 

forsknings- og innovasjonsvirksomhet av strategisk betydning. 

Artikkel 26 

Offentlig-offentlige partnerskap 

1.  Horisont 2020 skal, på egnet måte og når det er 

hensiktsmessig, bidra til å styrke offentlig-offentlige partner-

skap, der tiltak på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt plan 

gjennomføres i fellesskap innenfor Unionen. 

Særlig oppmerksomhet skal vies til felles programplan-

leggingsinitiativer mellom medlemsstatene. Felles program-

planleggingsinitiativer som mottar støtte fra Horisont 2020, skal 

forbli åpne for medlemsstaters eller assosierte staters deltaking. 

2.  Offentlig-offentlige partnerskap kan støttes enten 

innenfor eller på tvers av prioriteringene som er fastsatt i 

artikkel 5 nr. 2, særlig gjennom 

a)  et EFO-NET-instrument som gir støtte i form av tilskudd til 

offentlig-offentlige partnerskap i deres utarbeiding av, 

opprettelse av nettverksstrukturer for, utforming av samt 

gjennomføring og samordning av felles virksomhet, samt 

utfyllende unionsfinansiering gjennom høyst én felles 

innbydelse per år og av tiltak av tverrnasjonal art, 

b)  Unionens deltaking i programmer som gjennomføres av 

flere medlemsstater i samsvar med artikkel 185 i TEUV, 

dersom målenes og de nødvendige midlenes omfang gjør 

deltakingen berettiget. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav a) skal utfyllende 

finansiering ytes bare dersom tiltakets merverdi på unionsplan 

er påvist og deltakerne i de felles innbydelsene og tiltakene på 

forhånd har påtatt seg veiledende finansielle forpliktelser i 

kontanter eller naturalier. Et av målene for EFO-NET-

instrumentet kan, når det er mulig, være å harmonisere regler 

for og gjennomføringsbestemmelser om felles innbydelser og 

tiltak. Det kan også anvendes for å forberede et initiativ i 

henhold til artikkel 185 i TEUV. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav b) skal slike initiativer 

foreslås bare i tilfeller der det er behov for en særskilt 

gjennomføringsstruktur, og der de deltakende statene har et 

stort engasjement for integrasjon på vitenskapelig, forvalt-

ningsmessig og finansielt plan. I tillegg skal forslag til slike 

initiativer identifiseres på grunnlag av alle følgende kriterier: 

a)  en klar definisjon av det ønskede målet og dets betydning 

for målene for Horisont 2020 og Unionens bredere politiske 

mål, 

b)  de deltakende statenes veiledende finansielle forpliktelser i 

kontanter eller naturalier, herunder tidligere inngåtte 

forpliktelser til å tilpasse nasjonale og/eller regionale 

investeringer til tverrnasjonal forskning og innovasjon og, 

når det er hensiktsmessig, til å samle midlene, 

c)  tiltakets merverdi på unionsplan, 

d)  en kritisk masse med hensyn til størrelsen på og antallet av 

berørte programmer, i hvilket omfang ulike typer virk-

somhet ligner eller utfyller hverandre, og hvor stor andel av 

den berørte forskningen de dekker, 

e)  hvorvidt artikkel 185 i TEUV er egnet for å nå målene. 

Artikkel 27 

Internasjonalt samarbeid med tredjestater og 

internasjonale organisasjoner 

1.  Rettssubjekter i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 13 i 

forordning (EU) nr. 1290/2013 som er etablert i tredjestater, og 

internasjonale organisasjoner er berettiget til å delta i indirekte 

tiltak innenfor rammen av Horisont 2020 på vilkårene som er 

fastsatt i nevnte forordning. Internasjonalt samarbeid med 

tredjestater og internasjonale organisasjoner skal fremmes og 

integreres i Horisont 2020, særlig for å nå følgende mål: 

a)  å styrke Unionens fremragende kvalitet og tiltrekningskraft 

når det gjelder forskning og innovasjon samt dens øko-

nomiske og industrielle konkurranseevne,  
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b)  å håndtere felles samfunnsutfordringer på en effektiv måte, 

c)  å støtte Unionens utenriks- og utviklingspolitiske mål, som 

utfyller utenrikspolitiske programmer og utviklings-

programmer, herunder internasjonale forpliktelser og 

tilknyttede mål, for eksempel oppnåelsen av FNs 

tusenårsmål. Det skal arbeides for å oppnå synergi med 

andre deler av Unionens politikk. 

2.  Målrettede tiltak med sikte på å fremme samarbeid med 

bestemte tredjestater eller grupper av tredjestater, herunder 

Unionens strategiske partnere, skal gjennomføres på grunnlag 

av en strategisk tilnærming samt felles interesse, prioriteringer 

og gjensidig nytte, idet det tas hensyn til tredjestatenes 

vitenskapelige og teknologiske kompetanse og særlige behov, 

markedsmuligheter samt den forventede virkningen av slike 

tiltak. 

Gjensidig tilgang til tredjestaters programmer bør fremmes og, 

når det er hensiktsmessig, overvåkes. For å oppnå størst mulig 

virkning av internasjonalt samarbeid skal det fremmes 

samordning av og synergi med initiativer i medlemsstatene og 

de assosierte statene. Samarbeidets art kan variere avhengig av 

hvilke partnerstater det gjelder. 

I prioriteringer innenfor samarbeidet skal det tas hensyn til 

utviklingen i Unionens politikk, muligheter for samarbeid med 

tredjestater og en rettferdig og rimelig behandling av 

immaterialrettigheter. 

3.  I tillegg skal det, for å fremme den strategiske utvikling 

av internasjonalt samarbeid, gjennomføres horisontal og 

tverrgående virksomhet innenfor rammen av Horisont 2020. 

Artikkel 28 

Opplysning, formidling, utnytting og spredning 

Kommisjonen skal gjennomføre opplysnings- og formidlings-

tiltak i forbindelse med Horisont 2020, herunder opplysnings-

tiltak som gjelder støttede prosjekter og resultater. Den skal 

særlig gi rettidige og utførlige opplysninger til medlemsstatene. 

Den delen av budsjettet for Horisont 2020 som er avsatt til 

formidling, skal også dekke felles kommunikasjon om Unio-

nens politiske prioriteringer, i det omfang de er knyttet til denne 

forordnings allmenne mål. 

Virksomhet med sikte på å spre opplysninger og gjennomføre 

formidlingsvirksomhet skal være en integrert del av alle tiltak 

som støttes innenfor rammen av Horisont 2020. Opplysninger 

og formidling som gjelder Horisont 2020, herunder om støttede 

prosjekter, skal gjøres tilgjengelige i digital form. 

I tillegg skal følgende særlige tiltak støttes: 

a)  initiativer som har som formål å øke bevisstheten om og 

lette tilgangen til finansiering gjennom Horisont 2020, 

særlig for regioner og typer av deltakere som har relativt lav 

deltaking, 

b)  målrettet støtte til prosjekter og konsortier for å gi dem 

tilstrekkelig tilgang til nødvendige ferdigheter for å 

optimalisere formidlingen, utnyttingen og spredningen av 

resultater, 

c)  tiltak som samler og sprer resultater fra en rekke prosjekter, 

herunder slike som kan finansieres fra andre kilder, for å 

utarbeide brukervennlige databaser og rapporter som 

sammenfatter de viktigste konklusjonene, samt, når det er 

relevant, formidle og spre dem til forskersamfunnet, 

industrien og offentligheten, 

d)  spredning til politiske beslutningstakere, herunder standardise-

ringsorganer, for å fremme anvendelsen av politisk relevante 

resultater blant egnede organer på unionsplan og på 

internasjonalt, nasjonalt eller regionalt plan, 

e)  initiativer med sikte på å fremme offentlig dialog og debatt 

om temaer som gjelder vitenskap, teknologi og innovasjon, 

ved å engasjere forsker- og innovasjonssamfunnet og 

sivilsamfunnsorganisasjoner samt anvende sosiale medier 

og andre innovative teknologier og metoder, særlig for å 

bidra til å øke offentlighetens bevissthet om forskningens 

og innovasjonens nytte når det gjelder å håndtere sam-

funnsutfordringer. 

KAPITTEL III 

Kontroll 

Artikkel 29 

Kontroll og revisjon 

1.  Kontrollsystemet som innføres for gjennomføringen av 

denne forordning, skal utformes slik at det gir rimelig sikkerhet 

for at det oppnås en tilstrekkelig reduksjon og tilfredsstillende 

håndtering av risikoene knyttet til tiltakenes effektivitet og 

hensiktsmessighet samt for de underliggende transaksjonenes 

lovlighet og regelmessighet, idet det tas hensyn til program-

menes flerårige art samt arten av de berørte betalingene. 

2.  Kontrollsystemet skal sikre en egnet balanse mellom tillit 

og kontroll, idet det tas hensyn til administrasjonskostnader og 

andre kostnader knyttet til kontroll på alle plan, særlig for 

deltakere, slik at målene for Horisont 2020 kan nås og de mest 

fremragende forskerne og de mest innovative foretakene 

tiltrekkes.  
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3.  Som en del av kontrollsystemet skal revisjonsstrategien 

for utgifter til indirekte tiltak innenfor rammen av Horisont 

2020 bygge på finansiell revisjon av en representativ stikkprøve 

av utgifter fra Horisont 2020 som helhet. Denne representative 

stikkprøven skal utfylles med et utvalg på grunnlag av en 

vurdering av risikoene som er knyttet til utgiftene. 

Revisjon av utgifter til indirekte tiltak innenfor rammen av 

Horisont 2020 skal gjennomføres på en sammenhengende måte 

i samsvar med prinsippene om sparsomhet, effektivitet og 

hensiktsmessighet for å redusere revisjonsbyrden for delta-

kerne. 

Artikkel 30 

Beskyttelse av Unionens finansielle interesser 

1.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

Unionens finansielle interesser, når tiltak finansiert i henhold til 

denne forordning gjennomføres, beskyttes gjennom tiltak for å 

forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet 

gjennom effektiv kontroll og, dersom uregelmessigheter 

oppdages, gjennom inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp 

samt, når det er hensiktsmessig, gjennom effektive, avpassede 

og avskrekkende administrative og finansielle sanksjoner. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjons-

retten skal ha fullmakt til gjennom dokumentkontroll og 

kontroll på stedet å kontrollere alle tilskuddsmottakere, 

leverandører og underleverandører som har mottatt unions-

finansiering gjennom Horisont 2020. 

Med forbehold for nr. 3 kan Kommisjonen gjennomføre 

revisjon opp til to år etter sluttbetalingen. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2) 

gjennomføre undersøkelser, herunder kontroll og inspeksjon på 

stedet, for å fastslå om det har forekommet bedrageri, 

korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet som berører Unio-

nens finansielle interesser, i forbindelse med en tilskuddsavtale, 

en tilskuddsbeslutning eller en kontrakt som er finansiert 

gjennom Horisont 2020. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og med internasjonale organisasjoner, kontrak-

ter, tilskuddsavtaler og tilskuddsbeslutninger som følge av 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det euro-

peiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) og om oppheving 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og 

rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, 

s. 1). 

(2) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11 november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996,  

s. 2) 

gjennomføringen av denne forordning omfatte bestemmelser 

som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

fullmakt til å foreta slik revisjon og undersøkelser i samsvar 

med deres respektive myndighet. 

KAPITTEL IV 

Overvåking og evaluering 

Artikkel 31 

Overvåking 

1.  Kommisjonen skal årlig overvåke gjennomføringen av 

Horisont 2020, det tilhørende særprogrammet og EITs virk-

somhet. Denne overvåkingen skal bygge på kvantitativ og, når 

det er hensiktsmessig, kvalitativ dokumentasjon, og skal 

omfatte opplysninger om tverrgående temaer, for eksempel 

samfunnsvitenskap og humaniora, bærekraft og klimaendringer, 

herunder opplysninger om omfanget av utgiftene knyttet til 

klima, om SMB-ers deltaking, privat sektors deltaking, 

likestilling mellom kjønnene, økt deltaking og om framskritt i 

forhold til resultatindikatorer. Overvåkingen skal også omfatte 

opplysninger om omfanget av finansiering for offentlig-private 

og offentlig-offentlige partnerskap, herunder felles program-

planleggingsinitiativer. Overvåkingen av finansieringen for 

offentlig-private partnerskap skal, når det er hensiktsmessig, 

gjennomføres i nært samråd med deltakerne. 

2.  Kommisjonen skal rapportere om og offentliggjøre resulta-

tene av overvåkingen. 

Artikkel 32 

Evaluering 

1.  Evaluering skal foretas i tilstrekkelig god tid til at de kan 

tas hensyn til i beslutningsprosessen. 

2.  Senest 31. desember 2017 skal Kommisjonen, med 

bistand fra uavhengige sakkyndige som utvelges på grunnlag av 

en gjennomsiktig prosess, foreta en evaluering av EIT, idet det 

tas hensyn til evalueringen omhandlet i artikkel 16 i forordning 

(EF) nr. 294/2008. KI-nettverkenes innbydelse for 2018 skal 

iverksettes dersom resultatet av denne evalueringen er positivt. 

Ved evalueringen skal EITs framskritt vurderes på grunnlag av 

alle følgende kriterier: 

a)  graden av utnytting og effektiviteten ved anvendelsen av de 

tildelte midlene i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i denne for-

ordning, idet det skjelnes mellom beløpet som anvendes til 

utvikling av den første serien av KI-nettverk, og virkningen 

av startkapital i de etterfølgende seriene, og EITs evne til å 

tiltrekke midler fra partnerne i KI-nettverkene og særlig fra 

privat sektor, i samsvar med forordning (EF) nr. 294/2008, 

b)  EITs og KI-nettverkenes bidrag til prioriteringen «sam-

funnsutfordringer» og det særlige målet «lederskap innenfor 

muliggjørende teknologi og industriteknologi» samt resulta-

tet vurdert på grunnlag av indikatorene som er definert i 

vedlegg I, 

c)  EITs og KI-nettverkenes bidrag til integreringen av høyere 

utdanning, forskning og innovasjon,  
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d)  KI-nettverkenes evne til å integrere relevante nye partnere 

dersom disse kan tilføre merverdi. 

3.  Senest 31. desember 2017 skal Kommisjonen, idet den 

tar hensyn til den etterfølgende evalueringen av det sjuende 

rammeprogrammet, som skal være fullført senest  

31. desember 2015, og evalueringen av EIT, med bistand fra 

uavhengige sakkyndige som utvelges på grunnlag av en 

gjennomsiktig framgangsmåte, gjennomføre en foreløpig 

evaluering av Horisont 2020, det tilhørende særprogrammet, 

herunder Det europeiske forskningsråd (EFR), og EITs 

virksomhet. 

I den foreløpige evalueringen skal framskrittene innenfor de 

ulike delene av Horisont 2020 vurderes med hensyn til 

følgende: 

a)  hvordan målene (når det gjelder resultater og framskritt 

med hensyn til å oppnå en virkning, eventuelt på grunnlag 

av indikatorene som beskrives i vedlegg II til særprogram-

met, når det er relevant) er oppnådd, og om alle tilknyttede 

tiltak fortsatt er relevante, 

b)  om ressursene anvendes effektivt, med særlig vekt på 

tverrgående temaer og andre temaer omhandlet i artikkel 14 

nr. 1, og 

c)  merverdien for Unionen. 

Som ledd i den foreløpige evalueringen bør både eksisterende 

og nye offentlig-private partnerskap, herunder felles teknologi-

initiativer, være gjenstand for en grundig vurdering som skal 

omfatte blant annet en analyse av om de er åpne, gjennom-

siktige og effektive. I vurderingen skal det tas hensyn til 

evalueringen av EIT som omhandlet i artikkel 16 i forordning 

(EF) nr. 294/2008, slik at det kan foretas en vurdering på 

grunnlag av felles prinsipper. 

Som ledd i den foreløpige evalueringen skal snarveien til 

innovasjon være gjenstand for en grundig vurdering som skal 

omfatte en vurdering av blant annet bidrag til innovasjon, 

deltaking fra industrien og fra nye søkere, driftseffektivitet og 

finansiering samt mobilisering av privat investering. Den videre 

gjennomføringen av snarveien til innovasjon skal bestemmes på 

grunnlag av evalueringsresultatene, og kan tilpasses eller 

utvides i samsvar med dem. 

Den foreløpige evalueringen skal også ta hensyn til aspekter 

knyttet til spredning og utnytting av forskningsresultater. 

Det skal dessuten tas hensyn til muligheten for ytterligere 

forenkling og aspekter knyttet til tilgang til finansieringsmu-

ligheter for deltakere i alle regioner og for privat sektor, særlig 

SMB-er, samt muligheten for å fremme likestilling mellom 

kjønnene. I tillegg skal den ta hensyn til tiltakenes bidrag til 

målene for Europa 2020-strategien, resultater knyttet til de 

tidligere tiltakenes langsiktige virkninger, og omfanget av 

synergi og samspill med andre unionsfinansieringsprogrammer, 

herunder de europeiske struktur- og investeringsfondene. 

Som ledd i den foreløpige evalueringen skal finansie-

ringsmodellen for Horisont 2020 vurderes grundig på grunnlag 

av blant annet følgende indikatorer: 

— deltakingen fra deltakere som har avanserte forsknings-

infrastrukturer til rådighet, eller som tidligere har foretatt 

en beregning av de samlede kostnadene innenfor det 

sjuende rammeprogrammet, 

— forenkling for deltakere som har avanserte forsknings-

infrastrukturer til rådighet, eller som tidligere har foretatt 

en beregning av samlede kostnader innenfor det sjuende 

rammeprogrammet, 

— godkjenning av mottakernes vanlige regnskapspraksis, 

— i hvilket omfang det gis ytterligere vederlag til personale, i 

henhold til artikkel 27 i forordning (EU) nr. 1290/2013. 

Når det er hensiktsmessig, skal den foreløpige evalueringen 

også ta hensyn til opplysninger om samordning med 

forsknings- og innovasjonsvirksomhet som gjennomføres av 

medlemsstatene, herunder innenfor områder der det finnes 

felles programplanleggingsinitiativer. 

4.  Senest 31. desember 2023 skal Kommisjonen med 

bistand fra uavhengige sakkyndige som utvelges på grunnlag av 

en gjennomsiktig framgangsmåte, foreta en etterfølgende 

evaluering av Horisont 2020, det tilhørende særprogrammet og 

EITs virksomhet. Denne evalueringen skal omfatte begrunnel-

sen for, gjennomføringen av og resultatene av tiltakene samt 

tiltakenes langsiktige virkninger og bærekraft, og skal danne 

grunnlag for en beslutning om en eventuell forlengelse, endring 

eller utsettelse av et etterfølgende tiltak. Evalueringen skal også 

ta hensyn til aspekter knyttet til spredning og utnytting av 

forskningsresultater. 

5.  Resultatindikatorene for vurdering av framskrittene i 

forhold til det allmenne målet for Horisont 2020 og for EIT, 

som angitt i innledningen til vedlegg I, og for de særlige 

målene, som fastsatt i særprogrammet, herunder relevante 

referanseverdier, skal utgjøre minstegrunnlaget for vurderingen 

av i hvilken utstrekning målene for Horisont 2020 er nådd. 

6.  Medlemsstatene skal gi Kommisjonen data og opplys-

ninger som er nødvendige for å gjøre det mulig å overvåke og 

evaluere de berørte tiltakene, når det er hensiktsmessig og slike 

opplysninger er tilgjengelige. 

7.  Kommisjonen skal oversende konklusjonene av evalue-

ringene omhandlet i denne artikkel, med tilhørende merknader, 

til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen. 
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AVDELING III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 33 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1.  Beslutning nr. 1982/2006/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2014. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal tiltak som er iverksatt i henhold til beslutning nr. 1982/2006/EF, og 

finansielle forpliktelser knyttet til disse tiltakene, fortsatt være omfattet av nevnte beslutning til tiltakene 

er avsluttet. 

3.  Finansieringsrammen omhandlet i artikkel 6 i denne forordning kan også dekke utgifter til teknisk 

og administrativ bistand som er nødvendige for å sikre overgangen fra tiltakene som er vedtatt i henhold 

til beslutning nr. 1982/2006/EF, til Horisont 2020. 

Artikkel 34 

Ikrafttredelse 

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 Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Hovedtrekk ved særlige mål og typer av virksomhet 

De allmenne målene for Horisont 2020 er å bygge opp et samfunn og en økonomi som er ledende på verdensplan og 

bygger på kunnskap og innovasjon fra hele Unionen, og samtidig bidra til en bærekraftig utvikling. Programmet vil 

støtte Europa 2020-strategien og andre deler av Unionens politikk samt virkeliggjøring og gjennomføring av et 

europeisk forskningsområde (EFO). 

Resultatindikatorene for vurdering av framskritt i forhold til dette allmenne målet er følgende: 

— målet for forskning og utvikling (FoU) i Europa 2020-strategien (3 % av BNP), 

— indikatoren for innovasjonsresultat innenfor rammen av Europa 2020-strategien(1), 

— andelen av forskere i den yrkesaktive befolkningen. 

Dette allmenne målet skal nås gjennom tre særskilte, men innbyrdes styrkende prioriteringer, som hver omfatter et sett 

av særlige mål. De vil bli gjennomført på en sammenhengende måte for å fremme samspill mellom de særlige målene, 

unngå dobbeltarbeid og styrke den samlede virkningen. 

Det felles forskningssenter (FFS) skal bidra til det allmenne målet og prioriteringene for Horisont 2020 med det særlige 

målet å gi kunderettet vitenskapelig og teknisk støtte til Unionens politikk. 

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) skal bidra til det allmenne målet og prioriteringene for 

Horisont 2020 med det særlige målet å integrere kunnskapstrekantens deler, dvs. høyere utdanning, forskning og 

innovasjon. Indikatorene for vurdering av EITs resultater er: 

— universitets-, næringslivs- og forskningsorganisasjoner som integreres i kunnskaps- og innovasjonsfellesskap  

(KI-nettverk), 

— samarbeid innenfor kunnskapstrekanten som fører til utvikling av innovative produkter, tjenester og prosesser. 

I dette vedlegg beskrives hovedtrekkene ved særlige mål og typer av virksomhet omhandlet i artikkel 5 nr. 2-5. 

Tverrgående temaer og støttetiltak i Horisont 2020 

Tverrgående temaer, som det finnes en veiledende liste over i artikkel 14, vil etter behov bli fremmet sammen med 

særlige mål for de tre prioriteringene, for å utvikle ny kunnskap, nøkkelkompetanse og store teknologiske 

gjennombrudd samt for å omsette kunnskap i økonomisk og samfunnsmessig verdi. Videre må det i mange tilfeller 

utvikles tverrfaglige løsninger som omfatter flere særlige mål i Horisont 2020. Horisont 2020 vil omfatte incentiver til 

tiltak som gjelder slike tverrgående temaer, herunder gjennom effektiv sammenslåing av budsjetter. 

Samfunnsvitenskap og humaniora 

Forskning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora vil fullstendig integrert i hver av prioriteringene i Horisont 2020 

samt i hvert av de særlige målene, og vil bidra til kunnskapsgrunnlaget for politisk beslutningstaking på internasjonalt 

plan, unionsplan samt regionalt og lokalt plan. I forbindelse med samfunnsutfordringer vil samfunnsvitenskap og 

humaniora bli integrert som en viktig del av virksomhet som er nødvendig for å takle de ulike samfunnsutfordringene, 

for å styrke virkningen av slik virksomhet. Det særlige målet for samfunnsutfordringen «Europa i en verden i endring – 

inkluderende, innovative og reflekterende samfunn» vil støtte forskning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora ved 

å legge vekt på inkluderende, innovative og reflekterende samfunn. 

Vitenskap og samfunn 

Forholdet mellom vitenskap og samfunn, fremming av ansvarlig forskning og innovasjon, vitenskapelig utdanning og 

kultur samt offentlighetens tillit til vitenskapen skal styrkes gjennom virksomhet innenfor rammen av Horisont 2020, 

som stimulerer et opplyst engasjement fra borgere og sivilsamfunn i forskning og innovasjon.  

  

(1) KOM(2013) 0624. 



Nr. 18/500 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

Kjønn 

Unionen forplikter seg til å fremme likestilling mellom kjønnene innenfor vitenskap og innovasjon. I Horisont 2020 vil 

kjønn bli behandlet som et tverrgående tema med sikte på å rette opp ulikheter mellom menn og kvinner og integrere 

likestillingsperspektivet i programplanlegging og innhold knyttet til forskning og innovasjon. 

SMB-er 

Horisont 2020 vil oppmuntre til og støtte SMB-ers deltaking på en integrert måte på tvers av alle særlige mål. I 

samsvar med artikkel 22 skal tiltak som fastsatt i henhold til det særlige målet «innovasjon i SMB-er» (særskilt SMB-

instrument) anvendes i det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi» og i 

prioriteringen «samfunnsutfordringer». 

Snarveien til innovasjon 

Snarveien til innovasjon som beskrives i artikkel 24, vil støtte innovasjonstiltak under det særlige målet «lederskap 

innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi» og under prioriteringen «samfunnsutfordringer», med en 

«nedenfra-og-opp»-logikk på grunnlag av en kontinuerlig åpen innbydelse og en frist for tildeling på høyst seks 

måneder. 

Økt deltaking 

Forsknings- og innovasjonspotensialet i medlemsstatene er til tross for en viss harmonisering i den seneste tid fortsatt 

preget av ulikheter, med store kløfter mellom stater som er innovasjonsledende og stater som har liten innovasjon. 

Virksomheten skal bidra til å redusere forsknings- og innovasjonskløften i Europa ved å fremme synergi med de 

europeiske struktur- og investeringsfondene (ESI-fondene) samt gjennom særlige tiltak for å frigjøre potensialet for 

fremragende kvalitet i regioner med svake resultater innenfor forskning, utvikling og innovasjon (FUI), og dermed 

utvide deltakingen i Horisont 2020 og bidra til å gjennomføre EFO. 

Internasjonalt samarbeid 

Internasjonalt samarbeid med tredjestater og internasjonale, regionale eller globale organisasjoner er nødvendig for å 

kunne nå mange av de særlige målene som er fastsatt i Horisont 2020. Internasjonalt samarbeid er viktig for 

grensesprengende forskning og grunnforskning for å kunne dra nytte av de mulighetene ny vitenskap og teknologi gir. 

Samarbeid er nødvendig for å kunne takle samfunnsutfordringer og forbedre den europeiske industriens 

konkurranseevne. Å fremme mobilitet for forskere og innovatører på internasjonalt plan er også avgjørende for å 

forbedre det globale samarbeidet. Internasjonalt samarbeid innenfor forskning og innovasjon er et viktig aspekt ved 

Unionens globale forpliktelser. Internasjonalt samarbeid vil derfor bli fremmet innenfor rammen av alle de tre 

prioriteringene i Horisont 2020. I tillegg vil målrettet horisontal virksomhet bli støttet med sikte på å sikre en 

sammenhengende og effektiv utvikling av det internasjonale samarbeidet innenfor hele Horisont 2020. 

Bærekraftig utvikling og klimaendringer 

Horisont 2020 vil oppmuntre til og støtte virksomhet med sikte på å utnytte Europas ledelse i kappløpet om å utvikle 

nye prosesser og teknologier for å fremme en bærekraftig utvikling i vid forstand og bekjempe klimaendringer. En slik 

horisontal tilnærming vil, dersom den er helt integrert i alle prioriteringene innenfor Horisont 2020, hjelpe Unionen 

med å lykkes i en verden med lave karbonutslipp og knappe ressurser, samtidig som det bygges opp en ressurseffektiv, 

bærekraftig og konkurransedyktig økonomi. 

Kortere avstand mellom oppdagelse og markedsføring 

Tiltak for å redusere denne avstanden er i hele Horisont 2020 rettet mot å bringe oppdagelser til markedet, slik at 

ideene utnyttes og kommersialiseres når dette er hensiktsmessig. Tiltakene bør bygge på et bredt innovasjonskonsept 

og stimulere tverrsektoriell innovasjon. 

Tverrgående støttetiltak 

De tverrgående temaene vil bli støttet gjennom en rekke horisontale støttetiltak, herunder støtte til å gjøre forskeryrket 

mer tiltrekkende, herunder de allmenne prinsippene i Den europeiske erklæring om forskere; styrke dokumenta-

sjonsgrunnlaget for, utviklingen av og støtten til EFO (herunder de fem EFO-initiativene) og innovasjonsunionen; 

forbedre rammevilkårene til støtte for innovasjonsunionen, herunder prinsippene i Kommisjonens rekommandasjon om 

forvaltning av immaterialrettigheter(1), og undersøke mulighetene for å opprette et instrument for vurdering av 

europeiske immaterialrettigheters verdi; administrasjon og samordning av internasjonale nettverk for fremragende 

forskere og innovatører, for eksempel COST.  

  

(1) Kommisjonens rekommandasjon om forvaltningen av immaterialrettigheter i forbindelse med kunnskapsoverføring og regler for 

god praksis for universiteter og andre offentlige forskningsorganisasjoner (C(2008) 1329 av 10.4.2008). 
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DEL I 

PRIORITERINGEN «fremragende vitenskap» 

Målet for denne delen er å styrke og utvide Unionens fremragende vitenskapelige grunnlag og å konsolidere EFO med 

sikte på å gjøre Unionens forsknings- og innovasjonssystem mer konkurransedyktig på verdensplan. Den omfatter fire 

særlige mål: 

a)  «Det europeiske forskningsråd» skal tilby tiltrekkende og fleksibel finansiering for å gjøre det mulig for talentfulle 

og kreative individuelle forskere og deres forskergrupper å gå videre på de mest lovende områdene i forskningens 

grenseland, på grunnlag av unionsomfattende konkurranse. 

b)  «Framtidige og nye teknologier (FET)» skal støtte samarbeidsforskning med sikte på å utvide Europas kapasitet for 

avansert innovasjon som fører til paradigmeskifte. Den skal fremme tverrfaglig vitenskapelig samarbeid om nye 

ideer med høy risiko og påskynde utviklingen av de mest lovende nye områdene innenfor vitenskap og teknologi 

samt fastsette unionsomfattende rammer for de tilsvarende forskersamfunnene. 

c)  «Marie Skłodowska-Curie-tiltak» skal bidra til fremragende innovativ forskerutdanning samt tiltrekkende 

karrieremuligheter og muligheter for kunnskapsutveksling ved å fremme forskermobilitet på tvers av landegrenser 

og sektorer, for å sette dem i best mulig stand til å takle nåværende og framtidige samfunnsutfordringer. 

d)  «Forskningsinfrastrukturer» skal utvikle og støtte fremragende europeiske forskningsinfrastrukturer og hjelpe dem 

med å bidra til EFO ved å fremme innovasjonspotensialet, tiltrekke forskere i verdensklasse og utdanne 

humankapital, samt utfylle dette med tilknyttet unionspolitikk og internasjonalt samarbeid. 

Det har vist seg at hvert av disse målene har høy merverdi for Unionen. Sammen utgjør de et sterkt og balansert sett av 

ulike typer virksomhet som, sammen med virksomhet på nasjonalt, regionalt og lokalt plan, gir en bred dekning av 

Europas behov for avansert vitenskap og teknologi. Ved at de samles i ett program vil de kunne gjennomføres på en 

mer sammenhengende, rasjonalisert, forenklet og målrettet måte, samtidig som den kontinuiteten som er avgjørende for 

effektiviteten, opprettholdes. 

Slik virksomhet er av natur framtidsrettet, bygger opp ferdigheter på lang sikt, er rettet mot neste generasjons 

vitenskap, teknologi, forskere og innovasjoner samt gir støtte til nye talenter fra hele Unionen og assosierte stater samt 

resten av verden. I lys av virksomhetens vitenskapsbaserte art og forskerbaserte finansieringsordninger, som stort sett 

bygger på «nedenfra-og-opp»-prinsippene, vil det europeiske forskersamfunnet spille en viktig rolle når det gjelder å 

bestemme retningen for forskningen innenfor rammen av Horisont 2020. 

DEL II 

PRIORITERINGEN «industrielt lederskap» 

Denne delen har som mål å påskynde utviklingen av teknologier og innovasjoner som skal underbygge framtidens 

foretak og hjelpe innovative europeiske SMB-er til å vokse og bli verdensledende selskaper. Den omfatter tre særlige 

mål: 

a)  «Lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi» skal gi særskilt støtte til forskning, utvikling og 

demonstrasjon samt, når det er hensiktsmessig, til standardisering og sertifisering, innenfor informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), nanoteknologi, avanserte materialer, bioteknologi, avansert produksjons- og 

bearbeidingsteknologi samt romforskning. Det vil bli lagt særlig vekt på samspill og tilnærming mellom de ulike 

teknologiene og deres forbindelser til samfunnsutfordringer. På alle disse områdene skal tas hensyn til brukerbehov. 

b)  «Tilgang til risikofinansiering» skal rettes mot å bøte på underskuddet i tilgangen til låne- og egenkapi-

talfinansiering for FoU- og innovasjonsbaserte selskaper og prosjekter på alle utviklingsstadier. Sammen med 

egenkapitalinstrumentet som omfattes av programmet for konkurranseevne for foretak og for små og mellomstore 

bedrifter (COSME) (2014-2020), skal dette målet støtte utviklingen av risikokapital på unionsplan. 

c)  «Innovasjon i SMB-er» skal gi støtte som er tilpasset til SMB-er for å stimulere alle former for innovasjon i SMB-

er, rettet mot SMB-er som har mulighet for å vokse og utøve internasjonal virksomhet i og utenfor det indre 

marked.  
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Virksomheten skal følge en foretaksbasert dagsorden. Budsjettene for de særlige målene «tilgang til risikofinansiering» 

og «innovasjon i SMB-er» vil følge en etterspørselsbasert logikk etter «nedenfra-og-opp»-prinsippet. Disse budsjettene 

vil bli utfylt med anvendelse av finansieringsinstrumenter. Et særskilt SMB-instrument skal gjennomføres 

hovedsakelig etter et «nedenfra-og-opp»-prinsipp som er tilpasset SMB-enes behov, idet det tas hensyn til de særlige 

målene for prioriteringen «samfunnsutfordringer» og det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi». 

Horisont 2020 vil ha en integrert tilnærming til SMB-ers deltaking, idet det tas hensyn til blant annet deres behov for 

kunnskaps- og teknologioverføring, som bør føre til at minst 20 % av de samlede budsjettene for alle særlige mål for 

prioriteringene «samfunnsutfordringer» og det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi» avsettes til SMB-er. 

Det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi» skal ha en teknologibasert 

tilnærming med sikte på å utvikle teknologi som kan anvendes innenfor flere områder, industrier og tjenester. 

Anvendelse av disse teknologiene for å takle samfunnsutfordringer skal støttes sammen med prioriteringen 

«samfunnsutfordringer». 

DEL III 

PRIORITERINGEN «samfunnsutfordringer» 

Denne prioriteringen er en direkte reaksjon på de politiske målene og samfunnsutfordringene som er identifisert i 

Europa 2020-strategien, og som er rettet mot å stimulere den kritiske massen av forsknings- og innovasjonsinnsats som 

er nødvendig for å nå Unionens politiske mål. Støtten skal rettes mot følgende særlige mål: 

a)  helse, demografisk endring og velferd, 

b)  matvaresikkerhet, bærekraftig landbruk og skogbruk, forskning knyttet til hav, sjøer og indre vannveier samt 

bioøkonomien, 

c)  sikker, ren og effektiv energi, 

d)  smart, grønn og integrert transport, 

e)  klimatiltak, miljø, ressurseffektivitet og råstoffer, 

f)  Europa i en verden i endring – inkluderende, innovative og reflekterende samfunn, 

g)  sikre samfunn – beskyttelse av Europas og dets borgeres frihet og sikkerhet. 

All virksomhet skal ta utgangspunkt i utfordringene, som kan omfatte grunnforskning, anvendt forskning, 

kunnskapsoverføring eller innovasjon, og skal rettes mot politiske mål uten at det på forhånd fastsettes nøyaktig hvilke 

teknologier eller løsninger som bør utvikles. Oppmerksomhet vil bli rettet mot ikke-teknologisk og organisatorisk 

systeminnovasjon samt innovasjon i offentlig sektor, i tillegg til teknologibaserte løsninger. Det skal legges vekt på å 

samle en kritisk masse av ressurser og kunnskap fra ulike områder, teknologier og vitenskapelige fagområder og 

forskningsinfrastrukturer for å kunne takle utfordringene. Virksomheten skal omfatte hele syklusen fra grunnforskning 

til markedsføring, med en ny vektlegging av virksomhet knyttet til innovasjon, for eksempel pilotprosjekter, 

demonstrasjonsvirksomhet, prøveanlegg, støtte til offentlig innkjøp, utforming, sluttbrukerrettet innovasjon, sosial 

innovasjon, kunnskapsoverføring og markedsføring av innovasjoner og standardisering. 

DEL IV 

DET SÆRLIGE MÅLET «SPREDNING AV FREMRAGENDE KVALITET OG ØKT DELTAKING» 

Det særlige målet «spredning av fremragende kvalitet og økt deltaking» består i å utnytte europeiske talenters potensial 

fullt ut og å sikre at fordelene ved en innovasjonsbasert økonomi både blir så store som mulig og fordeles i hele 

Unionen i samsvar med prinsippet om fremragende kvalitet. 

DEL V 

DET SÆRLIGE MÅLET «VITENSKAP MED OG FOR SAMFUNNET» 

Det særlige målet «vitenskap med og for samfunnet» går ut på å skape et effektivt samarbeid mellom vitenskap og 

samfunn, rekruttere nye talenter til vitenskapen og forene fremragende vitenskap med sosial bevissthet og sosialt 

ansvar.  
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DEL VI 

DET FELLES FORSKNINGSSENTERS (FFSs) DIREKTE TILTAK UTENFOR ATOMENERGIOMRÅDET 

FFSs virksomhet skal være en integrert del av Horisont 2020, med sikte på å frambringe solid vitenskapelig støtte for 

Unionens politikk. Den skal være basert på kundenes behov og utfylles med framtidsrettet virksomhet. 

DEL VII 

DET EUROPEISKE INSTITUTT FOR INNOVASJON OG TEKNOLOGI (EIT) 

EIT skal spille en viktig rolle ved å sammenføre fremragende forskning, innovasjon og høyere utdanning og dermed 

integrere kunnskapstrekantens deler. EIT skal gjøre dette hovedsakelig gjennom KI-nettverkene. I tillegg skal det sikre 

at erfaringer utveksles mellom og utenfor KI-nettverkene gjennom målrettede sprednings- og kunnskapsut-

vekslingstiltak, og dermed fremme en raskere utbredelse av innovasjonsmodeller i hele Unionen. 

DEL I 

FREMRAGENDE VITENSKAP 

1 Det europeiske forskningsråd (EFR) 

1.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å styrke fremragende kvalitet, dynamikk og kreativitet i europeisk forskning. 

Europa har satt seg som mål å gå over til en ny økonomisk modell som bygger på smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst. En slik omstilling vil kreve mer enn gradvise forbedringer i nåværende teknologier og 

kunnskap. Den vil kreve mye større kapasitet til grunnforskning og vitenskapsbasert innovasjon som drives av 

radikalt ny kunnskap, og som gir Europa mulighet til å spille en ledende rolle når det gjelder å skape de 

vitenskapelige og teknologiske paradigmeskiftene som vil være den viktigste drivkraften for 

produktivitetsøkning, konkurranseevne, velstand, bærekraftig utvikling og sosiale framskritt i framtidens 

industrier og sektorer. Slike paradigmeskifter har historisk sett hatt en tendens til å starte i den offentlig sektors 

vitenskapsgrunnlag før de etter hvert danner grunnlaget for helt nye industrier og sektorer. 

Ledende innovasjon på verdensplan er nært knyttet til fremragende vitenskap. Europa var engang ubestridt 

leder, men ligger nå bak i kappløpet om å skape den aller beste banebrytende forskningen, og har spilt en 

underordnet rolle i forhold til USA i etterkrigstidens store teknologiske framskritt. Selv om Unionen fortsatt er 

verdens største produsent av vitenskapelige publikasjoner, produserer USA dobbelt så mange av de mest 

innflytelsesrike artiklene (de 1 % oftest siterte) som Unionen. Tilsvarende viser internasjonale 

universitetsrangeringer at amerikanske universiteter dominerer i topplasseringene. I tillegg kommer 70 % av 

verdens nobelprisvinnere fra USA 

En del av utfordringen er at selv om Europa og USA investerer tilsvarende beløp i den offentlige sektorens 

vitenskapsgrunnlag, har Unionen nesten tre ganger så mange forskere i offentlig sektor, noe som fører til en 

betydelig lavere investering per forsker. Dessuten er USAs finansiering mer selektiv når det gjelder å tildele 

midler til ledende forskere. Dette forklarer hvorfor Unionens forskere i offentlig sektor i gjennomsnitt er 

mindre produktive og samlet sett får mindre vitenskapelig innflytelse enn deres langt mindre tallrike motparter 

i USA. 

En annen viktig del av utfordringen er at offentlig og privat sektor i mange europeiske stater fortsatt ikke tilbyr 

tilstrekkelig tiltrekkende vilkår for de beste forskerne. Det kan ta mange år før unge forskertalenter blir helt 

uavhengige forskere. Dette fører til en dramatisk sløsing med Europas forskningspotensiale, fordi det forsinker 

og i noen tilfeller også hindrer framveksten av neste generasjons forskere, som tilfører nye ideer og ny energi, 

og fordi det får fremragende forskere i starten av karrieren til å søke forfremmelse andre steder. 

Disse faktorene bidrar til å gjøre Europa relativt lite tiltrekkende i den globale konkurransen om vitenskapelige 

talenter. 

1.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

EFR ble opprettet for å gi Europas beste forskere, både kvinner og menn, tilgang til de ressursene de trenger for 

å konkurrere bedre på verdensplan, ved å finansiere individuelle forskergrupper på grunnlag av konkurranse i 

hele Europa. Det fungerer selvstendig: et uavhengig vitenskapelig råd som består av forskere, ingeniører og 

akademikere med beste omdømme og sakkunnskap, deriblant kvinner og menn i forskjellige aldersgrupper, 
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fastsetter den overordnede vitenskapelige strategien og har full myndighet til å ta beslutninger om hvilken type 

forskning som skal støttes. Dette er de grunnleggende trekkene ved EFR, som garanterer effektiviteten av dets 

vitenskapelige program, kvaliteten på dets ulike former for virksomhet og dets fagfellevurderingsprosess, samt 

dets troverdighet i forskersamfunnet. 

EFR driver virksomhet i hele Europa på konkurransemessig grunnlag, og har derfor tilgang til et større utvalg 

av talenter og ideer enn det som ville vært mulig gjennom en nasjonal ordning. De beste forskerne og de beste 

ideene konkurrerer med hverandre. Søkerne vet at de må yte på høyeste nivå, og at belønningen er fleksibel 

finansiering på like vilkår, uavhengig av lokale hindringer eller tilgangen til nasjonal finansiering. 

Grensesprengende forskning som støttes av EFR, forventes dermed å få en betydelig direkte virkning i form av 

framskritt ved forskningens grenser, og baner vei for nye og ofte uforutsette vitenskapelige og teknologiske 

resultater og nye forskningsområder, som i sin tur kan frambringe radikalt nye ideer som blir drivkraft for 

innovasjon og oppfinnsomhet i foretak og for takling av samfunnsutfordringer. Denne kombinasjonen av 

fremragende forskere og innovative ideer underbygger hvert ledd i innovasjonskjeden. 

I tillegg har EFR stor strukturell betydning ved at det skaper et kraftig incentiv til å forbedre kvaliteten i det 

europeiske forskningssystemet, ut over de forskerne og prosjektene som EFR finansierer direkte. Prosjekter og 

forskere som finansieres av EFR, fastsetter et klart og inspirerende mål for grensesprengende forskning i 

Europa, styrker dens profil og gjør den mer tiltrekkende for de beste forskerne på verdensplan. Den prestisjen 

det innebærer å være EFR-stipendiater og det kvalitetsstempelet dette medfører øker konkurransen mellom de 

europeiske universitetene og andre forskningsorganisasjoner om å tilby de mest tiltrekkende vilkårene for de 

beste forskerne. Nasjonale systemers og enkelte forskningsinstitusjoners evne til å tiltrekke og være vert for 

EFR-stipendiater, danner dessuten en referanseverdi som gjør det mulig for dem å vurdere sine relative styrker 

og svakheter og reformere sin politikk og praksis deretter. Finansiering fra EFR kommer derfor i tillegg til den 

pågående innsatsen på unionsplan og på nasjonalt og regionalt plan for å reformere, bygge opp kapasiteten og 

frigjøre hele potensialet og tiltrekningskraften til det europeiske forskningssystemet. 

1.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

EFRs grunnleggende virksomhet er å tilby langsiktig finansiering på tiltrekkende vilkår for fremragende 

forskere og deres forskergrupper, slik at de kan gjennomføre banebrytende forskning med høy risiko og høy 

gevinst. 

Finansiering fra EFR skal tildeles i samsvar med følgende veletablerte prinsipper. Fremragende vitenskap skal 

være det eneste kriteriet for tildeling av tilskudd fra EFR. EFR skal følge «nedenfra-og-opp»-prinsippet, uten 

på forhånd fastsatte prioriteringer. Tilskuddene fra EFR skal være tilgjengelige for enkeltstående 

forskergrupper i alle aldre, uavhengig av kjønn og fra alle land i verden, som arbeider i Europa. EFR skal ha 

som mål å fremme sunn konkurranse i Europa på grunnlag av solide, transparente og upartiske framgangsmåter 

for evaluering, som særlig tar hensyn til potensiell forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn. 

EFR skal særlig prioritere hjelp til de beste nye forskerne som har fremragende ideer, slik at de kan bli 

uavhengige, ved å gi tilstrekkelig støtte i den kritiske fasen der forskerne oppretter eller konsoliderer egne 

forskergrupper eller forskningsprogrammer. EFR vil også fortsette å gi støtte i egnet omfang til etablerte 

forskere. 

EFR skal også, etter behov, gi støtte til nye arbeidsmetoder i forskerverdenen som har potensial til å skape 

banebrytende resultater, og for å gjøre det lettere å utforske det kommersielle og sosiale innovasjonspotensialet 

i den forskningen det finansierer. 

Derfor skal EFR ta sikte på å påvise, innen 2020, at de beste forskerne deltar i EFRs konkurranser, at 

finansieringen fra EFR har ført til vitenskapelige publikasjoner av høyeste kvalitet og til forskningsresultater 

med stor potensiell samfunnsmessig og økonomisk virkning, og at EFR har bidratt betydelig til å gjøre Europa 

mer tiltrekkende for verdens beste forskere. EFR skal særlig ta sikte på å oppnå en målbar økning av Unionens 

andel av de 1 % oftest siterte publikasjonene i verden. I tillegg skal det ta sikte på å oppnå et betydelig økt 

antall fremragende forskere fra stater utenfor Europa, som det støtter. EFR skal utveksle erfaringer og beste 

praksis med regionale og nasjonale organer som finansierer forskning, med sikte på å fremme støtte til 

fremragende forskere. I tillegg skal EFR gjøre sine programmer enda mer synlige. 

EFRs vitenskapelige råd skal kontinuerlig overvåke EFRs ulike typer av virksomhet og framgangsmåter for 

evaluering samt vurdere hvordan dets mål best kan nås ved hjelp av tilskuddsordninger der det legges vekt på 

effektivitet, klarhet, stabilitet og enkelhet, både for søkerne og i gjennomføringen og forvaltningen, samt, når 

det er nødvendig, hvordan det skal reageres på nye behov. Det skal arbeide for å opprettholde og ytterligere 

forbedre EFRs fagfellevurderingssystem i verdensklasse, som bygger på en helt gjennomsiktig, rettferdig og 
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upartisk behandling av forslag, slik at kan identifisere grensesprengende og fremragende vitenskap, 

banebrytende ideer og talent, uavhengig av forskerens kjønn, nasjonalitet, institusjon eller alder. EFR skal 

dessuten fortsatt gjennomføre sine strategiske undersøkelser for å forberede og støtte sin virksomhet, holde nær 

kontakt med forskersamfunnet, de regionale og nasjonale finansieringsorganene og andre berørte parter, og gå 

inn for at dets virksomhet utfyller forskning som drives på andre nivåer. 

EFR vil sikre gjennomsiktighet i formidlingen av dets ulike typer av virksomhet og resultater til 

forskersamfunnet og offentligheten samt føre register med ajourførte opplysninger fra finansierte prosjekter. 

2 Framtidige og nye teknologier (FET) 

2.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å fremme radikalt nye teknologier som har potensial til å åpne opp nye områder for 

vitenskapelig kunnskap og teknologier, og bidra til neste generasjons industrier i Europa ved å utforske nye 

ideer og ideer med høy risiko, som bygger på vitenskapelig grunnlag. Målet er å tilby fleksibel støtte til 

målrettet og tverrfaglig samarbeidsforskning av varierende omfang og å anvende innovative forskningsmetoder 

med sikte på å identifisere og gripe mulighetene for langsiktig nytte for borgerne, økonomien og samfunnet. 

FET vil skape merverdi på unionsplan innenfor den moderne forskningens grenseområder. 

FET skal fremme forskning og teknologi som strekker seg utenfor det som er kjent, akseptert eller allment 

anvendt, og skal fremme nye og visjonære tanker som kan bane vei for lovende og kraftfulle nye teknologier, 

hvorav noen vil kunne utvikles til ledende teknologiske og intellektuelle paradigmer for de kommende tiårene. 

FET skal fremme innsats for å følge opp små forskningsmuligheter på alle områder, herunder nye temaer og 

store vitenskapelige og teknologiske utfordringer som krever et nært samarbeid mellom programmer i og 

utenfor Europa. Denne tilnærmingen skal drives av målet om fremragende kvalitet og omfatte utforsking av 

ideer før konkurransestadiet med sikte på å utforme framtidens teknologi, slik at samfunnet og industrien kan 

dra nytte av tverrfaglig forskningssamarbeid som må opprettes på europeisk plan, ved at det skapes en 

forbindelse mellom forskning med vitenskapelig formål og forskning knyttet til samfunnsmessige mål og 

utfordringer eller industriell konkurranse. 

2.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Radikale gjennombrudd med omskapende virkning avhenger i økende grad av intensivt samarbeid på tvers av 

fagområder innenfor vitenskap og teknologi (for eksempel informasjon og formidling, biologi, bioteknologi og 

robotteknikk, kjemi, fysikk, matematikk, medisinsk modellering, geovitenskap, materialkunnskap, nevro- og 

kognisjonsvitenskap, samfunnsvitenskap og økonomi) samt med kunstfag, atferdsvitenskap og humaniora. 

Dette kan kreve ikke bare fremragende forskning og teknologi, men også nye holdninger og nye former for 

samspill mellom en rekke ulike deltakere i forskningen. 

Noen ideer kan utvikles i liten målestokk, mens andre kan være så utfordrende at de krever en omfattende 

samarbeidsinnsats over et lengre tidsrom. Store økonomier over hele verden har erkjent dette, og det er økende 

global konkurranse om å identifisere og følge opp nye teknologiske muligheter i forskningens grenseland, som 

kan ha en betydelig innvirkning på innovasjon og være til nytte for samfunnet. For at denne typen virksomhet 

skal være effektiv, kan det være nødvendig å bygge den opp raskt og i stor målestokk gjennom en felles 

europeisk innsats rettet mot felles mål, for å skape en kritisk masse, fremme synergi og oppnå optimalisert 

mobiliserende virkning. 

FET skal omfatte hele spekteret av vitenskapsbasert innovasjon, fra tidlig «nedenfra-og-opp»-utforsking i liten 

målestokk av helt nye og usikre ideer, til oppbygging av nye forsknings- og innovasjonssamfunn tilknyttet 

omformende nye forskningsområder og omfattende initiativer til forskningssamarbeid som bygger på en 

forskningsdagsorden og er rettet mot å nå ambisiøse og visjonære mål. Hvert av disse tre innsatsnivåene har sin 

egen særlige verdi, samtidig som de utfyller hverandre og skaper synergi. For eksempel kan utforskning i liten 

målestokk avsløre et behov for å utvikle nye temaer som kan føre til tiltak i stor målestokk basert på egnede 

kjøreplaner. De kan omfatte en lang rekke forskningsdeltakere, herunder unge forskere og forskningsintensive 

SMB-er, og grupper av berørte parter (sivilsamfunnet, politiske beslutningstakere, industrien og forskere i 

offentlig sektor), som samles rundt nye forskningsdagsordener etter hvert som de tar form, modnes og 

diversifiseres. 

2.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Selv om FET skal være visjonært, omformende og ukonvensjonelt, skal dets ulike typer av virksomhet følge 

ulike prinsipper, fra full åpenhet til varierende grader av strukturering av temaer, samfunn og finansiering.  
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Virksomheten skal tilføre mer konkret innhold til de ulike prinsippene for tiltak, i egnet omfang, for å 

identifisere og gripe muligheter som er av langsiktig nytte for borgerne, økonomien og samfunnet: 

a)  Ved å fremme nye ideer («FET – åpent område») skal FET støtte vitenskap og teknologisk forskning i den 

tidlige fasen der nye grunnlag for radikalt nye framtidige teknologier utforskes ved at nåværende 

paradigmer utfordres og ukjente områder inntas. Gjennom en utvelgelsesprosess som følger «nedenfra-og-

opp»-prinsippet og er helt åpen for alle forskningsideer, skal det bygges opp et stort mangfold av 

målrettede prosjekter. At lovende nye områder, utviklingsmuligheter og tendenser oppdages på et tidlig 

tidspunkt og at nye forsknings- og innovasjonsdeltakere med stort potensial tiltrekkes, vil være 

nøkkelfaktorer. 

b)  Ved å stimulere utviklingen av nye temaer og samfunn («FET – foregripende område») skal FET i nær 

forbindelse med temaene «samfunnsutfordringer» og «industrielt lederskap» ta opp en rekke lovende 

temaer innenfor forsøksforskning med potensial til å skape en kritisk masse av innbyrdes forbundne 

prosjekter, som tilsammen på en bred og allsidig måte utforsker temaene og bygger opp en europeisk 

kunnskapsbase. 

c)  Ved å ta tak i store tverrfaglige vitenskapelige og teknologiske utfordringer («FET-flaggskip») skal FET, 

idet det tas fullt ut hensyn til resultatet av de forberedende FET-prosjektene, støtte ambisiøs, omfattende 

vitenskaps- og teknologibasert forskning rettet mot å oppnå et vitenskapelig og teknologisk gjennombrudd 

på områder som anses som relevante, på en åpen og gjennomsiktig måte, med deltaking fra 

medlemsstatene og de relevante berørte parter. Slik virksomhet kan dra nytte av samordningen av 

europeiske, nasjonale og regionale dagsordener. Det vitenskapelige framskrittet bør danne et solid og bredt 

grunnlag for framtidig teknologisk innovasjon og økonomisk utnytting, i tillegg til nye fordeler for 

samfunnet. Slik virksomhet skal gjennomføres ved hjelp av de eksisterende finansieringsinstrumentene. 

 40 % av FET-midlene vil bli avsatt til «FET – åpent område». 

3 Marie Skłodowska-Curie-tiltak 

3.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å sikre optimalisert utvikling og dynamisk bruk av Europas intellektuelle kapital med sikte 

på å oppnå, utvikle og overføre nye ferdigheter og ny kunnskap og innovasjon og dermed utnytte potensialet 

fullt ut i alle sektorer og regioner. 

Velutdannede, dynamiske og kreative forskere er avgjørende for å oppnå best mulig vitenskap og mest mulig 

produktiv forskningsbasert innovasjon. 

Selv om Europa har en stor og variert gruppe av kvalifiserte menneskelige ressurser innenfor forskning og 

innovasjon, må denne gruppen stadig fylles opp, forbedres og tilpasses til raskt vekslende behov på 

arbeidsmarkedet. I 2011 arbeidet bare 46 % av denne gruppen i foretakssektoren, som er en mye lavere andel 

enn hos Europas viktigste økonomiske konkurrenter, f.eks. 69 % i Kina, 73 % i Japan og 80 % i USA. I tillegg 

medfører demografiske faktorer at et uforholdsmessig stort antall forskere vil nå pensjonsalderen i løpet av de 

nærmeste årene. Etter hvert som forskningsomfanget i den europeiske økonomien øker, vil dette, sammen med 

behovet for langt flere høyt kvalifiserte forskerstillinger, bli en av de største utfordringene for europeiske 

forsknings-, innovasjons- og utdanningssystemer i årene som kommer. 

Den nødvendige reformen må starte i de første fasene av forskernes karriere, i forbindelse med 

doktorgradsstudier eller tilsvarende høyere utdanning. Europa må utvikle avanserte og innovative 

utdanningsordninger som oppfyller de sterkt konkurransepregede og i økende grad tverrfaglige kravene 

innenfor forskning og innovasjon. Det vil bli behov for en betydelig deltaking fra foretak, herunder SMB-er og 

andre sosioøkonomiske aktører, for å utstyre forskerne med de tverrgående innovasjons- og 

entreprenørferdighetene som framtidens jobber krever, og for å oppmuntre dem til å vurdere en karriere i 

industrien eller i de mest innovative selskapene. Det vil også være viktig øke forskernes mobilitet, som i dag 

fortsatt er for lav: i 2008 gjennomførte bare 7 % av de europeiske doktorgradskandidatene studiene i en annen 

medlemsstat, mens målet er 20 % innen 2030. 

Denne reformen skal videreføres i alle faser av forskerkarrieren. Det er avgjørende at forskermobiliteten økes 

på alle nivåer, også midt i karrieren, og ikke bare på tvers av landegrenser, men også mellom offentlig og privat 

sektor. Dette skaper et sterkt incitament for læring og for å utvikle nye ferdigheter. Det er også en nøkkelfaktor 

i samarbeidet mellom akademikere, forskningssentre og industrier i de ulike statene. Den menneskelige 

faktoren er ryggraden i et bærekraftig samarbeid, som er den viktigste drivkraften for et innovativt og kreativt 

Europa som er i stand til å takle samfunnsutfordringer, og en avgjørende faktor for å redusere oppsplittingen av 
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nasjonale strategier. Samarbeid og utveksling av kunnskap gjennom mobilitet for den enkelte forsker i alle 

faser av karrieren og gjennom utveksling av høyt kvalifiserte forskere og innovatører er avgjørende for at 

Europa skal kunne skape bærekraftig vekst, takle samfunnsutfordringer og dermed bidra til å utjevne ulikhetene 

med hensyn til forsknings- og innovasjonskapasitet. 

I denne forbindelse bør Horisont 2020 også oppmuntre forskerne til karriereutvikling og mobilitet gjennom 

fastsettelse av bedre vilkår for overføring av tilskudd fra Horisont 2020. 

Marie Skłodowska-Curie-tiltak vil sikre reelle like muligheter for mobilitet for mannlige og kvinnelige 

forskere, herunder gjennom særlige tiltak for å fjerne hindringer. 

Dersom Europa skal kunne måle seg med konkurrentene innenfor forskning og innovasjon, må flere unge 

kvinner og menn lokkes til å velge en forskerkarriere og tilbys svært tiltrekkende muligheter og vilkår for 

forskning og innovasjon. De mest talentfulle personene, både fra Europa og resten av verden, bør anse Europa 

som et ypperlig sted å arbeide. Likestilling mellom kjønnene, gode og pålitelige ansettelses- og arbeidsvilkår 

samt anerkjennelse er avgjørende faktorer som må sikres på en ensartet måte i hele Europa. 

3.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Verken bare unionsfinansiering eller de enkelte medlemsstatene vil kunne takle denne utfordringen. Selv om 

medlemsstatene har innført reformer for å forbedre institusjonene for høyere utdanning og modernisere 

utdanningssystemene, er utviklingen fortsatt ujevn i Europa, med store forskjeller mellom statene. Samlet sett 

er det vitenskapelige og teknologiske samarbeidet mellom offentlig og privat sektor i Europa fortsatt begrenset. 

Det samme gjelder likestillingen mellom kjønnene og arbeidet for å tiltrekke studenter og forskere fra stater 

utenfor det europeiske forskningsområdet. For tiden er ca. 20 % av doktorgradskandidatene i Unionen 

statsborgere fra tredjestater, mens andelen som kommer fra utlandet, er ca. 35 % i USA. For å påskynde denne 

endringen kreves en strategisk tilnærming på tvers av landegrensene. Unionsfinansiering er avgjørende for å 

skape incitamenter og oppmuntre til uunnværlige strukturelle reformer. 

Marie Skłodowska-Curie-tiltakene har gjort bemerkelsesverdige framskritt når det gjelder å fremme økt 

mobilitet, både på tvers av landegrenser og sektorer, og å åpne opp for forskerkarrierer på europeisk og 

internasjonalt plan med fremragende ansettelses- og arbeidsvilkår i samsvar med prinsippene i Den europeiske 

erklæring om forskere og i atferdsreglene for rekruttering av forskere. Marie Skłodowska-Curie-tiltakene har 

ikke noe motstykke i medlemsstatene når det gjelder omfang og rekkevidde, finansiering, internasjonal art samt 

produksjon og overføring av kunnskap. De har styrket ressursene til de institusjonene som kan tiltrekke 

forskere internasjonalt, og dermed oppmuntret til opprettelse av kompetansesentre i hele Unionen. De har tjent 

som rollemodell med en klart strukturerende virkning ved å spre beste praksis på nasjonalt plan. Marie 

Skłodowska-Curie-tiltakenes «nedenfra-og-opp»-tilnærming har også gjort det mulig for et stort flertall av 

disse institusjonene å utdanne og å oppgradere ferdighetene til en ny generasjon forskere og sette dem i stand 

til å takle samfunnsutfordringer. 

Videreutvikling av Marie Skłodowska-Curie-tiltakene vil være et viktig bidrag til utviklingen av EFO. Med sin 

unionsomfattende konkurransepregede finansieringsstruktur vil Marie Skłodowska-Curie-tiltakene, i samsvar 

med nærhetsprinsippet, oppmuntre til nye, kreative og innovative utdanningstyper, for eksempel felles eller 

tverrfaglige doktorgrader og doktorgrader knyttet til industri, som omfatter deltakere innenfor forskning, 

innovasjon og utdanning som må konkurrere på verdensplan om et fremragende omdømme. Ved å tilby 

unionsfinansiering til de beste forsknings- og utdanningsprogrammene i samsvar med prinsippene for innovativ 

doktorgradsutdanning i Europa vil de også fremme en videre spredning og anvendelse, i retning av en mer 

strukturert doktorgradsutdanning. 

Det vil også bli tildelt Marie Skłodowska-Curie-stipender til erfarne forskere og ingeniører som midlertidig går 

fra offentlige institusjoner til privat sektor eller omvendt, for å oppmuntre og bidra til at universiteter, 

forskningssentre og foretak samt andre sosioøkonomiske aktører samarbeider på europeisk og internasjonalt 

plan. Ved hjelp av et veletablert, gjennomsiktig og rettferdig evalueringssystem vil Marie Skłodowska-Curie-

tiltakene identifisere fremragende talenter innenfor forskning og innovasjon gjennom en internasjonal 

konkurranse som gir forskerne prestisje og dermed motivasjon til å fortsette sin karriere i Europa. 

De samfunnsutfordringene som høyt kvalifiserte forskere og innovatører skal takle, er ikke bare Europas 

problem. De er internasjonale utfordringer som er svært komplekse og omfattende. De beste forskerne i og 

utenfor Europa må samarbeide på tvers av landegrenser, sektorer og fagområder. Marie Skłodowska-Curie-

tiltakene vil spille en viktig rolle i denne forbindelse ved å støtte utveksling av personale som vil fremme 

samarbeidsrettet tenkning gjennom internasjonal og tverrsektoriell kunnskapsutveksling, som er helt 

avgjørende for åpen innovasjon.  
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Ordningen for samfinansiering av Marie Skłodowska-Curie-tiltak vil være av avgjørende betydning for å utvide 

Europas talentgrunnlag. De kvantitative og strukturelle virkningene av Unionens tiltak vil bli økt gjennom 

mobilisering av både offentlig og privat regional, nasjonal og internasjonal finansiering for å skape nye 

programmer med tilsvarende og utfyllende mål og tilpasse de eksisterende programmene til internasjonal og 

tverrsektoriell utdanning, mobilitet og karriereutvikling. En slik ordning vil skape en sterkere forbindelse 

mellom forsknings- og utdanningsinnsatsen på nasjonalt plan og unionsplan. 

All virksomhet i tilknytning til denne utfordringen vil bidra til å skape en helt ny mentalitet i Europa, som er 

avgjørende for kreativitet og innovasjon. Marie Skłodowska-Curie-tiltakene vil styrke den felles anvendelsen 

av ressurser i Europa og dermed føre til bedre samordning og styring av forskernes utdanning, mobilitet og 

utvikling. De vil bidra til de politiske målene som beskrives i flaggskipsinitiativene «Innovasjonsunionen», 

«Ungdom i bevegelse» og En dagsorden for nye ferdigheter og arbeidsplasser», og vil bli avgjørende for å 

virkeliggjøre EFO. Marie Skłodowska-Curie-tiltakene vil derfor bli utviklet i nært samspill med andre 

programmer som støtter disse politiske målene, herunder Erasmus+- programmet og EITs KI-nettverk. 

3.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Fremming av nye ferdigheter gjennom fremragende innledende forskerutdanning 

Målet er å utdanne en ny generasjon kreative og innovative forskere, som er i stand til å omdanne 

kunnskap og ideer til produkter og tjenester, til økonomisk og sosial nytte for Unionen. 

Hovedvirksomheten skal bestå i å tilby fremragende og innovativ utdanning til forskere i en tidlig fase på 

høyere nivå, gjennom tverrfaglige prosjekter, herunder mentorordninger for overføring av kunnskap og 

erfaring mellom forskere, eller doktorgradsprogrammer som hjelper forskere med å utvikle sine 

forskerkarrierer, med deltaking fra universiteter, forskningsinstitusjoner, forskningsinfrastrukturer, foretak, 

SMB-er og andre sosioøkonomiske grupper fra andre medlemsstater, assosierte stater og/eller tredjestater. 

Dette vil gi unge forskere bedre karrieremuligheter i både offentlig og privat sektor. 

b)  Stimulering av fremragende kvalitet gjennom mobilitet på tvers av landegrenser og sektorer 

Målet er å øke det kreative og innovative potensialet blant erfarne forskere på alle stadier i karrieren, ved å 

skape muligheter for mobilitet på tvers av landegrenser og sektorer. 

Hovedvirksomheten består i å oppmuntre erfarne forskere til å utvikle sine ferdigheter i bredden eller 

dybden gjennom mobilitet, ved å åpne opp for tiltrekkende karrieremuligheter ved universiteter og i 

forskningsinstitusjoner, forskningsinfrastrukturer, foretak, SMB-er og andre sosioøkonomiske grupper i og 

utenfor Europa. Dette bør styrke innovasjonsevnen i privat sektor og fremme tverrsektoriell mobilitet. 

Støtte skal også gis i forbindelse med muligheter for å ta utdanning og tilegne seg ny kunnskap i en 

forskningsinstitusjon på høyt nivå i en tredjestat, for å gjenoppta en forskerkarriere etter et avbrudd og for 

å la forskere få (eller få igjen) mer langvarige forskerstillinger i Europa, herunder i hjemstaten, etter et 

opphold i et annet land i eller utenfor Europa, som omfatter aspekter som hjemkomst og reintegrering. 

c)  Stimulering av innovasjon gjennom utveksling av kunnskap 

Målet er å styrke internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon på tvers av landegrenser og 

sektorer gjennom utveksling av forskere og innovatører, med sikte på å bli i stand til å takle globale 

utfordringer på en bedre måte. 

Hovedvirksomheten skal bestå i å støtte utveksling av forskere og innovatører innenfor rammen av et 

partnerskap mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, forskningsinfrastrukturer, foretak, SMB-er og 

andre sosioøkonomiske grupper, både i og utenfor Europa. Dette vil omfatte fremming av samarbeid med 

tredjestater. 

d)  Økt strukturell virkning gjennom samfinansiering av virksomhet 

Målet er å mobilisere ytterligere midler for å øke Marie Skłodowska-Curie-tiltakenes kvantitative og 

strukturelle virkninger og fremme fremragende kvalitet på nasjonalt plan innenfor forskernes utdanning, 

mobilitet og karriereutvikling. 

Hovedvirksomheten skal bestå i gjennom en samfinansieringsordning å oppmuntre offentlige og private 

regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner til å skape nye programmer og tilpasse de 

eksisterende programmene til internasjonal og tverrsektoriell utdanning, mobilitet og karriereutvikling. 

Dette vil øke kvaliteten på forskerutdanningen i Europa på alle stadier av karrieren, herunder 
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doktorgradsnivå, styrke den frie bevegelighet for forskere og vitenskapelig kunnskap i Europa, gjøre 

forskerkarrieren mer tiltrekkende ved å tilby åpen rekruttering og tiltrekkende arbeidsvilkår, og støtte 

samarbeidet om forskning og innovasjon mellom universiteter og foretak samt samarbeidet med 

tredjestater og internasjonale organisasjoner. 

e)  Særskilt støtte og strategiske tiltak 

Målene er å overvåke framskritt, identifisere svakheter og hindringer i Marie Skłodowska-Curie-tiltakene 

og å øke virkningen av dem. I den forbindelse skal indikatorer utvikles og data om forskernes mobilitet, 

ferdigheter, karrierer og likestilling mellom kjønnene analyseres, samtidig som det skal arbeides for å 

oppnå synergi og nær samordning med de politiske støttetiltakene som gjelder forskere, deres 

arbeidsgivere og investorer, som gjennomføres i forbindelse med det særlige målet «Europa i en verden i 

endring – inkluderende, innovative og reflekterende samfunn». Videre skal virksomheten ha som mål å 

øke bevisstheten om hvor viktig og tiltrekkende en forskerkarriere er, og å spre forsknings- og 

innovasjonsresultatene av arbeid som støttes gjennom Marie Skłodowska-Curie-tiltak. 

4 Forskningsinfrastrukturer 

4.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å utstyre Europa med forskningsinfrastrukturer i verdensklasse som er tilgjengelig for alle 

forskere i og utenfor Europa, og som fullt ut utnytter potensialet for vitenskapelig framskritt og innovasjon. 

Forskningsinfrastrukturer er viktige bestemmende faktorer for Europas konkurranseevne innenfor samtlige 

vitenskapelige områder, og er avgjørende for vitenskapelig basert innovasjon. På mange områder er det umulig 

å gjennomføre forskning dersom det ikke er tilgang til superdatamaskiner, analyseutstyr, strålekilder for nye 

materialer, rene rom og avansert metrologi til nanoteknologi, særlig utstyrte laboratorier til biologisk og 

medisinsk forskning, databaser til genomikk og samfunnsvitenskap, observatorier og sensorer til geovitenskap 

og miljø, høyhastighetsbredbåndsnett til overføring av data, osv. Forskningsinfrastrukturer er nødvendige for å 

gjennomføre den forskningen som kreves for å takle store samfunnsutfordringer. De er pådrivere for 

samarbeidet på tvers av landegrenser og fagområder, og skaper et sammenhengende og åpent europeisk område 

for nettforskning. De fremmer mobiliteten for mennesker og ideer, fører de beste forskerne fra Europa og resten 

av verden sammen og styrker vitenskapelig utdanning. De utfordrer forskere og innovative selskaper til å 

utvikle avansert teknologi. På denne måten styrker de Europas høyteknologiske innovative industri. De er en 

drivkraft for fremragende kvalitet i europeiske forsknings- og innovasjonssamfunn og kan være enestående 

utstillingsvinduer for vitenskapen overfor samfunnet som helhet. 

Dersom den europeiske forskningen fortsatt skal være i verdensklasse, må Europa på grunnlag av felles avtalte 

kriterier opprette et tilstrekkelig, stabilt grunnlag for oppbygging, vedlikehold og drift av forskningsin-

frastrukturer. Dette krever et omfattende og effektivt samarbeid mellom investorer på unionsplan og nasjonalt 

og regionalt plan, og det vil derfor arbeides for å oppnå nære forbindelser med utjevningspolitikken for å sikre 

synergi og en sammenhengende tilnærming. 

Dette særlige målet gjelder en viktig forpliktelse i forbindelse med flaggskipsinitiativet «Innovasjonsunionen», 

som framhever den avgjørende rollen forskningsinfrastrukturer i verdensklasse spiller ved at de muliggjør 

banebrytende forskning og innovasjon. I forbindelse med initiativet understrekes behovet for å samle 

ressursene til oppbygging og drift av forskningsinfrastrukturer i Europa, og i noen tilfeller på verdensplan. På 

samme måte understrekes i forbindelse med flaggskipsinitiativet «En digital dagsorden for Europa» behovet for 

å styrke Europas e-infrastruktur og viktigheten av å utvikle innovasjonsklynger for å bygge opp et 

innovasjonsforsprang i Europa. 

4.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Avanserte forskningsinfrastrukturer blir stadig mer komplekse og kostbare, og krever ofte integrering av ulike 

typer utstyr, tjenester og datakilder samt omfattende tverrnasjonalt samarbeid. Ingen enkeltstater har nok 

ressurser til å støtte alle forskningsinfrastrukturene den har behov for. Den europeiske tilnærmingen til 

forskningsinfrastrukturer har ført til bemerkelsesverdige framskritt i de senere år med den fortsatte utviklingen 

og gjennomføringen av Det europeiske strategiforumet for forskningsinfrastrukturers (ESFRIs) kjøreplan for 

infrastruktur, integreringen og åpningen av nasjonale forskningsanlegg og utvikling av e-infrastruktur som 

underbygger et åpent digitalt EFO. Nettverkene av forskningsinfrastrukturer i Europa styrker grunnlaget av 

menneskelige ressurser ved å tilby en ny generasjon forskere og ingeniører utdanning i verdensklasse og 

fremme tverrfaglig samarbeid. Synergi med Marie Skłodowska-Curie-tiltak vil bli fremmet.  
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Ytterligere utvikling og bredere anvendelse av forskningsinfrastrukturer på europeisk plan vil være et viktig 

bidrag til utviklingen av EFO. Mens medlemsstatene fortsatt spiller en sentral rolle i utviklingen og 

finansieringen av forskningsinfrastrukturer, spiller Unionen en viktig rolle med hensyn til å støtte infrastruktur 

på europeisk plan, for eksempel ved å oppmuntre til samordning av europeiske forskningsinfrastrukturer, 

fremme oppbygging av nye og integrerte anlegg, åpne for og støtte en bred tilgang til nasjonal og europeisk 

infrastruktur samt sikre at regionale, nasjonale, europeiske og internasjonale strategier er sammenhengende og 

effektive. Det er nødvendig å unngå dobbeltarbeid og oppsplitting av innsatsen, fremme samordnet og effektiv 

bruk av anleggene og, når det er hensiktsmessig, å samle ressursene slik at Europa også kan anskaffe og drive 

forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 

IKT har omformet vitenskapen ved å muliggjøre fjernsamarbeid, omfattende databehandling, dataeks-

perimenter og tilgang til fjerne ressurser. Forskningen blir derfor i økende grad tverrnasjonal og tverrfaglig, noe 

som krever anvendelse av IKT-infrastrukturer som er like overnasjonale som vitenskapen er. 

De effektivitetsgevinstene på grunn av omfang og rekkevidde som oppnås gjennom en europeisk tilnærming til 

oppbygging, bruk og forvaltning av forskningsinfrastrukturer, herunder e-infrastruktur, vil bidra betydelig til å 

styrke Europas forsknings- og innovasjonspotensial og gjøre Unionen mer konkurransedyktig på internasjonalt 

plan. 

4.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Virksomheten skal være rettet mot å utvikle de europeiske forskningsinfrastrukturene fram til og etter 2020, 

fremme dens innovasjonspotensial og menneskelige ressurser og styrke politikken for europeisk forsknings-

infrastruktur. 

a)  Utvikling av de europeiske forskningsinfrastrukturene fram til og etter 2020 

Målet skal være å fremme og støtte tiltak knyttet til: 1) forberedelse, gjennomføring og drift av ESFRI- 

infrastruktur og andre forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, herunder utvikling av regionale 

partneranlegg, forutsatt at Unionens innsats vil gi betydelig merverdi, 2) integrering av og tverrnasjonal 

tilgang til nasjonale og regionale forskningsinfrastrukturer av europeisk interesse, slik at europeiske 

forskere kan bruke dem til å gjennomføre forskning av fremragende kvalitet, uavhengig av hvor de 

oppholder seg, 3) utvikling, innføring og drift av e-infrastruktur for å sikre verdensledende kapasitet 

innenfor nettverksbygging, datasystemer og vitenskapelige data. 

b)  Fremming av forskningsinfrastrukturers innovasjonspotensial og deres menneskelige ressurser 

Målene skal være å oppmuntre forskningsinfrastrukturer til å opptre som tidlige brukere eller utviklere av 

banebrytende teknologi, å fremme FoU-partnerskap med industrien, å lette industriell bruk av 

forskningsinfrastrukturer og å stimulere etablering av innovasjonsklynger. Denne virksomheten skal også 

støtte utdanning og/eller utveksling av personale som forvalter og driver forskningsinfrastrukturer. 

c)  Styrking av politikken for europeisk forskningsinfrastruktur og internasjonalt samarbeid 

Målet skal være å støtte partnerskap mellom relevante politiske beslutningstakere og finansieringsorganer, 

kartleggings- og overvåkingsverktøy for beslutningsprosessen samt internasjonalt samarbeid. Europeiske 

forskningsinfrastrukturer kan støttes innenfor rammen av deres virksomhet i forbindelse med 

internasjonale forbindelser. 

Målene for virksomhet omhandlet i bokstav b) og c) skal søkes nådd gjennom særskilte tiltak og, når det er 

hensiktsmessig, innenfor tiltakene omhandlet i bokstav a). 

DEL II 

INDUSTRIELT LEDERSKAP 

1 Lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi 

Det særlige målet er å opprettholde og bygge opp globalt lederskap gjennom forskning og innovasjon innenfor 

muliggjørende teknologi og romteknologi, som underbygger konkurranseevnen til en rekke eksisterende og nye 

industrier og sektorer. 

Det globale forretningsklimaet er i rask endring, og Europa 2020-strategiens mål innebærer utfordringer og 

muligheter for den europeiske industrien. Europa må påskynde innovasjon og omforme kunnskapen som 

frambringes, for å underbygge og forbedre eksisterende produkter, tjenester og markeder samt for å skape nye, 

samtidig som det fortsatt skal legges vekt på kvalitet og bærekraft. Innovasjon bør utnyttes i videste forstand, 

og ikke bare omfatte teknologi, men også forretningsmessige, organisatoriske og sosiale aspekter  
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For at Europa fortsatt skal ligge i ledelsen i den globale konkurransen, med et sterkt teknologisk grunnlag og 

høy industriell kapasitet, kreves økte strategiske investeringer i forskning, utvikling, validering og 

pilotprosjekter innenfor IKT, nanoteknologi, avanserte materialer, bioteknologi, avansert produksjons- og 

bearbeidingsteknologi og romforskning. 

At den europeiske industrien behersker, integrerer og innfører muliggjørende teknologi, er en nøkkelfaktor for 

å styrke Europas produktivitets- og innovasjonskapasitet og sikre at Europa har en avansert, bærekraftig og 

konkurransedyktig økonomi, globalt lederskap innenfor høyteknologiske anvendelsesområder og evne til å 

utvikle effektive og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer. Den store gjennomslagskraften til slik 

virksomhet kan føre til ytterligere framskritt gjennom utfyllende oppdagelser, anvendelsesområder og tjenester, 

og kan dermed sikre en høyere avkastning av investeringer i disse teknologiene enn på noe annet område. 

Denne virksomheten vil bidra til oppnåelsen av målene for Europa 2020-strategiens flaggskipsinitiativer 

«Innovasjonsunionen», «Et ressurseffektivt Europa», «En industripolitikk for en globalisert verden» og «En 

digital dagsorden for Europa» samt Unionens mål for rompolitikken. 

 Komplementaritet med annen virksomhet innenfor rammen av Horisont 2020 

Virksomheten innenfor det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi» 

vil hovedsakelig bygge på forsknings- og innovasjonsdagsordener som fastsettes av industrien og næringslivet, 

herunder SMB-er, sammen med forskersamfunnet og medlemsstatene på en åpen og gjennomsiktig måte, og 

legge sterk vekt på å mobilisere investeringer fra privat sektor og på innovasjon. 

Integrering av muliggjørende teknologi i løsninger på samfunnsutfordringer skal støttes som ledd i virksomhet 

knyttet til de berørte utfordringene. Anvendelse av muliggjørende teknologier som ikke er knyttet til 

samfunnsutfordringer, men som er viktige for å styrke den europeiske industriens konkurranseevne, skal støttes 

innenfor det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi». Det bør arbeides 

for en hensiktsmessig samordning med prioriteringene «fremragende vitenskap» og «samfunnsutfordringer». 

 En felles tilnærming 

Tilnærmingen skal omfatte både virksomhet som inngår i dagsordener, og mer åpne områder for å fremme 

innovative prosjekter og banebrytende løsninger, som omfatter hele verdikjeden, herunder FoU, omfattende 

pilotprosjekter og demonstrasjonsvirksomhet, prøvingsbenker og levende laboratorier, prototyper og 

produktvalidering i pilotlinjer. Virksomheten skal være utformet for å styrke industriens konkurranseevne ved å 

stimulere industrien, særlig SMB-er, til å investere mer i forskning og innovasjon, herunder gjennom åpne 

innbydelser. Det vil bli lagt tilstrekkelig vekt på små og mellomstore prosjekter. 

 En integrert tilnærming til muliggjørende nøkkelteknologi 

En viktig del av det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi» er 

muliggjørende nøkkelteknologi, definert som mikro- og nanoelektronikk, fotonikk, nanoteknologi, 

bioteknologi, avanserte materialer og avanserte produksjonssystemer(1). Disse tverrfaglige, kunnskaps- og 

kapitalintensive teknologiene berører mange ulike sektorer og danner grunnlag for betydelige 

konkurransefortrinn for den europeiske industrien, for vekststimulering og for å skape nye arbeidsplasser. En 

integrert tilnærming som fremmer kombinasjon, sammenfall og kryssbefruktning innenfor muliggjørende 

nøkkelteknologi i ulike innovasjonsprosesser og verdikjeder, kan gi lovende resultater og bane vei for nye 

industriteknologier, produkter, tjenester og anvendelsesområder (f.eks. innenfor romforskning, transport, 

landbruk, fiskerier, skogbruk, miljø, næringsmidler, helse og energi). Det omfattende samspillet mellom 

muliggjørende nøkkelteknologi og andre industrielle muliggjørende teknologier vil derfor bli utnyttet på en 

fleksibel måte som en viktig kilde til innovasjon. Dette vil utfylle støtte til forskning og innovasjon innenfor 

muliggjørende nøkkelteknologi, som gis av nasjonale eller regionale myndigheter gjennom utjevningsfondene 

innenfor rammen av strategiene for smart spesialisering. 

Innovasjon forutsetter økt tverrteknologisk forskningsinnsats. Tverrfaglige prosjekter og prosjekter knyttet til 

tverrgående muliggjørende nøkkelteknologi bør derfor utgjøre en integrerende del av prioriteringen «industrielt 

lederskap». Gjennomføringsstrukturen for Horisont 2020, som støtter muliggjørende nøkkelteknologi og 

virksomhet knyttet til tverrgående muliggjørende nøkkelteknologi, bør sikre synergi og effektiv samordning 

med blant annet samfunnsutfordringer. I tillegg vil det, når det er hensiktsmessig, bli arbeidet for å oppnå 

synergi mellom virksomhet knyttet til muliggjørende nøkkelteknologi og virksomhet innenfor 

utjevningspolitikken for 2014-2020 samt med EIT.  

  

(1) KOM(2009) 0512. 
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For all muliggjørende teknologi og industriteknologi, herunder muliggjørende nøkkelteknologi, er det et viktig 

mål å fremme samspillet mellom teknologiene og med anvendelsesområdene i forbindelse med samfunns-

utfordringene. Det skal tas fullt ut hensyn til dette ved utviklingen og gjennomføringen av dagsordener og 

prioriteringer. Det krever at berørte parter som representerer de ulike synsvinklene, deltar fullt ut ved 

fastsettelsen og gjennomføringen av prioriteringene. I enkelte tilfeller vil det også kreve tiltak som finansieres i 

fellesskap i forbindelse med muliggjørende teknologi og industriteknologi og de relevante samfunns-

utfordringene. Dette kan omfatte felles finansiering til offentlig-private partnerskap som har som formål å 

utvikle teknologier, fremme innovasjon samt anvende slike teknologier for å takle samfunnsutfordringer. 

IKT spiller en viktig rolle ved å sørge for de viktige grunnleggende infrastrukturene, teknologiene og 

systemene for avgjørende økonomiske prosesser og samfunnsmessige prosesser og nye private og offentlige 

produkter og tjenester. Den europeiske industrien må beholde ledelsen innenfor teknologiutvikling på IKT-

området, der mange teknologier er på vei inn i en ny brytningsfase som innebærer nye muligheter. 

Romforskning er en raskt voksende sektor som leverer avgjørende opplysninger til mange områder i det 

moderne samfunn og dermed oppfyller dets grunnleggende behov, og som behandler universelle vitenskapelige 

spørsmål og bidrar til å sikre Unionen en viktig rolle på den internasjonale arena. Romforskning underbygger 

alle typer virksomhet som gjennomføres i rommet, men er i dag omfattet av programmer som gjennomføres av 

medlemsstatene, Den europeiske romorganisasjon (ESA) eller i forbindelse med Unionens rammeprogrammer 

for forskning. Det kreves tiltak og investering i romforskning på unionsplan i samsvar med artikkel 189 i 

TEUV for å beholde konkurranseforspranget, beskytte Unionens rominfrastruktur og -programmer som 

Copernicus og Galileo samt beholde en framtidig rolle for Europa innenfor romforskning. 

I tillegg utgjør innovative tjenester og brukervennlige anvendelsesområder for opplysninger som har fram-

kommet gjennom romforskning, en viktig kilde til vekst og skaping av nye arbeidsplasser, og utviklingen av 

dem utgjør en viktig mulighet for Unionen. 

 Partnerskap og merverdi 

Gjennom partnerskap, klynger og nettverk, standardisering, fremming av samarbeid mellom ulike 

vitenskapelige og tekniske fagområder og sektorer med lignende forsknings- og utviklingsbehov kan Europa 

oppnå en kritisk masse som fører til gjennombrudd, nye teknologier og innovative produkter, tjenester og 

prosessløsninger. 

Utvikling og gjennomføring av forsknings- og innovasjonsdagsordener, herunder gjennom offentlig-private 

partnerskap, men også gjennom opprettelse av effektive forbindelser mellom industrien og den akademiske 

verden, mobilisering av ytterligere investeringer, tilgang til risikofinansiering, standardisering og støtte til før-

kommersielt offentlig innkjøp og innkjøp av innovative produkter og tjenester er avgjørende faktorer for å 

styrke konkurranseevnen. 

I denne sammenheng er det også nødvendig å knytte nær forbindelse med EIT for å frambringe og fremme 

entreprenørtalenter på toppnivå og påskynde innovasjonen ved å bringe folk fra ulike land, fagområder og 

organisasjoner sammen. 

Samarbeid på unionsplan kan også støtte mulighetene for handel gjennom støtten til utvikling av europeiske 

eller internasjonale standarder for nye produkter, tjenester og teknologier. Utvikling av slike standarder etter 

samråd med de relevante berørte parter, herunder fra forskermiljøet og industrien, kan ha en positiv virkning. 

Virksomhet til støtte for standardisering og samvirkingsevne, sikkerhet og forberedende arbeid til 

regelverksutforming vil bli fremmet. 

1.1 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

1.1.1  Særlig mål for IKT 

I samsvar med flaggskipsinitiativet «En digital dagsorden for Europa»(1) er det særlige målet for forskning og 

innovasjon (FoU) på IKT-området å gjøre det mulig for Europa å støtte, utvikle og utnytte de mulighetene IKT-

framskritt gir, til fordel for borgerne, foretakene forskersamfunnene.  

  

(1) KOM(2010) 0245. 
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Europa er verdens største økonomi og har verdens største andel av IKT-markedet, med en verdi på over  

2 600 milliarder euro i 2011, og bør dermed ha berettigede ambisjoner om at dets foretak, regjeringer, 

forsknings- og utviklingssentre og universiteter skal være ledende i IKT-utviklingen på europeisk og 

internasjonalt plan, utvikle ny forretningsvirksomhet og investere mer i IKT-innovasjon. 

IKT-sektoren i Europa bør innen 2020 levere minst tilsvarende sektorens andel av det globale IKT-markedet, 

som i 2011 var ca. en tredel. Europa bør også skape innovative IKT-foretak slik at en tredel av alle 

foretaksinvesteringer i forskning i og utvikling av IKT i Unionen, som utgjorde 35 milliarder euro per år i 

2011, foretas av selskaper som er opprettet i løpet ev de siste to tiårene. Dette vil kreve økte offentlige 

investeringer i forskning i og utvikling av IKT på måter som mobiliserer private investeringer, med sikte på å 

øke investeringene i det neste tiåret og opprette mange flere europeiske IKT-sentre og -klynger i verdensklasse. 

For å beherske stadig mer komplekse og tverrfaglige teknologi- og foretakskjeder på IKT-området er det behov 

for partnerskap, risikodeling og mobilisering av kritisk masse i hele Unionen. Tiltak på unionsplan bør hjelpe 

industrien til å ha et indre marked-perspektiv og oppnå stordriftsfordeler. Samarbeid gjennom felles, åpne 

teknologiplattformer med ringvirkninger og vektstangvirkninger vil gi en rekke berørte parter mulighet til å dra 

fordel av nye utviklingstendenser og skape ytterligere innovasjon. Partnerskap på unionsplan gjør det også 

mulig å oppnå enighet, oppretter et synlig kontaktpunkt for internasjonale partnere og vil støtte utvikling av 

standarder og samvirkende løsninger både i og utenfor Unionen. 

1.1.2  Begrunnelse og merverdi for Unionen 

IKT underbygger innovasjon og konkurranseevne innenfor en lang rekke private og offentlige markeder og 

sektorer, og muliggjør vitenskapelige framskritt innenfor alle fagområder. I løpet av det neste tiåret vil den 

omformende virkningen av digital teknologi og IKT-komponenter, IKT-infrastruktur og IKT-tjenester bli 

stadig mer synlig på alle områder. Databehandlings-, kommunikasjons- og datalagringsressurser vil fortsatt bli 

spredt i årene som kommer. Store mengder opplysninger og data, herunder i sanntid, vil bli produsert av 

sensorer, maskiner og datastøttede produkter, og vil gjøre det vanlig å gjennomføre tiltak på avstand og 

muliggjøre global innføring av forretningsprosesser og bærekraftige produksjonsanlegg som gjør det mulig å 

skape en lang rekke tjenester og anvendelsesområder. 

Mange kritiske kommersielle og offentlige tjenester og prosesser i kunnskapsproduksjonen innenfor vitenskap, 

utdanning, næringsliv, den kulturelle og kreative sektor og offentlig sektor vil bli levert gjennom IKT, og 

dermed bli mer tilgjengelige. IKT vil levere den kritiske infrastrukturen til produksjons- og 

forretningsprosesser, formidling og transaksjoner. IKT vil også gi et uunnværlig bidrag for å takle viktige 

samfunnsutfordringer, samt for samfunnsprosesser som fellesskapsdannelse, forbrukeratferd, politisk deltaking 

og offentlig forvaltning, for eksempel ved hjelp av sosiale medier samt plattformer og verktøy for å øke den 

kollektive bevisstheten. Det er av avgjørende betydning å støtte og integrere forskning som har et perspektiv 

der brukeren er i sentrum, for å utvikle konkurransedyktige løsninger. 

Unionens støtte til IKT-forskning og -innovasjon er et betydelig bidrag til utvikling av neste generasjons 

teknologier og anvendelsesområder, ettersom den utgjør en stor del av de samlede utgiftene til europeisk 

samarbeidsforskning og -innovasjon med middels høy til høy risiko. Offentlig investering i IKT-forskning og  

-innovasjon på unionsplan har vært og er fortsatt avgjørende for å mobilisere den kritiske massen som fører til 

gjennombrudd og til en større utbredelse og bedre bruk av innovative løsninger, produkter og tjenester. Den 

fortsetter å spille en sentral rolle når det gjelder utviklingen av åpne plattformer og teknologier som kan 

anvendes i hele Unionen, prøving av og pilotprosjekter med innovasjon under virkelig felleseuropeiske forhold, 

og optimalisering av ressursene for å styrke Unionens konkurranseevne og takle felles samfunnsutfordringer. 

Unionens støtte til IKT-forskning og -innovasjon gjør det også mulig for høyteknologiske SMB-er å vokse og 

dra nytte av størrelsen av unionsomfattende markeder. Den styrker samarbeid og fremragende kvalitet blant 

unionens forskere og ingeniører, forsterker synergien med og mellom nasjonale budsjetter, og fungerer som et 

kontaktpunkt for samarbeidet med partnere utenfor Europa. 

Flere evalueringer av IKT-virksomhet innenfor det sjuende rammeprogrammet har vist at målrettet investering 

i IKT-forskning og -innovasjon på unionsplan har bidratt til å bygge opp industrielt lederskap på områder som 

mobilkommunikasjon og IKT-systemer som er avgjørende for sikkerheten, og til å takle utfordringer som 

energieffektivitet, helse, matvaresikkerhet, transport og demografisk endring. Unionens investeringer i IKT-

forskningsinfrastrukturer har gitt europeiske forskere verdens beste forskningsnettverk og databehand-

lingsanlegg.  
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1.1.3  Hovedtrekk ved virksomheten 

En rekke ulike typer virksomhet skal være rettet mot utfordringene knyttet til industrielt og teknologisk 

lederskap på IKT-området og omfatte dagsordener for generisk IKT-forskning og -innovasjon, herunder særlig: 

a)  en ny generasjon komponenter og systemer: utvikling av avanserte, integrerte og energi- og 

ressurseffektive komponenter og systemer, 

b)  neste generasjons databehandling: avanserte og sikre systemer og teknologier for databehandling, herunder 

nettskyen, 

c)  framtidens Internett: programvare, maskinvare, infrastruktur, teknologier og tjenester, 

d)  innholdsteknologi og informasjonsforvaltning: IKT for digitalt innhold og for kulturelle og kreative 

industrier, 

e)  avanserte grensesnitt og roboter: robotteknologi og smarte rom, 

f)  mikro- og nanoelektronikk og fotonikk: muliggjørende nøkkelteknologier i forbindelse med mikro- og 

nanoelektronikk og fotonikk, som også omfatter kvanteteknologi. 

Disse seks hovedvirksomhetsområdene forventes å dekke alle behov, idet det tas hensyn til den europeiske 

industriens konkurranseevne på verdensplan. Disse omfatter industrielt lederskap innenfor generiske IKT-

baserte løsninger, produkter og tjenester som er nødvendige for å takle større samfunnsutfordringer samt 

anvendelsesbaserte dagsordener for IKT-forskning og -innovasjon, som vil bli støttet i forbindelse med den 

berørte samfunnsutfordringen. I lys av teknologiens stadig større framskritt på alle områder, vil samspillet 

mellom mennesker og teknologi ha betydning i denne sammenheng og være en del av den anvendelsesbaserte 

IKT-forskningen nevnt ovenfor. 

Disse seks virksomhetsområdene omfatter også IKT-spesifikke forskningsinfrastrukturer, for eksempel levende 

forsøkslaboratorier, og infrastruktur for underliggende muliggjørende nøkkelteknologier og integrering av dem 

i avanserte produkter og innovative smarte systemer, herunder utstyr, verktøy, støttetjenester, rene rom og 

tilgang til prototypeverksteder. 

Horisont 2020 vil støtte forskning og utvikling av IKT-systemer idet det tas fullt hensyn til fysiske personers 

grunnleggende rettigheter og friheter, og særlig retten til personvern. 

1.2 Nanoteknologi 

1.2.1  Særlig mål for nanoteknologi 

Det særlige målet for nanoteknologisk forskning og innovasjon er å sikre Unionen en ledende stilling på dette 

raskt voksende verdensmarkedet, ved å stimulere vitenskapelig og teknologisk framskritt samt investering i og 

utbredelse av nanoteknologi i konkurransedyktige produkter og tjenester med høy merverdi innenfor en rekke 

anvendelsesområder og sektorer. 

Innen 2020 vil nanoteknologi være sammenhengende integrert i de fleste teknologier og anvendelsesområder, 

basert på målet om fordeler for forbrukerne, livskvalitet, helsevern, bærekraftig utvikling og av det sterke 

potensialet industrien har til å finne tidligere utilgjengelige løsninger med sikte på produktivitet og 

ressurseffektivitet. 

Europa må dessuten bli en modell på verdensplan for sikker og ansvarlig innføring og styring av 

nanoteknologi, som sikrer både et høyt samfunnsmessig og industrielt utbytte og høye standarder for sikkerhet 

og bærekraft. 

Produkter som anvender nanoteknologi, utgjør et verdensmarked som Europa ikke har råd til å overse. Ifølge 

markedsvurderinger vil verdien av produkter med nanoteknologi som hovedkomponent nå 700 milliarder euro i 

2015 og 2 billioner euro i 2020, noe som tilsvarer henholdsvis 2 og 6 millioner arbeidsplasser. Europas 

nanoteknologibedrifter bør utnytte denne tosifrede markedsvekstraten og klare å skaffe en markedsandel som 

minst tilsvarer Europas andel av de samlede globale investeringene i forskning (dvs. en firedel) i 2020. 

1.2.2  Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Nanoteknologi omfatter en lang rekke ulike teknologier i utvikling, som har dokumentert potensial og 

revolusjonerende virkning for eksempel på materialer, IKT, transport, mobilitet, biovitenskap, helsevern 

(herunder behandling), forbruksvarer og produksjon, når forskningen omsettes i banebrytende, bærekraftige og 

konkurransedyktige produkter og produksjonsprosesser.  
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Nanoteknologi spiller en avgjørende rolle når det gjelder å takle utfordringene som identifiseres i Europa 2020-

strategien. En vellykket innføring av disse viktige muliggjørende teknologiene vil bidra til å øke den 

europeiske industriens konkurranseevne ved å muliggjøre nye og forbedrede produkter eller mer effektive 

prosesser samt ved å levere løsninger på nåtidens og framtidens samfunnsutfordringer. 

Den globale finansieringen av forskning i nanoteknologi er doblet fra ca. 6,5 milliarder euro i 2004 til ca.  

12,5 milliarder euro i 2008, og Unionen står for ca. en firedel av dette. Unionen har en anerkjent lederstilling 

innenfor nanovitenskap og nanoteknologi, og det antas at det vil være ca. 4 000 foretak i denne sektoren i 

Unionen i 2015. Dette lederskapet innenfor forskningen må beholdes, styrkes og videreutvikles til praktisk og 

kommersiell anvendelse. 

Europa må nå sikre og bygge videre på sin stilling på verdensmarkedet ved å fremme et omfattende samarbeid 

innenfor og mellom mange ulike verdikjeder og sektorer for å kunne omsette denne teknologien i sikre, 

bærekraftige og lønnsomme kommersielle produkter. Risikovurdering og -håndtering samt ansvarlig 

forvaltning er stadig mer avgjørende faktorer når det gjelder nanoteknologiens framtidige virkning på 

samfunnet, miljøet og økonomien. 

Virksomheten skal derfor legge vekt på en utbredt, ansvarlig og bærekraftig anvendelse av nanoteknologi i 

økonomien for å sikre fordeler med stor samfunnsmessig og industriell virkning. For å sikre at de potensielle 

mulighetene, herunder for etablering av nye foretak og skaping av arbeidsplasser, utnyttes, bør forskningen 

levere de verktøyene som er nødvendige for at standarder og regelverk skal kunne gjennomføres på riktig måte. 

1.2.3  Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Utvikling av neste generasjons nanomaterialer, nanoutstyr og nanosystemer 

Rettet mot helt nye produkter som muliggjør bærekraftige løsninger innenfor en lang rekke sektorer. 

b)  Sikring av en sikker og bærekraftig utvikling og anvendelse av nanoteknologi 

Rettet mot å få økt vitenskapelig kunnskap om nanoteknologiers og nanosystemers potensielle virkninger 

for menneskers helse og miljøet, og å levere verktøy for risikovurdering og -håndtering i hele livssyklusen, 

herunder standardiseringsspørsmål. 

c)  Utvikling av samfunnsperspektivet innenfor nanoteknologi 

Det legges vekt på forvaltning av nanoteknologi til fordel for samfunn og miljø. 

d)  Effektiv og bærekraftig syntese og framstilling av nanomaterialer, -komponenter og -systemer 

Det legges vekt på nye tiltak, smart integrering av nye og eksisterende prosesser, herunder teknologisk 

konvergens, samt økning for å oppnå produksjon i stor målestokk med høy presisjon, av produkter og 

fleksible produksjonsanlegg og anlegg med flere formål, som sikrer en effektiv overføring av kunnskap til 

industriell innovasjon. 

e)  Utvikling og standardisering av kapasitetsøkende teknikker, målemetoder og utstyr 

Det legges vekt på de underbyggende teknologiene som støtter utvikling og innføring på markedet av sikre 

komplekse nanomaterialer og nanosystemer. 

1.3 Avanserte materialer 

1.3.1  Særlig mål for avanserte materialer 

Det særlige målet for forskning og innovasjon som gjelder avanserte materialer, er å utvikle materialer med nye 

funksjoner og forbedret ytelse, med sikte på å skape konkurransedyktige og sikre produkter som har minst 

mulig innvirkning på miljøet og lavest mulig ressursforbruk. 

Materialer er av sentral betydning for industriell innovasjon og en viktig muliggjørende faktor. Avanserte 

materialer med større kunnskapsinnhold, nye funksjoner og forbedret ytelse er avgjørende for industriens 

konkurranseevne og for en bærekraftig utvikling innenfor en lang rekke anvendelsesområder og sektorer.  
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1.3.2  Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Det er behov for nye avanserte materialer for å utvikle bedre og bærekraftige produkter og prosesser og erstatte 

knappe ressurser. Slike materialer er en del av løsningen på de industrielle utfordringene og samfunns-

utfordringene ettersom de gir bedre ytelse og lavere ressurs- og energibehov samt er holdbare i hele 

livssyklusen til produktene. 

Anvendelsesbasert utvikling innebærer ofte utforming av helt nye materialer som gir mulighet for å levere 

planlagt ytelse ved bruk. Slike materialer er et viktig ledd i forsyningskjeden ved produksjon av produkter med 

høy verdi. De danner også grunnlag for framskritt innenfor tverrgående teknologiområder (for eksempel 

teknologier som anvendes innenfor helsevern, biovitenskap, elektronikk og fotonikk) og i stort sett alle 

markedssektorer. Materialene utgjør i seg selv en nøkkelfaktor for å øke produktenes verdi og ytelse. Den 

anslåtte verdien og virkningen av avanserte materialer er betydelig, med en årlig vekstrate på ca. 6 % og et 

forventet marked på rundt 100 milliarder euro i 2015. 

Materialene skal utvikles etter en metode som omfatter hele livssyklusen, fra levering av tilgjengelige 

materialer til slutten av deres livssyklus (fra vugge til grav), og ved hjelp av innovative metoder for å oppnå 

størst mulig reduksjon av det ressursforbruket (herunder energiforbruk) som kreves for å omforme dem eller 

for å begrense de negative virkningene for mennesker og miljø mest mulig. Kontinuerlig bruk, gjenvinning 

eller sekundær utnytting ved slutten av materialenes livssyklus skal også være omfattet, samt tilhørende 

samfunnsmessig innovasjon, for eksempel endringer i forbrukeratferd og nye forretningsmodeller. 

For å påskynde utviklingen skal det fremmes en tverrfaglig, sammenfallende tilnærming som omfatter kjemi, 

fysikk, ingeniørvitenskap, teoretisk modellering og datamodellering, biologi og i økende grad kreativ 

industridesign. 

Nye grønne innovasjonssammenslutninger og industriell symbiose som gir foretak mulighet til å diversifisere 

og utvide sine forretningsmodeller samt gjenbruke avfallet som grunnlag for ny produksjon. 

1.3.3  Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Tverrgående og muliggjørende materialteknologier 

Forskning i designmaterialer, bruksmaterialer, flerbruksmaterialer med større kunnskapsinnhold, nye 

funksjoner og forbedret ytelse samt konstruksjonsmaterialer med sikte på innovasjon i alle 

industrisektorer, herunder 

b)  Materialutvikling og -omforming 

Forskning og utvikling for å sikre en effektiv, sikker og bærekraftig utvikling og økning for å muliggjøre 

industriell produksjon av framtidige produkter som er utformet med sikte på å oppnå en «avfallsfri» 

håndtering av materialer i Europa. 

c)  Håndtering av materialkomponenter 

Forskning og utvikling for å finne nye og innovative teknikker for materialer og deres komponenter og 

systemer. 

d)  Materialer for en bærekraftig og ressurseffektiv lavutslippsindustri 

Utvikling av nye produkter og anvendelsesområder, forretningsmodeller og ansvarlig forbrukeratferd som 

reduserer energiforbruket og fremmer lavutslippsproduksjon. 

e)  Materialer til kreative industrier, herunder på kulturarvområdet 

Utforming og utvikling av konvergerende teknologier for å skape nye forretningsmuligheter, herunder 

bevaring og restaurering av materialer med historisk eller kulturell verdi, samt nye materialer. 

f)  Metrologi, karakterisering, standardisering og kvalitetskontroll 

Fremming av teknologier som karakterisering, ikke-destruktiv evaluering, kontinuerlig vurdering og 

overvåking og modeller for ytelsesprognoser med tanke på framskritt og virkning innenfor materialviten-

skap og -teknikk.  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/517 

 

g)  Optimalisert materialbruk 

Forskning og utvikling med sikte på å undersøke erstatning av og alternativer til bruken av materialer og 

innovative forretningsmodeller samt identifisering av viktige ressurser. 

1.4 Bioteknologi 

1.4.1  Særlig mål for bioteknologi 

Det særlige målet for forskning og innovasjon innenfor bioteknologi er å utvikle konkurransedyktige, 

bærekraftige, sikre og innovative industriprodukter og -prosesser og å være en drivkraft for innovasjon i en 

rekke europeiske sektorer som landbruk, skogbruk, næringsmidler, energi, kjemikalier og helse samt den 

kunnskapsbaserte bioøkonomien. 

Et sterkt grunnlag for vitenskap, teknologi og innovasjon innenfor bioteknologien vil hjelpe europeiske 

industrier med å sikre en ledende stilling innenfor denne viktige muliggjørende teknologien. Denne stillingen 

vil bli ytterligere styrket gjennom integrering av både helse- og sikkerhetsvurderingen, økonomiske og 

miljømessige virkninger av bruken av teknologien, og forvaltningen av de samlede og særskilte risikoene i 

forbindelse med innføringen av bioteknologi. 

1.4.2  Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Med den stadig større kunnskapen om levende systemer som drivkraft, er bioteknologien rustet til å levere en 

strøm av nye anvendelsesområder og styrke Unionens industrigrunnlag og innovasjonskapasitet. Eksempler på 

bioteknologiens økende betydning er industrielle anvendelsesområder som biofarmasøytiske produkter, 

næringsmiddel- og fôrproduksjon og biokjemikalier, der sistnevntes markedsandel anslås å stige med opp til  

12 % til 20 % av kjemikalieproduksjonen innen 2015. Bioteknologi overholder også en rekke av de såkalte tolv 

prinsippene for grønn kjemi, på grunn av biosystemenes selektivitet og effektivitet. Den mulige økonomiske 

byrden for foretak i Unionen kan reduseres gjennom utnytting av potensialet i bioteknologiske prosesser  

og bioprodukter for å redusere CO2-utslippene, som anslås å bli på mellom 1 og 2,5 milliarder tonn  

CO2-ekvivalenter per år i 2030. 

I Europas biofarmasøytiske sektor framstilles allerede ca. 20 % av de nåværende legemidlene ved hjelp av 

bioteknologi, og andelen for nye legemidler er nærmere 50 %. Bioteknologi vil spille en viktig rolle i 

overgangen til en biobasert økonomi gjennom utvikling av nye industrielle prosesser. Bioteknologi baner også 

vei for utvikling av bærekraftig landbruk, akvakultur og skogbruk og for utnytting av havressursenes enorme 

potensial for framstilling av innovative anvendelsesområder innenfor industri, helse, energi, kjemi og miljø. 

Den nye sektoren for «blå» bioteknologi forventes å vokse med 10 % per år. 

Andre viktige kilder til innovasjon finnes i grensesnittet mellom bioteknologi og andre muliggjørende og 

konvergerende teknologier, særlig nanoteknologi og IKT, med anvendelsesområder som måle- og 

diagnoseteknikk. 

1.4.3  Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Styrking av banebrytende bioteknologi som en framtidig drivkraft for innovasjon 

Utvikling av nye teknologiområder som syntetisk biologi, bioinformatikk og systembiologi, som er svært 

lovende for innovative produkter og teknologier samt for helt nye anvendelsesområder. 

b)  Bioteknologibaserte industriprodukter og -prosesser 

Utvikling av industriell bioteknologi og bioprosessutforming i industriell målestokk, for konkurranse-

dyktige industriprodukter og bærekraftige prosesser (f.eks. innenfor kjemi, helse, gruvedrift, energi, 

papirmasse og papir, fiberprodukter og tre, tekstiler, stivelse, bearbeiding av næringsmidler) samt de miljø- 

og helsemessige sidene ved dette, herunder rengjøring. 

c)  Innovative og konkurransedyktige plattformsteknologier 

Utvikling av plattformsteknologier (f.eks. genomforskning, metagenomforskning, proteomforskning, 

metabolomforskning, molekylære verktøy, ekspresjonssystemer, fenotypeplattformer og cellebaserte 

plattformer) for å styrke lederskapet og konkurransefortrinnet i en lang rekke sektorer som har økonomisk 

innvirkning.  
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1.5 Avansert produksjons- og bearbeidingsteknologi 

1.5.1  Særlig mål 

Det særlige målet for forskning og innovasjon innenfor avansert produksjons- og bearbeidingsteknologi er å 

omforme dagens produksjonsforetak, -systemer og -prosesser. Dette vil skje blant annet gjennom utnytting av 

muliggjørende nøkkelteknologi med sikte på å oppnå mer kunnskapsintensive, bærekraftige, ressurs- og 

energieffektive tverrsektorielle produksjons- og bearbeidingsteknologier som resulterer i flere innovative 

produkter, prosesser og tjenester. Å skape nye og bærekraftige produkter, prosesser og tjenester og muliggjøre 

en konkurransedyktig innføring av dem, samt avansert produksjons- og bearbeidingsteknologi er også 

avgjørende for å nå målene for prioriteringen «samfunnsutfordringer». 

1.5.2  Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Produksjonssektoren har stor betydning for den europeiske økonomien med et bidrag på ca. 17 % av BNP og 

ca. 22 millioner arbeidsplasser i Unionen i 2007. Lavere økonomiske handelshindringer og kommunika-

sjonsteknologiens muliggjørende virkning har ført til at produksjonssektoren er preget av sterk konkurranse og 

av at stadig mer virksomhet flyttes til land som har lavest samlet kostnad. Den europeiske tilnærmingen til 

produksjon må derfor endres radikalt for at Europa fortsatt skal kunne beholde den globale konkurranseevnen, 

og Horisont 2020 kan bidra til å samle alle relevante berørte parter for å oppnå dette. 

Europa må øke investeringene på unionsplan for å beholde den ledende stillingen og kompetansen innenfor 

produksjonsteknologi og gjennomføre overgangen til kunnskapsintensive varer av høy verdi ved å skape 

rammevilkår for bærekraftig produksjon og livssyklusservice for framstilte produkter. Ressurskrevende 

produksjons- og prosessindustri må mobilisere ytterligere ressurser og kunnskap på unionsplan og øke 

investeringene i forskning, utvikling og innovasjon for å muliggjøre videre framskritt i retning av en 

konkurransedyktig ressurseffektiv og bærekraftig lavutslippsøkonomi og gjennomføre de avtalte unions-

omfattende reduksjonene av klimagassutslipp fra industrisektorene innen 2050(1). 

Med en sterk unionspolitikk vil Europa hjelpe de eksisterende industriene til å vokse og stimulere framtidens 

nye industrier. Den anslåtte verdien og virkningen av avanserte produksjonssystemer er betydelig, med et 

forventet marked på 150 milliarder euro i 2015 og en samlet årlig vekstrate på ca. 5 %. 

Det er avgjørende at kunnskap og kompetanse beholdes for å opprettholde produksjons- og bearbeidings-

kapasiteten i Europa. Forsknings- og innovasjonsvirksomhet skal legge vekt på bærekraftig og sikker 

produksjon og bearbeiding, og på å innføre de tekniske innovasjonene og den kundeorienteringen som er 

nødvendig for å framstille produkter og tjenester med et høyt kunnskapsinnhold og lavt material- og 

energiforbruk. 

Europa må også overføre muliggjørende teknologier og kunnskap til andre produksjonssektorer, for eksempel 

bygg- og anleggssektoren, som er en viktig kilde til klimagassutslipp og står for ca. 40 % av alt energiforbruk 

og dermed 36 % av CO2-utslippene i Europa. Bygg- og anleggssektoren bidrar med 10 % av BNP og  

3 millioner foretak, hvorav 95 % SMB-er, og ca. 16 millioner arbeidsplasser i Europa, og må innføre 

innovative materialer og produksjonsmetoder for å redusere miljøvirkningene. 

1.5.3  Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Teknologi til framtidens fabrikker 

Fremming av bærekraftig industriell vekst ved å lette en strategisk overgang i Europa fra kostnadsbasert 

produksjon til en tilnærming basert på ressurseffektivitet og utvikling av produkter med høy merverdi og 

IKT-basert intelligent produksjon med høy ytelse, i et integrert system. 

b)  Teknologi som muliggjør energieffektive systemer og energieffektive bygninger med liten miljøvirkning 

Redusert energiforbruk og CO2-utslipp gjennom forskning i, utvikling og innføring av bærekraftig bygge-

teknologi og -systemer, som omfatter hele verdikjeden og reduserer bygningers samlede miljøvirkning.  

  

(1) KOM(2011) 0112. 
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c)  Bærekraftig og ressurseffektiv lavutslippsteknologi i energikrevende prosessindustrier 

Styrking av prosessindustrienes konkurranseevne gjennom en kraftig økning av ressurs- og energi-

effektiviteten og reduksjon av disse industrienes miljøvirkning i hele verdikjeden, ved å fremme innføring 

av lavutslippsteknologier, mer bærekraftige industrielle prosesser og, når det er relevant, integrering av 

fornybare energikilder. 

d)  Nye og bærekraftige forretningsmodeller 

Utvikling av konsepter og metoder for fleksible kunnskapsbaserte forretningsmodeller med individuelt 

tilpassede strategier, herunder alternative ressursproduktive metoder. 

1.6 Romforskning 

1.6.1  Særlig mål for romforskningen 

Det særlige målet for romforskning og -innovasjon er å fremme en kostnadseffektiv, konkurransedyktig og 

innovativ romindustri (herunder SMB-er) samt forskersamfunn som kan utvikle og utnytte rominfrastruktur for 

å dekke Unionens framtidige politiske og samfunnsmessige behov. 

Det er avgjørende å styrke den europeiske offentlige og private romsektoren ved å styrke romforskning og  

-innovasjon for å opprettholde og beskytte Europas mulighet til å anvende romforskning som støtte for 

Unionens politikk, internasjonale strategiske interesser og konkurranseevne blant etablerte og nye 

romfartsnasjoner. Tiltak på unionsplan vil bli gjennomført i forbindelse med medlemsstatenes og Den 

europeiske romfartsorganisasjonens (ESAs) virksomhet innenfor romforskning, med sikte på å bygge opp 

komplementaritet mellom ulike aktører. 

1.6.2  Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Romforskning er en viktig, men ofte usynlig forutsetning for mange ulike tjenester og produkter som er 

avgjørende for det moderne samfunnet, for eksempel navigasjon og kommunikasjon samt værmeldinger og 

geografiske opplysninger som innhentes av satellitter gjennom jordobservasjon. Utformingen og 

gjennomføringen av politikk på europeisk, nasjonalt og regionalt plan blir stadig mer avhengig av opplysninger 

som framkommer gjennom romforskning. Den globale romsektoren vokser raskt og utvides til nye områder 

(f.eks. Kina, Sør-Amerika og Afrika). Den europeiske industrien er i dag en betydelig eksportør av 

høykvalitetssatellitter til kommersielle og vitenskapelige formål. Den økende globale konkurransen truer 

Europas stilling på dette området. 

Det er dermed i Europas interesse å sikre industriens fortsatte framgang på dette sterkt konkurransepregede 

markedet. I tillegg har data fra europeiske vitenskapelige satellitter og sonder ført til noen av de mest 

betydningsfulle gjennombruddene i de seneste tiårene innenfor geovitenskap, grunnleggende fysikk, astronomi 

og planetologi. Videre har innovativ romteknologi, f.eks. robotteknikk, bidratt til framskrittene i kunnskaps- og 

teknologiutviklingen i Europa. Med denne enestående kapasiteten har den europeiske romsektoren en 

avgjørende rolle å spille når det gjelder å takle de utfordringene som identifiseres i Europa 2020-strategien. 

Forskning, teknologiutvikling og innovasjon underbygger kapasitet i romsektoren, som er avgjørende for det 

europeiske samfunnet. Mens USA bruker ca. 25 % av sitt rombudsjett på FoU, bruker Unionen under 10 %. 

Dessuten inngår Unionens romforskning i medlemsstatenes nasjonale programmer, ESA-programmene og 

Unionens rammeprogrammer for forskning. 

For å beholde Europas teknologiske og konkurransemessige forsprang og dra nytte av investeringer, kreves i 

henhold til artikkel 4 nr. 3 og artikkel 189 i TEUV tiltak på unionsplan i forbindelse med den romforskningen 

som utføres av medlemsstatene og ESA, som på vegne av ESAs medlemsstater har forvaltet industriell 

satellittutvikling og oppgaver i det ytre rommet på et mellomstatlig grunnlag siden 1975. Det er også behov for 

tiltak på unionsplan for å fremme deltaking fra de beste forskerne fra alle medlemsstatene og redusere 

hindringene for forskningssamarbeid om romprosjekter på tvers av landegrensene. 

I tillegg vil de opplysningene som leveres av europeiske satellitter, gi stadig større potensial for ytterligere 

utvikling av innovative satellittbaserte tjenester i senere ledd. Dette er en typisk virksomhetssektor for SMB-er 

og bør støttes av forsknings- og innovasjonstiltak med sikte på full utnytting av denne muligheten, og særlig av 

de omfattende investeringene i de to unionsprogrammene Galileo og Copernicus.  
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Romforskning overskrider av naturlige grunner grensene på jorden, og er et enestående felles utgangspunkt for 

å skape store prosjekter som gjennomføres i internasjonalt samarbeid. For at Europa skal kunne spille en 

betydelig rolle innenfor internasjonal romvirksomhet i de neste tiårene, kreves både en felles europeisk 

rompolitikk og romforskning- og -innovasjonsvirksomhet på europeisk plan. 

Romforskning og -innovasjon innenfor Horisont 2020 er forenlige med målene for Unionens rompolitikk og de 

europeiske handlingsprogrammenes behov, slik de fortsatt fastsettes av Rådet og Kommisjonen(1). 

Europeiske rominfrastrukturer som Copernicus- og Galileo-programmene utgjør en strategisk investering, og det 

er nødvendig å utvikle innovative anvendelsesområder i senere ledd. For dette formål skal anvendelsen av 

romteknologi støttes gjennom de respektive særlige målene under prioriteringen «samfunnsutfordringer», når det 

er hensiktsmessig, for å sikre sosioøkonomiske fordeler samt avkastning av investeringer og europeisk lederskap 

innenfor anvendelsesområder i senere ledd. 

1.6.3  Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Muliggjøring av europeisk konkurranseevne, uavhengighet og innovasjon i den europeiske romsektoren 

Dette innebærer å opprettholde og videreutvikle en konkurransedyktig, bærekraftig og foretaksom 

romindustri kombinert med et romforskningsmiljø i verdensklasse, for å beholde og styrke Europas ledende 

og uavhengige stilling innenfor romsystemer, for å fremme innovasjon i romsektoren og for å muliggjøre 

rombasert innovasjon på jorden, for eksempel ved å anvende fjernmåling og navigasjonsdata. 

b)  Muliggjøring av framskritt innenfor romteknologi 

Målet er å utvikle avansert og muliggjørende romteknologi og operative konsepter fra idé til demonstrasjon 

i rommet. Dette omfatter teknologi som støtter tilgangen til rommet, teknologi for å beskytte romutstyr mot 

trusler som avfall og solerupsjon, samt satellittkommunikasjon, navigasjon og fjernmåling. Utviklingen og 

anvendelsen av avansert romteknologi krever både kontinuerlig utdanning av høyt kvalifiserte ingeniører og 

forskere og sterke koplinger mellom disse og brukerne av romanvendelsene. 

c)  Muliggjøring av utnytting av romdata 

En betydelig bedre utnytting av dataene fra europeiske satellitter (vitenskapelige, offentlige eller 

kommersielle) kan oppnås dersom det gjøres en ytterligere innsats med sikte på behandling, arkivering, 

validering, standardisering og en bærekraftig tilgjengeliggjøring av romdata samt med sikte på å støtte 

utviklingen av nye informasjonsprodukter og -tjenester som bygger på disse dataene, idet det tas hensyn til 

artikkel 189 i TEUV, herunder innovasjon innenfor databehandling, spredning og samvirkingsevne, særlig 

fremming av tilgang til og utveksling av geovitenskapelige data og metadata. Slik virksomhet kan også 

sikre høyere avkastning av investeringer i rominfrastruktur og bidra til å takle samfunnsutfordringer, særlig 

dersom de samordnes i en global innsats, for eksempel innenfor rammen av det globale systemet av 

jordobservasjonssystemer (GEOSS), og særlig gjennom full utnytting av Copernicus som det viktigste 

europeiske bidraget, av det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet Galileo eller av FNs klimapanel 

(IPCC), når det gjelder klimaendringer. En rask innføring av disse innovasjonene i den relevante 

anvendelsen og i beslutningsprosessene vil bli støttet. Dette omfatter også utnytting av data til ytterligere 

vitenskapelige undersøkelser. 

d)  Muliggjøring av europeisk forskning til støtte for internasjonale rompartnerskap 

Romprosjekter er av grunnleggende global art. Dette er særlig tydelig i forbindelse med virksomhet som 

«Space Situational Awareness» (SSA) og mange prosjekter knyttet til romvitenskap og utforsking av 

rommet. Utviklingen av banebrytende romteknologi skjer i økende grad innenfor slike internasjonale 

partnerskap. Å sikre tilgang til disse partnerskapene er en viktig forutsetning for at europeiske forskere og 

industrier skal kunne lykkes. Fastsettelse og gjennomføring av langsiktige kjøreplaner og samordning med 

internasjonale partnere er avgjørende for at dette målet skal kunne nås. 

2 Tilgang til risikofinansiering 

2.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å bidra til å håndtere markedssvikt når det gjelder tilgang til risikofinansiering for 

forskning og innovasjon.  

  

(1) KOM(2011) 0152. 
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Investeringssituasjonen på forsknings- og innovasjonsområdet er alvorlig, særlig for innovative SMB-er og 

foretak med middels markedsverdi og stort vekstpotensial. Det er flere store svakheter i markedets tilbud av 

finansiering ettersom de innovasjonene som er nødvendige for å nå politiske mål, vanligvis viser seg å være for 

risikofylte for markedet, og de mer omfattende fordelene for samfunnet utnyttes derfor ikke fullt ut. 

En ordning for lån («låneordning») og en ordning for egenkapital («egenkapitalordning») vil bidra til å løse 

disse problemene ved å forbedre finansierings- og risikoprofilene for den berørte FoU-virksomheten. Dette vil 

gi foretak og andre målgrupper lettere tilgang til lån, garantier og andre former for risikofinansiering, fremme 

investeringer i en tidlig fase og utviklingen av eksisterende og nye risikokapitalfond, forbedre 

kunnskapsoverføringen og markedet for immaterialrett, tiltrekke midler til risikokapitalmarkedet og generelt 

bidra til å påskynde overgangen fra idé, utvikling og demonstrasjon av nye produkter og tjenester til den 

kommersielle utnyttingen av dem. 

Den samlede virkningen vil være at privat sektor blir mer villig til å investere i forskning og innovasjon, og 

dermed vil bidra til å nå et viktig mål for Europa 2020-strategien: 3 % av Unionens BNP skal investeres i FoU 

innen utgangen av tiåret, hvorav to tredeler skal være bidrag fra privat sektor. Bruken av finansielle 

instrumenter vil også bidra til at målene for forskning og innovasjon nås innenfor alle sektorer og 

politikkområder som er avgjørende for å takle samfunnsutfordringene, for å styrke konkurranseevnen og for å 

støtte bærekraftig, inkluderende vekst og tilbud av miljøvennlige produkter og andre offentlige goder. 

2.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Det er behov for en låneordning for forskning og innovasjon for å øke sannsynligheten for at lån og garantier 

gis og for at forsknings- og innovasjonspolitiske mål nås. Den nåværende kløften i markedet mellom 

etterspørsel etter og tilbud av lån og garantier for risikofylte investeringer i forskning og innovasjon, som den 

nåværende finansieringsordningen med risikodeling (RSFF) skal redusere, vil sannsynligvis fortsatt bestå, 

ettersom forretningsbankene stort sett er fraværende når det gjelder utlån med høy risiko. Etterspørselen etter 

lånefinansiering gjennom RSFF har vært stor siden ordningen ble innført i midten av 2007: i den første fasen 

(2007-2010) oversteg de aktive godkjente lånesøknadene de innledende forventningene med mer enn 50 % 

(7,6. milliarder euro, mot forventet 5 milliarder euro). 

Videre har bankene vanligvis ikke mulighet til å verdivurdere kunnskapsbaserte eiendeler som for eksempel 

immaterialrettigheter, og er derfor ofte uvillige til å investere i kunnskapsbaserte selskaper. Følgen er at mange 

etablerte innovative selskaper – små og store – ikke kan få lån til forsknings- og innovasjonsvirksomhet med 

høy risiko. Ved utformingen og gjennomføringen av Kommisjonens ordning(er), som i samsvar med 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 vil bli gjennomført i partnerskap med en eller flere enheter som er 

pålagt ansvar, skal det sikres at det tas hensyn til egnede nivåer og former for teknologiske og finansielle 

risikoer, med sikte på å dekke de påviste behovene. 

Denne typen markedssvikt skyldes i utgangspunktet usikkerhet, informasjonsasymmetri og de høye kostnadene 

for forsøkene på å løse disse problemene: nyetablerte foretak har for kort historikk til å tilfredsstille potensielle 

långivere, selv etablerte foretak kan ofte ikke framlegge nok opplysninger, og ved starten av en investering i 

forskning og innovasjon er det overhodet ikke sikkert at innsatsen faktisk vil resultere i vellykket innovasjon. 

I tillegg kan foretak som er i konseptutviklingsfasen eller arbeider innenfor nye områder, ofte ikke stille 

tilstrekkelig sikkerhet. En annen hindring er at selv om forsknings- og innovasjonsvirksomheten resulterer i et 

kommersielt produkt eller en kommersiell prosess, er det ikke sikkert at foretaket som står bak innsatsen, alene 

vil kunne dra nytte av de fordelene den medfører. 

Når det gjelder merverdien for Unionen, vil låneordningen bidra til å bøte på markedssvikt som hindrer privat 

sektor i å investere mest mulig i forskning og innovasjon. Gjennomføringen av den vil gjøre det mulig å samle 

en kritisk masse av ressurser fra Unionens budsjett og, på grunnlag av risikodeling, fra den eller de 

finansieringsinstitusjonen(e) som har ansvar for å gjennomføre den. Den vil stimulere foretak til å investere 

mer egenkapital i forskning og innovasjon enn de ellers ville gjort. I tillegg vil den hjelpe både offentlige og 

private organisasjoner med å redusere risikoen knyttet til før-kommersielt innkjøp og innkjøp av innovative 

produkter og tjenester.  
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Det er behov for en egenkapitalordning for forskning og innovasjon på unionsplan for å forbedre tilgangen til 

egenkapitalfinansiering i en tidlig fase eller vekstfasen, og for å styrke utviklingen av Unionens 

risikokapitalmarked. I teknologioverførings- og startfasen befinner nye selskaper seg i en fastlåst situasjon der 

offentlige forskningstilskudd opphører og det er umulig å få privat finansiering. Offentlig støtte med sikte på å 

mobilisere privat såkorn- og oppstartsfinansiering for å redde selskapene ut av denne situasjonen, er på det 

nåværende tidspunkt enten for oppsplittet og uregelmessig, eller den forvaltes uten den nødvendige 

sakkunnskap. Videre er de fleste risikokapitalfondene i Europa for små til å støtte innovative foretaks fortsatte 

vekst, og de har ikke den kritiske massen som er nødvendig for at de skal kunne spesialisere seg og drive 

virksomhet på tverrnasjonalt plan. 

Følgene er alvorlige. Før finanskrisen investerte risikokapitalfond ca. 7 milliarder euro per år i SMB-er, mens 

tallene for 2009 og 2010 ligger mellom 3 og 4 milliarder euro. Redusert finansiering gjennom risikokapital har 

påvirket antall nye foretak som finansieres gjennom risikokapitalfond: i 2007 fikk ca. 3 000 SMB-er 

risikokapitalfinansiering, mens tallet i 2010 var bare ca. 2 500. 

Når det gjelder merverdien for Unionen, vil egenkapitalordningen for forskning og innovasjon utfylle de 

nasjonale og regionale ordningene, som ikke kan anvendes på investeringer i forskning og innovasjon på tvers 

av landegrensene. Avtalene som inngås i den tidlige fasen vil også ha en demonstrasjonseffekt som kan være til 

nytte for offentlige og private investorer i hele Europa. I vekstfasen er det bare på europeisk plan mulig å oppnå 

det nødvendige omfanget av og den sterke deltakingen fra private investorer, som er avgjørende for at et 

selvstendig risikokapitalmarked skal kunne fungere. 

Låne- og egenkapitalordningene vil sammen med et sett av tilhørende tiltak støtte gjennomføringen av de 

politiske målene for Horisont 2020. For dette formålet vil de bli anvendt for å konsolidere og høyne kvaliteten 

på Europas vitenskapsgrunnlag, fremme forskning og innovasjon med en foretaksbasert dagsorden samt for å 

takle samfunnsutfordringer, med vekt på virksomhet som pilotprosjekter, demonstrasjon, prøveanlegg og 

utbredelse på markedet. Det bør gjennomføres særlige støttetiltak, for eksempel opplysnings- og 

veiledningsvirksomhet for SMB-er. Regionale myndigheter, sammenslutninger av SMB-er, handelskamre og 

relevante finansmeglere kan eventuelt rådspørres i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av 

denne virksomheten. 

I tillegg vil de bidra til at forsknings- og innovasjonsmålene for andre programmer og politikkområder nås, for 

eksempel den felles landbrukspolitikken, tiltak knyttet til klima (overgang til en lavutslippsøkonomi) og den 

felles fiskeripolitikken. Komplementaritet med nasjonale og regionale finansieringsinstrumenter vil bli utviklet 

innenfor den felles strategiske rammen for utjevningspolitikk for 2014-2020, der det forventes at 

finansieringsinstrumenter vil spille en større rolle. 

Ved utformingen av låne- og egenkapitalordningene er det tatt hensyn til behovet for å bøte på de ulike 

formene for markedssvikt, og til disse og andre områders særtrekk (for eksempel graden av dynamikk og 

etablering av foretak) og finansieringsbehov, uten å skape markedsvridning. Bruken av finansielle instrumenter 

må ha en klar europeisk merverdi og bør gi en vektstangvirkning samt utfylle nasjonale instrumenter. 

Budsjettfordelingen mellom instrumentene kan tilpasses i løpet av Horisont 2020 som reaksjon på endrede 

økonomiske vilkår. 

Egenkapitalordningen og SMB-delen av låneordningen vil bli gjennomført som en del av to unionsfinansie-

ringsinstrumenter som gir egenkapital og lån for å støtte SMB-ers forskning og innovasjon og vekst, i 

forbindelse med egenkapital- og låneordningene under COSME. Det vil bli sikret komplementaritet mellom 

Horisont 2020 og COSME. 

2.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

a) Låneordningen, som tilbyr lånefinansiering av forskning og innovasjon: «Unionens låne- og garantitjeneste 

for forskning og innovasjon» 

Målet er å forbedre tilgangen til lånefinansiering – lån, garantier, motgarantier samt andre former for låne- 

og risikofinansiering – for offentlige og private enheter og offentlig-private partnerskap som utøver 

forsknings- og innovasjonsvirksomhet som krever risikofylte investeringer for å gi resultater. Det skal 

særlig legges vekt på å støtte forskning og innovasjon som har stort potensial for fremragende kvalitet. 

Ettersom et av målene for Horisont 2020 er å bidra til å redusere kløften mellom FoU og innovasjon ved å 

fremme innføring av nye eller forbedrede varer og tjenester på markedet, og idet det tas hensyn til den 

avgjørende rollen som konseptprøvingsfasen spiller i kunnskapsoverføringen, kan det innføres ordninger 

som muliggjør finansiering av de konseptprøvingsfasene som er nødvendige for å fastslå betydningen, 

relevansen og den framtidige innovative virkningen av de forskningsresultatene eller den oppfinnelsen 

overføringen gjelder. 
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Målgruppen for lånefinansieringen skal potensielt være rettssubjekter av alle størrelser, som kan låne og 

tilbakebetale penger, og særlig SMB-er med potensial til å gjennomføre innovasjon og vokse raskt, 

mellomstore og store foretak, universiteter og forskningsinstitusjoner, forsknings- og innovasjonsinfra-

strukturanlegg, offentlig-private partnerskap og instrumenter eller prosjekter med særlige formål. 

Finansieringen av låneordningen skal omfatte to hoveddeler: 

1  En etterspørselsbasert del der lån og garantier gis etter først-til-mølla-prinsippet, med særlig støtte til 

SMB-er og foretak med middels markedsverdi. Denne delen skal reagere på den stabile og kontinuerlige 

veksten i omfanget av RSFF-utlån, som er etterspørselstyrt. Under SMB-delen skal det gis støtte til 

virksomhet som er rettet mot å forbedre tilgangen til finansiering for SMB-er og andre enheter som er 

FoU- og/eller innovasjonsbaserte. Dette kan omfatte støtte til SMB-instrumentet i fase 3, avhengig av 

etterspørselen. 

2  En målrettet del, der det legges vekt på politikk og viktige sektorer som er avgjørende for å takle 

samfunnsutfordringer, styrke industrielt lederskap og konkurranseevnen, støtte bærekraftig og 

inkluderende vekst med lavt CO2-utslipp, og tilby miljøvennlige produkter og andre offentlige goder. 

Denne delen skal hjelpe Unionen med å behandle forsknings- og innovasjonsaspektene ved målene for 

sektorpolitikken. 

b)  Egenkapitalordningen, som tilbyr egenkapitalfinansiering av forskning og innovasjon: «Unionens egenkapi-

talinstrumenter for forskning og innovasjon» 

Målet er å bidra til å rette opp manglene på det europeiske risikokapitalmarkedet og tilby egenkapital og 

kvasiegenkapital for å dekke innovative foretaks utviklings- og finansieringsbehov fra såkornfasen fram til 

vekst og utvidelse. Det skal legges vekt på å støtte målene for Horisont 2020 og tilknyttet politikk. 

Målgruppen skal omfatte foretak av alle størrelser, som gjennomfører eller innleder innovasjonsvirksomhet, 

særlig innovative SMB-er og foretak med middels markedsverdi. 

Egenkapitalordningen vil legge vekt på fond som tilbyr risikokapital i den tidlige fasen og «fond i fond» 

som tilbyr risikokapital og kvasiegenkapital (herunder mezzaninkapital) til porteføljeforetak. Ordningen gir 

også mulighet til å foreta investeringer i utvidelses- og vekstfasen sammen med egenkapitalordningen for 

vekst under COSME, for å sikre kontinuerlig støtte i foretakenes start- og utviklingsfase. 

Egenkapitalordningen vil hovedsakelig være etterspørselsbasert og skal anvende en porteføljestrategi som 

går ut på at risikokapitalfond og andre lignende formidlere, velger hvilke foretak det skal investeres i. 

Øremerking kan anvendes for å nå særlige politiske mål, på grunnlag av de positive erfaringene med 

øremerking til miljøinnovasjon i rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013), for 

eksempel for å nå mål som er knyttet til de identifiserte samfunnsutfordringene. 

Oppstartsdelen gir støtte i såkornfasen og de tidlige fasene og skal muliggjøre egenkapitalfinansiering i 

blant annet kunnskapsoverføringsorganisasjoner og lignende organer gjennom støtte til teknologioverføring 

(herunder overføring til produksjonssektoren av resultatene av forskning og oppfinnelser på området for 

offentlig forskning, for eksempel gjennom konseptprøving), såkornkapitalfond, tverrnasjonale 

såkornkapitalfond og fond for investeringer i den tidlige fasen, verktøy for saminvestering med såkalte 

forretningsengler, immaterialrettigheter, plattformer for utveksling av og handel med immaterialrettigheter, 

og fond som yter risikokapital i startfasen samt «fond i fond» som driver virksomhet over landegrensene og 

investerer i risikokapitalfond. Dette kan omfatte støtte til SMB-instrumentet i fase 3, avhengig av 

etterspørselen. 

Vekstdelen skal foreta investeringer i utvidelses- og vekstfasen i forbindelse med egenkapitalordningen for 

vekst under COSME, herunder investeringer i «fond i fond» i offentlig og privat sektor, som driver 

virksomhet over landegrensene og investerer i risikokapitalfond, hvorav de fleste vil ha en tematikk som 

støtter målene for Europa 2020-strategien. 

3 Innovasjon i SMB-er 

3.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å stimulere bærekraftig økonomisk vekst ved å øke graden av innovasjon i SMB-er, dekke 

deres ulike innovasjonsbehov i hele innovasjonssyklusen for alle typer innovasjon og dermed skape raskere 

voksende SMB-er med internasjonal virksomhet.  
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På bakgrunn av SMB-enes sentrale rolle i Europas økonomi er forskning og innovasjon i SMB-er avgjørende 

for å øke konkurranseevnen, styrke økonomisk vekst og skaping av arbeidsplasser, og dermed nå målene for 

Europa 2020-strategien og særlig flaggskipsinitiativet «Innovasjonsunionen». 

Til tross for SMB-enes store andel av økonomien og sysselsettingen og deres betydelige innovasjonspotensial, 

har de imidlertid ulike typer problemer med å bli mer innovative og konkurransedyktige, herunder mangel på 

finansielle midler og tilgang til finansiering, manglende ferdigheter innenfor innovasjonsstyring, manglende 

evne til nettverksbygging og samarbeid med eksterne parter og utilstrekkelig bruk av offentlig innkjøp for å 

fremme innovasjonen i SMB-er. Selv om det etableres like mange nye selskaper i Europa som i USA, har de 

europeiske SMB-ene mye større vanskeligheter med å vokse og utvikle seg til store selskaper enn motpartene i 

USA. Et internasjonalisert forretningsklima med stadig mer innbyrdes forbundne verdikjeder øker presset på 

SMB-ene ytterligere. SMB-ene må styrke forsknings- og innovasjonskapasiteten. De må utvikle, anvende og 

kommersialisere ny kunnskap og nye forretningsideer raskere og i større utstrekning for å klare seg i 

konkurransen på globale markeder i rask utvikling. Utfordringen består i å stimulere mer innovasjon i SMB-

ene og dermed styrke deres konkurranseevne, bærekraft og vekst. 

De foreslåtte tiltakene har som mål å utfylle nasjonale og regionale strategier og programmer for innovasjon i 

foretak, fremme samarbeidet mellom SMB-er, herunder tverrnasjonalt samarbeid, klynger og andre 

innovasjonsrelevante aktører i Europa, redusere kløften mellom FoU og vellykket utbredelse på markedet, 

skape et mer innovasjonsvennlig miljø for foretakene, herunder tiltak på etterspørselssiden samt tiltak som har 

til formål å styrke kunnskapsoverføring og støtte, idet det tas hensyn til at innovasjonsprosesser, nye 

teknologier, markeder og forretningsmodeller er i stadig endring. 

Det vil bli opprettet sterke forbindelser mellom sektorspesifikk unionspolitikk, særlig COSME og utjev-

ningsfondene, for å sikre synergi og en sammenhengende tilnærming. 

3.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

SMB-er en viktig drivkraft for innovasjon på grunn av deres evne til raskt og effektivt å omsette nye ideer i 

vellykket virksomhet. De er viktige kanaler for kunnskapsoverføring ved at de bringer forskningsresultatene til 

markedet. SMB-ene spiller en viktig rolle for teknologi- og kunnskapsoverføringen, ettersom de bidrar til å 

overføre innovasjoner som stammer fra forskningen som skjer på universiteter, i forskningsorganer og i foretak 

som gjennomfører forskning. I løpet av de siste tjue årene har innovative SMB-er bidratt til at hele sektorer er 

blitt fornyet og til at nye sektorer har oppstått. Raskt voksende foretak er avgjørende for utviklingen av nye 

industrier og for å påskynde de strukturelle endringene som er nødvendige for at Europa skal bli en 

kunnskapsbasert og bærekraftig økonomi med vedvarende vekst og arbeidsplasser av høy kvalitet. 

SMB-er finnes i alle sektorer av økonomien. De utgjør en viktigere del av den europeiske økonomien enn i 

andre områder, f.eks. USA. Innovasjon kan skje i alle typer SMB-er. De trenger oppmuntring og støtte for å 

investere i forskning og innovasjon og styrke sin kapasitet til å styre innovasjonsprosesser. Ved å gjøre dette 

bør de kunne utnytte hele innovasjonspotensialet i det indre marked og det europeiske forskningsområdet, slik 

at de kan skape nye forretningsmuligheter i og utenfor Europa og bidra til å finne løsninger knyttet til viktige 

samfunnsutfordringer. 

Deltaking i forskning og innovasjon i Unionen styrker SMB-enes FoU- og teknologikapasitet, øker deres 

kapasitet til å utvikle, absorbere og anvende ny kunnskap, øker den økonomiske utnyttingen av nye løsninger, 

styrker innovasjon innenfor produkter, tjenester og forretningsmodeller, fremmer forretningsvirksomhet på 

større markeder og gir SMB-ene internasjonale kunnskapsnettverk. SMB-er som har en god 

innovasjonsledelse, som ofte bygger på ekstern sakkunnskap og eksterne ferdigheter, oppnår bedre resultater 

enn andre. 

Samarbeid over landegrensene er en viktig del av SMB-enes innovasjonsstrategi for å løse noen av problemene 

som er knyttet til størrelsen, for eksempel tilgang til teknologisk og vitenskapelig kompetanse og nye markeder. 

Slikt samarbeid bidrar til å omsette ideer i økonomisk gevinst og foretaksvekst og samtidig til å øke de private 

investeringene i forskning og innovasjon. 

Regionale og nasjonale programmer for forskning og innovasjon, som ofte støttes gjennom den europeiske 

utjevningspolitikken, spiller en vesentlig rolle når det gjelder å fremme SMB-er. Utjevningsfondene spiller en 

særlig viktig rolle gjennom å bygge opp kapasitet og fungere som et hjelpemiddel for å oppnå fremragende 

kvalitet for SMB-er som får mulighet til å utvikle fremragende prosjekter som kan konkurrere om støtte under 

Horisont 2020. Det er likevel bare noen få nasjonale og regionale programmer som yter støtte til SMB-er som 

utfører forsknings- og innovasjonsvirksomhet på tvers av landegrensene, til unionsomfattende formidling og 
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utbredelse av innovative løsninger eller til tverrnasjonale innovasjonsstøttetjenester. Utfordringen består i å gi 

SMB-ene tematisk åpen støtte til å gjennomføre internasjonale prosjekter i tråd med foretakenes 

innovasjonsstrategier. Tiltak på unionsplan er derfor nødvendige for å utfylle virksomhet som gjennomføres på 

nasjonalt og regionalt plan, for å styrke virkningen av dem og for å skape mer åpne forsknings- og 

innovasjonsstøttesystemer. 

3.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

a) Integrering av støtte til SMB-er, særlig gjennom et særskilt instrument.

SMB-er skal støttes på alle områder innenfor Horisont 2020. For dette formål skal det fastsettes bedre vilkår 

for SMB-er som vil delta i Horisont 2020. I tillegg skal et særskilt SMB-instrument gi trinnvis og 

sammenhengende støtte gjennom hele innovasjonssyklusen. SMB-instrumentet skal rettes mot alle typer 

innovative SMB-er som viser at de har store ambisjoner om å utvikle seg, vokse og drive internasjonal 

virksomhet. Det skal tilbys for alle typer innovasjon, herunder tjenesteinnovasjon, ikke-teknologisk 

innovasjon og sosial innovasjon, forutsatt at hver virksomhet gir en klar europeisk merverdi. Målet er å 

utvikle og utnytte SMB-ers innovasjonspotensial ved å bøte på mangelen på finansiering i den tidlige fasen 

av forskning og -innovasjon med høy risiko, stimulere innovasjon og øke kommersialiseringen av 

forskningsresultater i private sektor. 

Instrumentet vil bli anvendt innenfor rammen av ett sentralisert forvaltningssystem, en lett 

forvaltningsordning og ett felles kontaktpunkt. Det skal hovedsakelig gjennomføres etter «nedenfra-og-

opp»-prinsippet gjennom en kontinuerlig åpen innbydelse. 

Det særskilte SMB-instrumentet vil bli anvendt i forbindelse med alle de særlige målene under 

prioriteringen «samfunnsutfordringer» og det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi», og et beløp vil bli avsatt til dette formålet 

b) Støtte til forskningsintensive SMB-er 

Målet er å fremme tverrnasjonal markedsrettet innovasjon i SMB-er som gjennomfører FoU. Et særlig tiltak 

skal rettes mot forskningsintensive SMB-er i alle sektorer, som viser evne til å utnytte prosjektresultatene 

kommersielt. Dette tiltaket vil bygge på Eurostars-programmet. 

c) Økt innovasjonskapasitet i SMB-er 

Det skal gis støtte til tverrnasjonal virksomhet som bidrar til gjennomføringen av og utfyller SMB-tiltakene 

i hele Horisont 2020, særlig for å forbedre SMB-ers innovasjonskapasitet. Når det er hensiktsmessig, skal 

slik virksomhet samordnes med tilsvarende nasjonale tiltak. Det planlegges et nært samarbeid med 

nettverket av nasjonale kontaktpunkter og Enterprise Europe-nettverket (EEN). 

d) Støtte til markedsbasert innovasjon

Tverrnasjonal markedsbasert innovasjon for å forbedre rammevilkårene for innovasjon skal støttes, og de 

særskilte hindringene for innovative SMB-ers vekst, skal fjernes. 

DEL III 

SAMFUNNSUTFORDRINGER 

1 Helse, demografisk endring og velferd 

1.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å forbedre livslang helse og velferd for alle. 

Livslang helse og velferd for alle, både barn, voksne og eldre, økonomisk bærekraftige og innovative helse- og 

omsorgssystemer av høy kvalitet som en del av velferdssystemet, og muligheter for nye arbeidsplasser og vekst 

er målene for støtten til forskning og innovasjon i forbindelse med denne utfordringen, og vil utgjøre et 

vesentlig bidrag til Europa 2020-strategien. 
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Kostnadene for Unionens helse- og sosialhjelptjenester øker, og de forebyggende tiltakene for alle aldre blir 

stadig dyrere. Antall europeere over 65 forventes å bli nesten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 151 millioner 

i 2060, og antall personer over 80 forventes å stige fra 22 til 61 millioner i samme periode. For å redusere eller 

begrense disse kostnadene slik at de fortsetter å være bærekraftige, er det blant annet nødvendig å forbedre 

livslang helse og velferd for alle, og derfor å oppnå en effektiv forebygging, behandling og håndtering av 

sykdommer og funksjonshemninger. 

Kroniske tilstander og sykdommer er vesentlige årsaker til funksjonshemning, dårlig helse, pensjon av 

helsemessige grunner og for tidlig død, og medfører betydelige sosiale og økonomiske kostnader. 

I Unionen er hjerte- og karsykdom årlig årsak til flere enn 2 millioner dødsfall og koster samfunnet mer enn 

192 milliarder euro, mens kreft forårsaker en firedel av alle dødsfall og er den hyppigste årsaken til dødsfall for 

personer i alderen 45-64. Flere enn 27 millioner mennesker i Unionen har diabetes, og flere enn 120 millioner 

mennesker har reumatiske sykdommer samt sykdommer i muskel- og skjelettsystemet. Sjeldne sykdommer er 

fortsatt en stor utfordring ettersom de rammer ca. 30 millioner mennesker i hele Europa. De samlede 

kostnadene for hjernelidelser (herunder, men ikke begrenset til lidelser som gjelder mental helse, herunder 

depresjon) anslås til 800 milliarder euro. Det anslås at psykiske lidelser berører 165 millioner mennesker i 

Unionen, med en kostnad på 118 milliarder euro. Det er ventet at disse tallene vil øke betydelig, mest som et 

resultat av at Europas befolkning blir eldre og den tilknyttede økningen i nevrodegenerative sykdommer. 

Faktorer som miljø, arbeid og livsstil samt sosioøkonomiske faktorer er relevante for mange av disse 

tilstandene, og opptil en tredel av den samlede sykdomsbyrden anslås å være knyttet til disse. 

Infeksjonssykdommer (f.eks. HIV/AIDS, tuberkulose og malaria) er et globalt problem og er årsak til 41 % av i 

alt 1,5 milliarder tapte leveår på verdensplan, hvorav 8 % i Europa. Sykdommer knyttet til fattigdom og 

oversette sykdommer er også et globalt problem. Det må også tas forholdsregler når det gjelder nye epidemier, 

infeksjonssykdommer som kommer tilbake (herunder sykdommer knyttet til vann) og trusselen fra økende 

antimikrobiell resistens. Det bør tas hensyn til økt risiko for sykdommer som overføres fra dyr. 

Samtidig blir utviklingen av legemidler og vaksiner stadig dyrere og mindre effektiv. Innsatsen for å oppnå 

større framskritt i utviklingen av legemidler og vaksiner omfatter innføring av alternative metoder som kan 

erstatte klassisk sikkerhets- og effektivitetsprøving. Det må tas tak i vedvarende forskjeller på helseområdet og 

i behovene til særlige befolkningsgrupper (f.eks. personer som har sjeldne sykdommer), og det må sikres 

tilgang til effektive og kompetente helse- og omsorgstjenester for alle europeere uavhengig av alder eller 

bakgrunn. 

Andre faktorer, for eksempel ernæring, fysisk aktivitet, velstand, inkludering, engasjement, sosial kapital og 

arbeid, påvirker også helse og velferd, og en helhetlig tilnærming skal anvendes. 

På grunn av lengre forventet levetid vil alders- og befolkningsstrukturen i Europa bli endret. Forskning som 

fremmer livslang helse, aktiv alderdom og velferd for alle vil derfor være en hjørnestein i en vellykket 

tilpassing av samfunnene til den demografiske utviklingen. 

1.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Sykdom og funksjonshemning lar seg ikke stanse av nasjonale grenser. En egnet innsats på europeisk plan 

innenfor forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med tredjestater og med deltaking fra alle berørte 

parter, herunder pasienter og sluttbrukere, kan og bør være et avgjørende bidrag for å takle disse globale 

utfordringene og dermed arbeide for å nå FNs tusenårsmål, gi bedre helse og velferd for alle og gi Europa en 

ledende stilling på de raskt voksende globale markedene for innovasjoner som gjelder helse og velferd. 

Innsatsen avhenger av fremragende forskning som kan forbedre den grunnleggende forståelsen av viktige 

faktorer for helse, sykdom, funksjonshemning, sunne arbeidsvilkår, utvikling og aldring (herunder forventet 

levetid), og av en sammenhengende og omfattende omsetting av slik ny og eksisterende kunnskap i innovative, 

skalerbare, effektive, tilgjengelige og sikre produkter, strategier, tiltak og tjenester. Videre krever disse 

utfordringene, som finnes i hele Europa og i mange tilfeller i hele verden, at det reageres med langsiktig og 

samordnet støtte til samarbeid mellom fremragende tverrfaglige og flersektorielle grupper. Det er også 

nødvendig å takle utfordringen gjennom samfunnsvitenskap, økonomisk vitenskap og humaniora.  
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At utfordringen er kompleks og at bestanddelene er innbyrdes avhengige, gjør det nødvendig å reagere på 

europeisk plan. Mange metoder, verktøy og teknologier kan anvendes innenfor mange av forsknings- og 

innovasjonsområdene som denne utfordringen gjelder, og kan best støttes på unionsplan. Disse omfatter 

forståelse av det molekylære grunnlaget for sykdom, identifisering av innovative terapeutiske strategier og nye 

modellsystemer, tverrfaglig anvendelse av kunnskap innenfor fysikk, kjemi og systembiologi, utvikling av 

langsiktige kohorter og gjennomføring av klinisk prøving (herunder med hensyn til utvikling av legemidler og 

virkninger av dem innenfor alle aldersgrupper), klinisk bruk av «-omikk», systembiomedisin og utvikling av 

IKT og anvendelsen av IKT innenfor helsetjenester, særlig e-helse. Kravene fra særskilte befolkningsgrupper 

blir også best håndtert når det skjer på en integrert måte, for eksempel gjennom utvikling av stratifiserte 

og/eller persontilpassede legemidler, behandling av sjeldne sykdommer samt løsninger for hjelp til et 

selvstendig liv. 

For å øke virkningen av tiltak på unionsplan vil det bli gitt støtte til hele spekteret av forsknings-, utviklings- og 

innovasjonsvirksomhet fra grunnforskning gjennom omsetting av kunnskap om sykdom i ny behandling, til 

store prøvings-, pilotprosjekt- og demonstrasjonstiltak, ved å mobilisere privat investering, til offentlig og før-

kommersielt innkjøp av nye produkter, tjenester og skalerbare løsninger, som, når de er nødvendige, virker 

sammen og støttes av fastsatte standarder og/eller felles retningslinjer. Denne samordnede europeiske innsatsen 

vil øke den vitenskapelige kapasiteten innenfor helseforskning og bidra til kontinuerlig utvikling av EFO. Den 

vil også samvirke, når og når det er hensiktsmessig, med virksomhet som utvikles i forbindelse med «Helse for 

vekst»-programmet, de felles programplanleggingsinitiativene, herunder «Forskning i nevrodegenerative 

sykdommer», «Et sunt kosthold for et sunt liv», «Antimikrobiell resistens», «Lengre liv, bedre livskvalitet» og 

det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn alderdom. 

Vitenskapsgruppen for helse vil være en kunnskapsbasert plattform for berørte parter og utarbeide 

vitenskapelige bidrag som gjelder denne samfunnsutfordringen. Den skal levere en sammenhengende, 

vitenskapelig og målrettet analyse av forsknings- og innovasjonshindringer og muligheter knyttet til denne 

samfunnsutfordringen, bidra til å fastsette forsknings- og innovasjonsprioriteringer samt oppmuntre til 

unionsomfattende deltaking i den. Gjennom aktivt samarbeid med berørte parter skal den bidra til 

kapasitetsoppbygging og fremme deling av kunnskap og tettere samarbeid på dette området i hele Unionen. 

1.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Effektiv fremming av helse støttet av et solid dokumentasjonsgrunnlag forebygger sykdommer, bidrar til 

velferd og er kostnadseffektivt. Fremming av helse, aktiv alderdom, velferd og sykdomsforebygging avhenger 

også av en forståelse av viktige helsefaktorer, effektive forebyggende verktøy, effektiv helse- og 

sykdomsovervåking og -beredskap samt effektive screeningprogrammer. Effektiv fremming av helse lettes 

også ved at det gis bedre informasjon til borgerne, der de oppmuntres til å ta ansvarlige valg når det gjelder 

helse. 

En vellykket innsats for å forebygge, tidlig spore, håndtere, behandle og kurere sykdommer, 

funksjonshemning, sårbarhet og nedsatt funksjonsevne underbygges av en grunnleggende forståelse av 

bestemmende faktorer og årsaker, prosesser og virkninger samt faktorer som ligger til grunn for god helse og 

velferd. Bedre forståelse av helse og sykdom vil kreve en nær forbindelse mellom grunnforskning og klinisk, 

epidemiologisk og sosioøkonomisk forskning. Effektiv datadeling, standardisert databehandling og en kopling 

av disse dataene til store kohorteundersøkelser er også avgjørende, og det samme er omsetting av 

forskningsresultatene i praksis, særlig gjennom klinisk prøving, som bør rettes mot alle aldersgrupper for å 

sikre at legemidlene er tilpasset til anvendelsesområdene. 

Gjenoppblomstringen av gamle infeksjonssykdommer, herunder tuberkulose, og den økte forekomsten av 

sykdommer som kan forebygges gjennom vaksinasjon, understreker ytterligere behovet for en helhetlig 

tilnærming til sykdommer knyttet til fattigdom og oversette sykdommer. Det økende problemet med 

antimikrobiell resistens krever også en omfattende tilnærming 

Persontilpassede legemidler bør utvikles med sikte på å tilpasse forebyggende og terapeutiske tilnærminger til 

pasientenes behov, og må underbygges gjennom tidlig påvisning av sykdom. Det er en samfunnsutfordring å 

tilpasse seg til de større kravene til helse- og omsorgssektoren på grunn av den aldrende befolkningen. Dersom 

effektive helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper skal opprettholdes, må det gjøres en innsats for å 

forbedre beslutningstakingen i forbindelse med forebygging og behandling, for å identifisere og støtte 

spredningen av beste praksis i helsesektoren og støtte integrert behandling. En bedre forståelse av 

aldringsprosessene og forebygging av sykdommer som er knyttet til alder, er grunnlaget for å holde Europas 

borgere sunne og aktive gjennom hele livet. Like viktig er en omfattende utbredelse av teknologisk, 

organisatorisk og sosial innovasjon som særlig kan gjøre det mulig for eldre, kronisk syke og 

funksjonshemmede å forbli aktive og selvhjulpne. Dermed vil deres fysiske, sosiale og psykiske velvære kunne 

økes og vare lenger. 

All slik virksomhet skal gjennomføres på en slik måte at det gis støtte gjennom hele forsknings- og 

innovasjonssyklusen, noe som kan styrke konkurranseevnen for europeiske industrier og utviklingen av nye 
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markedsmuligheter. Det vil også bli lagt vekt på å involvere alle berørte parter på helseområdet, herunder 

pasienter og pasientorganisasjoner samt tilbydere av helse- og omsorgstjenester, for å utvikle en forsknings- og 

innovasjonsdagsorden som aktivt involverer borgerne og avspeiler deres behov og forventninger. 

Særskilt virksomhet skal omfatte følgende: forståelse av viktige helsefaktorer (herunder ernæring, fysisk 

aktivitet og kjønn samt miljømessige, sosioøkonomiske, arbeidsmessige og faktorer knyttet til klima); 

forbedring av helsefremming og sykdomsforebygging; forståelse av sykdommer og forbedring av diagnoser og 

prognoser; utvikling av effektive forebyggings- og screeningprogrammer og forbedring av vurderingen av 

sykdomsmottakelighet; forbedring av overvåkingen av infeksjonssykdommer og -beredskap med sikte på å 

bekjempe epidemier og nye sykdommer; utvikling av nye og bedre forebyggende og terapeutiske vaksiner og 

legemidler; anvendelse av medisinske datamodeller for å forbedre sykdomskontroll og -prognoser; utvikling av 

regenerativ medisin og tilpassede behandlinger og sykdomsbehandling, herunder palliativ medisin. overføring 

av kunnskap til klinisk praksis og skalerbare innovasjonstiltak; forbedring av helseopplysning og bedre 

innsamling og anvendelse av kohortedata og administrative data på helseområdet; standardiserte dataanalyser 

og -teknikker; aktiv alderdom og hjelp til et selvstendig liv; individuell oppmerksomhet på og mulighet for 

egenomsorg; fremming av integrert omsorg, herunder psykososiale aspekter; forbedring av vitenskapelige 

verktøy og metoder for å støtte politisk beslutningstaking og behov for regelverk; optimalisert effektivitet i 

helsetjenestene; og reduksjon av skjevheter og ulikheter på helseområdet med dokumentert beslutningstaking 

og spredning av beste praksis og med innovative teknologier og metoder. Aktiv deltaking fra tilbydere av 

helsetjenester skal oppmuntres med sikte på å sikre rask anvendelse og gjennomføring av resultater. 

2 Matvaresikkerhet, bærekraftig landbruk og skogbruk, forskning knyttet til hav, sjøer og indre 

vannveier samt bioøkonomien 

2.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å sikre tilstrekkelige forsyninger av sikre og sunne næringsmidler av høy kvalitet og andre 

biobaserte produkter, gjennom utvikling av produktive, bærekraftige og ressurseffektive primærproduk-

sjonssystemer, fremming av tilknyttede økosystemtjenester og gjenoppretting av biologisk mangfold sammen 

med konkurransedyktige forsynings-, bearbeidings- og omsetningskjeder med lavt CO2-utslipp. Dette vil 

påskynde overgangen til en bærekraftig europeisk bioøkonomi som kan redusere kløften mellom nye 

teknologier og gjennomføringen av dem. 

I de kommende tiårene vil Europa stå overfor økt konkurranse om begrensede og uttømmelige naturressurser, 

virkningene av klimaendringer, særlig på primærproduksjonssystemer (landbruk, herunder husdyrhold og 

hagebruk, skogbruk, fiskerier og akvakultur), og behovet for å kunne tilby en bærekraftig, sikker og pålitelig 

matvareforsyning for den europeiske og en økende global befolkning. Det anslås at det vil være nødvendig med 

en økning på 70 % i verdens matvareforsyning for å kunne brødfø en samlet befolkning på 9 milliarder 

mennesker i 2050. Landbruk står for ca. 10 % av Unionens klimagassutslipp, og selv om de går ned i Europa, 

forventes de samlede utslippene fra landbruket å øke opp til 20 % innen 2030. Videre vil Europa måtte sikre 

tilstrekkelige og bærekraftig framstilte forsyninger av råstoffer, energi og industriprodukter i en situasjon der 

det blir færre karbonholdige fossile ressurser (olje- og gassproduksjonen forventes redusert med ca. 60 % innen 

2050), og samtidig opprettholde konkurranseevnen. Bioavfall (anslått til opptil 138 millioner tonn per år i 

Unionen, hvorav opptil 40 % deponeres) er et enormt problem og gir store kostnader, til tross for den potensielt 

høye merverdien 

For eksempel kastes anslagsvis 30 % av alle næringsmidler som produseres i industriland. Det er behov for 

store endringer for å redusere denne mengden med 50 % i Unionen innen 2030(1). Nasjonale grenser er 

dessuten betydningsløse når det gjelder innføring og spredning av skadedyr og sykdommer som rammer dyr og 

planter, herunder zoonose og sykdomsframkallende stoffer som overføres gjennom næringsmidler. I tillegg til 

nasjonale forebyggende tiltak er tiltak på unionsplan av vesentlig betydning for å oppnå fullstendig kontroll og 

for at det indre markedet skal fungere effektivt. Utfordringen er kompleks, påvirker et bredt spekter av 

innbyrdes forbundne sektorer, og krever en helhetlig og systemisk tilnærming.  

  

(1) KOM(2011) 0112. 
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Det kreves stadig flere biologiske ressurser for å kunne tilfredsstille markedets etterspørsel etter en sikker og 

sunn matvareforsyning, biomaterialer, biobrensel og biobaserte produkter, fra forbruksvarer til kjemikalier i 

bulk. Kapasiteten i de jord- og vannbaserte økosystemene som kreves for produksjon av dette, er imidlertid 

begrenset, samtidig som det er konkurranse om å utnytte dem og de ofte ikke forvaltes på best mulige måte, 

noe som for eksempel framgår av den alvorlige reduksjonen av jordens karboninnhold og fruktbarhet samt 

uttømmingen av fiskebestanden. Det er ytterligere rom for å fremme økosystemtjenester fra landbruksjord, 

skoger, sjøvann og ferskvann ved å integrere agronomiske, miljømessige og sosiale mål i bærekraftig 

produksjon og bærekraftig forbruk. 

Potensialet i biologiske ressurser og økosystemer kan utnyttes på en langt mer bærekraftig, effektiv og integrert 

måte. For eksempel kan potensialet i biomasse fra landbruk, skoger og avfallsstrømmer fra landbruk, vann, 

industri og kommuner utnyttes bedre. 

Det er et grunnleggende behov for en overgang til en best mulig og fornybar bruk av biologiske ressurser og til 

bærekraftige primærproduksjons- og bearbeidingssystemer som kan produsere flere næringsmidler, fibrer og 

andre biobaserte produkter med minst mulig innsats, miljøvirkning og klimagassutslipp, bedre økosystem-

tjenester, uten avfall og med tilstrekkelig samfunnsmessig verdi. Målet er å skape næringsmiddelproduk-

sjonssystemer som styrker, underbygger og fremmer ressursgrunnlaget og gjør det mulig å skape bærekraftig 

velstand. Det er viktig å bedre forstå og utvikle den måten næringsmiddelproduksjonen framstilles, 

distribueres, markedsføres, forbrukes og styres på. En nøkkelfaktor for å oppnå dette er en kritisk innsats med 

sammenkoplet forskning og innovasjon samt en fortsatt dialog mellom politiske, sosiale, økonomiske og andre 

interessegrupper, både i og utenfor Europa. 

2.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Landbruk, skogbruk, fiskerier og akvakultur er sammen med biobaserte industrier de viktigste underbyggende 

sektorene i bioøkonomien. Bioøkonomien utgjør et stort og voksende marked til en anslått verdi på over 

2 000 milliarder euro, som gir 20 millioner arbeidsplasser og stod for 9 % av den samlede sysselsettingen i 

Unionen i 2009. Investeringer i forskning og innovasjon innenfor rammen av denne samfunnsutfordringen vil 

gjøre det mulig for Europa å bli ledende på de berørte markedene og vil spille en rolle med hensyn til 

oppnåelsen av målene for Europa 2020-strategien og dens flaggskipsinitiativer «Innovasjonsunionen» og «Et 

ressurseffektivt Europa». 

En fullt fungerende europeisk bioøkonomi – som omfatter bærekraftig produksjon av fornybare ressurser fra 

land-, fiskeri- og akvakulturmiljøer og omforming av dem til næringsmidler, fôr, fibrer, biobaserte produkter 

og bioenergi samt til de tilknyttede offentlige godene – vil kunne skape en høy merverdi for Unionen. Ved 

siden av markedsfunksjonen støtter bioøkonomien også en lang rekke funksjoner knyttet til offentlige goder, 

biologisk mangfold og økosystemtjenester. Dersom den forvaltes på en bærekraftig måte, kan den redusere 

primærproduksjonens og forsyningskjedens sammenlagte miljøvirkning. Den kan øke deres konkurranseevne, 

forbedre Europas selvforsyningsevne og gi arbeidsplasser og forretningsmuligheter som er avgjørende for 

utviklingen i land- og kystområder. Utfordringene knyttet til matvaresikkerhet, bærekraftig landbruk, 

akvakultur, skogbruk og overordnet bioøkonomi er både europeiske og globale. Tiltak på unionsplan er 

avgjørende for å føre sammen klynger som kan gi den nødvendige bredden og kritiske massen til å utfylle 

innsatsen som gjøres av en enkelt medlemsstat eller grupper av medlemsstater. En tilnærming med mange 

aktører vil sikre nødvendig kryssbefruktning gjennom samspill mellom forskere, foretak, gårdbrukere/ 

produsenter, rådgivere og sluttbrukere. Det er også nødvendig at det skjer på unionsplan for å sikre 

sammenheng i håndteringen av denne utfordringen i alle sektorer, og med sterke koplinger til relevant 

unionspolitikk. Samordning av forskning og innovasjon på unionsplan vil kunne stimulere og bidra til å 

påskynde de nødvendige endringene i hele Unionen. 

Forskning og innovasjon vil samvirke med og støtte utarbeidingen av et bredt spekter av Unionens politikk og 

tilknyttede mål, herunder den felles landbrukspolitikken (særlig politikken for utvikling av landdistriktene, de 

felles programplanleggingsinitiativene, herunder «Landbruk, matvaresikkerhet og klimaendringer», «Et sunt 

kosthold for et sunt liv» og «Sunne og produktive sjøer og hav») og det europeiske innovasjonspartnerskapet 

om produktivitet og bærekraft i landbruket og det europeiske innovasjonspartnerskapet om vann, den felles 

fiskeripolitikken, den integrerte havpolitikken, det europeiske klimaendringsprogrammet, vannramme-

direktivet(1), havstrategidirektivet(2), Unionens handlingsplan for skogbruk, temastrategien for vern av jord, 

Unionens 2020-strategi for biologisk mangfold, den strategiske energiteknologiplanen, Unionens innovasjons- 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF av 17. juni 2008 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

havmiljøpolitikk (havstrategidirektivet) (EUT L 164 av 25.6.2008,, s. 19). 
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og industripolitikk, politikk overfor tredjestater og bistandspolitikk, plantehelsestrategier, strategier for 

dyrehelse og dyrevelferd samt rammeregler for å verne miljø, helse og sikkerhet, for å fremme 

ressurseffektivitet og klimatiltak og for å redusere avfall. En bedre integrering av hele prosessen fra 

grunnforskning til innovasjon i tilknyttet unionspolitikk vil i betydelig grad kunne øke merverdien for Unionen, 

gi vektstangvirkning, øke samfunnsbetydningen, gi sunne næringsmidler og bidra til ytterligere å utvikle 

bærekraftig forvaltning av land, sjø og hav og bioøkonomiske markeder. 

For å støtte Unionens politikk for bioøkonomi og for å gjøre det lettere å styre og overvåke forskning og 

innovasjon vil det bli gjennomført sosioøkonomisk forskning og framtidsrettet virksomhet i forbindelse med 

bioøkonomistrategien, herunder utvikling av indikatorer, databaser, modeller og prognoser samt konsekvens-

analyse av initiativer som gjelder økonomien, samfunnet og miljøet. 

Tiltak som drives av utfordringer og er rettet mot sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler samt 

moderniseringen av sektorer og markeder knyttet til bioøkonomi, skal støttes gjennom tverrfaglig forskning 

som driver innovasjonen framover og fører til utvikling av nye strategier, praksiser, bærekraftige produkter og 

prosesser. Slik virksomhet gjelder innovasjon i vid forstand, fra teknologisk, ikke-teknologisk, organisatorisk, 

økonomisk og sosial innovasjon til for eksempel teknologioverføringsmetoder, nye forretningsmodeller, 

merkevarebygging og tjenester. Gårdbrukeres og SMB-ers potensial til å bidra til innovasjon må anerkjennes. I 

tilnærmingen til bioøkonomien skal det tas hensyn til betydningen av lokalkunnskap og mangfold. 

2.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

a) Bærekraftig landbruk og skogbruk

Målet er å oppnå en tilstrekkelig forsyning av næringsmidler, biomasse og andre råstoffer samtidig som 

naturressurser som vann, jord og biologisk mangfold vernes i et europeisk og globalt perspektiv og 

økosystemtjenester fremmes, herunder for å redusere klimaendringene. Virksomheten skal rettes mot å øke 

landbruksproduktenes kvalitet og verdi ved å skape et mer bærekraftig og produktivt landbrukssystem, 

herunder husdyrhold, og et mer bærekraftig og produktivt skogbrukssystem som er mangfoldig, 

motstandsdyktig og ressurseffektivt (med hensyn til lavt CO2-utslipp og lav ekstern innsats samt lavt 

vannforbruk), verner naturressurser, produserer mindre avfall og kan tilpasse seg til et miljø i endring. 

Virksomheten skal dessuten rettes mot å utvikle tjenester, konsepter og strategier som kan gi innbyggerne i 

landdistriktene framgang og fremme bærekraftig forbruk. 

Særlig for skogbruket er målet å produsere biomasse og biobaserte produkter på en bærekraftig måte og å 

yte økosystemtjenester, idet det tas behørig hensyn til skogbrukets økonomiske, økologiske og sosiale 

aspekter. Virksomheten vil legge vekt på videreutvikling av produksjonen og bærekraften til 

ressurseffektive skogbrukssystemer som er avgjørende for å styrke skogenes motstandsevne og verne det 

biologiske mangfoldet, og som kan dekke den økte etterspørselen etter biomasse. 

Samspillet mellom funksjonelle planter og helse og velferd samt utnyttingen av hagebruk og skogbruk for 

å utvikle grønnere byer, vil også bli vurdert. 

b) En bærekraftig og konkurransedyktig landbruksbasert næringsmiddelsektor for et sikkert og sunt kosthold

Målet er å oppfylle borgernes og miljøets krav om sikre, sunne og rimelige næringsmidler og å gjøre 

bearbeidingen, fordelingen og forbruket av næringsmidler og fôr mer bærekraftig og næringsmiddel-

sektoren mer konkurransedyktig, samtidig som det tas hensyn til det kulturelle aspektet ved 

næringsmiddelkvaliteten. Virksomheten skal rettes mot sunne og sikre næringsmidler for alle, opplyste 

forbrukervalg, kostholdsbaserte løsninger og innovasjoner for bedre helse samt konkurransedyktige 

bearbeidingsmetoder for næringsmidler som bruker færre ressurser og tilsetningsstoffer og produserer 

færre biprodukter samt mindre avfall og klimagasser. 

c) Frigjøring av potensialet i levende ressurser i vann

Målet er å forvalte, utnytte og bevare levende ressurser i vann på en bærekraftig måte for å få størst mulig 

sosial og økonomisk nytte av Europas hav, sjøer og innlands vannveier, og samtidig verne det biologiske 

mangfoldet. Virksomheten skal rettes mot å gi et optimalisert bidrag for å sikre matvareforsyning ved å 

utvikle bærekraftige og miljøvennlige fiskerier, på bærekraftig forvaltning av økosystemer som leverer 

varer og tjenester, mot en konkurransedyktig og miljøvennlig europeisk akvakultur innenfor den globale 

økonomien og mot stimulering av hav og sjøfartsinnovasjon gjennom bioteknologi for å sette fart i smart 

«blå» vekst. 
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d) Bærekraftige og konkurransedyktige biobaserte industrier og støtte til utvikling av en europeisk bio-

økonomi 

Målet er å fremme ressurseffektive, bærekraftige og konkurransedyktige europeiske biobaserte lavutslipps-

industrier. Virksomheten skal rettes mot å fremme kunnskapsbasert bioøkonomi gjennom omforming av 

konvensjonelle industriprosesser og -produkter slik at de blir biobaserte og ressurs- og energieffektive, 

utvikling av integrert bioraffinering av andre generasjon og etterfølgende generasjoner, optimalisert bruk 

av biomasse fra primærproduksjon, herunder restprodukter, bioavfall og biprodukter fra biobasert industri, 

og mot å åpne nye markeder ved å støtte standardiserings- og sertifiseringssystemer samt regulering og 

demonstrasjon/prøving på stedet, samtidig som det skal tas hensyn til bioøkonomiens følger for arealbruk 

og endringer i arealbruk, samt til sivilsamfunnets synspunkter og bekymringer. 

e) Tverrgående hav- og sjøfartsforskning 

Målet er å øke Unionens havs og sjøers innvirkning på samfunnet og på økonomisk vekst gjennom 

bærekraftig utnytting av havressursene, bruk av ulike havenergikilder og de mange ulike måtene havene 

kan anvendes på. 

Virksomheten skal rettes mot tverrgående vitenskapelige og teknologiske utfordringer på hav- og 

sjøfartsområdet med sikte på å frigjøre potensialet i hav og sjøer på tvers av industrier, samtidig som 

miljøet vernes og det skjer en tilpasning til klimaendringene. Denne strategisk samordnede tilnærmingen 

til hav- og sjøfartsforskning på tvers av alle utfordringer og prioriteringer i Horisont 2020 vil også støtte 

gjennomføring av relevant unionspolitikk for å bidra til å nå viktige mål for blå vekst 

3 Sikker, ren og effektiv energi 

3.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å gå over til et pålitelig, rimelig, allment akseptert, bærekraftig og konkurransedyktig 

energisystem med sikte på å redusere avhengigheten av fossilt brensel, idet det tas hensyn til stadig mer knappe 

ressurser, økende energibehov og klimaendringer. 

Unionen har til hensikt å redusere klimagassutslippene med 20 % under 1990-nivået innen 2020 og oppnå en 

ytterligere reduksjon på 80-95 % innen 2050. I tillegg bør fornybare energikilder dekke 20 % av det endelige 

energiforbruket i 2020, koplet til et energieffektivitetsmål på 20 %. For å nå disse målene vil det kreves en 

omlegging av energisystemet, der lave utslipp og utvikling av alternativer til fossile brensler kombineres med 

energisikkerhet og overkommelige priser, samtidig som Europas økonomiske konkurranseevne styrkes. Europa 

er for øyeblikket langt fra dette overordnede målet. 80 % av det europeiske energisystemet er fortsatt avhengig 

av fossile brensler, og sektoren produserer 80 % av alle klimagassutslipp i Unionen. Med sikte på å nå 

Unionens langsiktige klima- og energimål er det hensiktsmessig å øke budsjettandelen som avsettes til fornybar 

energi, sluttbrukerenergieffektivitet, smarte nett og energilagring i forhold til det sjuende rammeprogrammet, 

og å øke budsjettet som avsettes til utbredelse på markedet av energiinnovasjonsvirksomhet innenfor rammen 

av programmet «Intelligent energi – Europa», innenfor rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon 

(2007-2013). Målet er at den samlede tildelingen til denne typen virksomhet skal være minst 85 % av budsjettet 

innenfor rammen av denne samfunnsutfordringen. Hvert år går 2,5 % av Unionens BNP til energiimport, og 

andelen vil sannsynligvis øke. Dersom denne tendensen fortsetter, vil det føre til full avhengighet av olje- og 

gassimport i 2050. På grunn av ustabile energipriser på verdensmarkedet og problemet med 

forsyningssikkerheten bruker europeiske foretak og forbrukere en stadig større del av inntekten på energi. 

Europeiske byer er ansvarlige for 70-80 %(1) av det samlede energiforbruket i Unionen og for omtrent samme 

andel av klimagassutslippene. 

Kjøreplanen for utvikling av en konkurransedyktig lavutslippsøkonomi mot 2050(2) viser at den største delen 

av den planlagte reduksjonen av klimagassutslipp vil måtte nås innenfor Unionens område. Det vil innebære at 

CO2-utslippene skal reduseres med over 90 % innen 2050 i elektrisitetssektoren, med over 80 % i industrien, 

med minst 60 % innenfor transport og ca. 90 % innenfor boligsektoren og tjenestesektoren. Kjøreplanen viser 

også at blant annet naturgass på kort til mellomlang sikt kan bidra til omformingen av energisystemet 

kombinert med anvendelsen av teknologi til CO2-fangst og -lagring (CCS-teknologi). 

For å oppnå disse ambisiøse reduksjonene må det foretas betydelige investeringer i forskning, utvikling, 

demonstrasjon og innføring av effektive, sikre og pålitelige lavutslippsenergiteknologier og -tjenester til 

rimelig pris, herunder gass, lagring av elektrisitet og innføring av små og svært små energisystemer. Disse må 

kombineres med ikke-teknologiske løsninger på både tilbuds- og etterspørselssiden, herunder ved å innlede 

deltakingsprosesser og integrere forbrukerne. Alt dette skal være en del av en integrert bærekraftig 

lavutslippspolitikk, herunder evnen til å mestre viktige muliggjørende støtteteknologier, særlig IKT-løsninger 

(1) World Energy Outlook 2008, OECD- IEA, 2008. 

(2) KOM(2011) 0112. 
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og avansert produksjon og bearbeiding samt avanserte materialer. Målet er å utvikle og produsere effektive 

energiteknologier og -tjenester, herunder integrering av fornybare energikilder som kan anvendes i stor 

utstrekning på europeiske og internasjonale markeder, og å opprette intelligent forvaltning på etterspørselssiden 

på grunnlag av et åpent og gjennomsiktig marked for handel med energi og å sikre intelligente energieffektive 

forvaltningssystemer. 

3.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Nye teknologier og løsninger må konkurrere om kostnader og pålitelighet mot energisystemer med veletablerte 

parter og teknologier. Forskning og innovasjon er avgjørende for å gjøre disse nye, renere og mer effektive 

lavutslippsenergikildene kommersielt tiltrekkende i det nødvendige omfang. Verken industrien alene eller 

medlemsstatene hver for seg er i stand til å bære de kostnadene og risikoene som har sin viktigste drivkraft 

(overgang til en lavutslippsøkonomi som gir sikker energi til rimelig pris) utenfor markedet. 

For å påskynde denne utviklingen vil det kreves en strategisk tilnærming på unionsplan, som omfatter 

energiforsyning, etterspørsel og anvendelse i bygninger, tjenester, husholdninger, transport og industrielle 

verdikjeder. Det vil innebære en tilpasning av ressursene i hele Unionen, herunder utjevningsfondene, særlig 

gjennom de nasjonale og regionale strategiene for smart spesialisering, ordninger for handel med 

utslippskvoter, offentlig innkjøp og andre finansieringsordninger. For å fjerne ikke-teknologiske hindringer vil 

det også kreves en politikk for regulering og innføring av fornybare energikilder og energieffektivitet, tilpasset 

faglig bistand og kapasitetsoppbygging. 

Den strategiske energiteknologiplanen (SET-planen) tilbyr en slik strategisk tilnærming. Den har en langsiktig 

dagsorden for håndtering av de viktigste innovasjonshindringene som energiteknologiene støter på i forbindelse 

med grensesprengende forskning og i fasene med FoU/konseptprøving og demonstrasjonsfasen, når foretak er 

ute etter kapital for å finansiere store, helt nye prosjekter og innlede markedsføringsprosessen. Nye teknologier 

som gir banebrytende muligheter, vil ikke bli forsømt. 

Det er anslått at det kreves 8 milliarder euro per år i de neste ti årene for å gjennomføre SET-planen fullt ut(1). 

Dette er langt mer enn de enkelte medlemsstatene eller de berørte partene innenfor forskning og industri har 

kapasitet til å dekke. Det er behov for investeringer i forskning og innovasjon på unionsplan kombinert med 

mobilisering av innsats i hele Europa i form av felles gjennomføring og deling av risiko og kapasitet. Unionens 

finansiering av energiforskning og -innovasjon skal derfor utfylle medlemsstatenes virksomhet ved å legge vekt 

på banebrytende teknologier og virksomhet som har en klar merverdi for Unionen, særlig virksomhet som har 

et stort potensial for å mobilisere nasjonale ressurser og skape sysselsetting i Europa. Tiltak på unionsplan skal 

også støtte langsiktige programmer med høy risiko og høye kostnader som overstiger de enkelte 

medlemsstatenes kapasitet, samle innsatsen for å redusere investeringsrisikoen i virksomhet i stor målestokk, 

for eksempel industriell demonstrasjon, og utvikle samvirkende energiløsninger for hele Europa. 

Gjennomføringen av SET-planen som forsknings- og innovasjonssøylen i europeisk energipolitikk vil styrke 

Unionens forsyningssikkerhet og overgangen til en lavutslippsøkonomi, bidra til å kople sammen forsknings- 

og innovasjonsprogrammer med transeuropeiske og regionale investeringer i energiinfrastruktur, og øke 

investorenes vilje til å frigjøre kapital til prosjekter med lang ledetid og betydelig teknologi- og markedsrisiko. 

Det vil gi små og store foretak mulighet for innovasjon og hjelpe dem til å bli eller fortsatt være 

konkurransedyktige på verdensplan, der mulighetene for energiteknologier er store og stadig økende. 

På den internasjonale arena medfører tiltak på unionsplan en kritisk masse som kan virke tiltrekkende for andre 

teknologiledere og fremme internasjonale partnerskap med sikte på å oppnå Unionens mål. Det vil gjøre det 

lettere for internasjonale partnere å samarbeide med Unionen om felles tiltak som er til gjensidig nytte og 

interesse. 

Virksomhet innenfor rammen av denne samfunnsutfordringen vil derfor danne den teknologiske ryggraden i 

europeisk energi- og klimapolitikk. De vil også bidra til gjennomføringen av flaggskipsinitiativet 

«Innovasjonsunionen» på energiområdet og til de politiske målene som beskrives i flaggskipsinitiativene «Et 

ressurseffektivt Europa», «En industripolitikk for en globalisert verden» og «En digital dagsorden for Europa». 

(1) KOM(2009) 0519. 
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Forsknings- og innovasjonsvirksomhet knyttet til kjernespalting og fusjonsenergi gjennomføres innenfor 

rammen av Euratom-programmet som er opprettet ved forordning (Euratom) nr. 1314/2013. Når det er 

hensiktsmessig, bør det tas hensyn til mulig synergi mellom denne samfunnsutfordringen og Euratom-

programmet. 

3.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

a) Redusert energiforbruk og karbonavtrykk gjennom smart og bærekraftig utnytting

Virksomheten skal rettes mot forskning og prøving i full målestokk av nye konsepter, ikke-teknologiske

løsninger, mer effektive, sosialt akseptable teknologikomponenter til rimelig pris, og systemer med

innebygd intelligens, slik at det blir mulighet for sanntidsenergiforvaltning for nye og eksisterende 

bygninger med nesten nullutslipp, nesten nullenergiforbruk og plussenergibygninger, renoverte bygninger,

byer og distrikter, oppvarming og avkjøling med fornybar energi, høyeffektive industrier og stor 

utbredelse av energieffektive og energibesparende løsninger og tjenester for foretak, enkeltpersoner,

samfunn og byer.

b) Billig lavutslippselektrisitetsforsyning 

Virksomheten skal rettes mot forskning, utvikling og demonstrasjon i full målestokk av innovative 

fornybare energikilder, effektive og fleksible fossile lavutslippskraftverk og teknologier til CO2-fangst og 

-lagring eller til gjenbruk av CO2, som gir større målestokk, lavere kostnader og miljøsikre teknologier

med høyere omstillingseffektivitet og større tilgang til ulike markeder og driftsmiljøer.

c) Alternative brensler og mobile energikilder

Virksomheten skal rettes mot forskning, utvikling og demonstrasjon i full målestokk av teknologier og

verdikjeder for mer konkurransedyktig og holdbar bioenergi og andre alternative brensler for

kraftvarmeproduksjon samt land-, sjø- og lufttransport, med potensial for mer effektiv energiomforming,

for redusert tid før innføring på markedet av hydrogen- og brenselsceller og for ferdigutvikling av nye

muligheter med langsiktig potensial.

d) Ett enkelt, smart europeisk elektrisitetsnett

Virksomheten skal rettes mot forskning, utvikling og demonstrasjon i full målestokk av nye smarte

energinetteknologier, reserve- og balanseringsteknologier som muliggjør større fleksibilitet og effektivitet, 

herunder konvensjonelle kraftverk, fleksibel utforming av energilagring, systemer og markedskonsepter 

for planlegging, overvåking, kontroll og sikker drift av samvirkende nett, herunder standardise-

ringsspørsmål, i et åpent, avkarbonisert, miljømessig bærekraftig, klimarobust og konkurransedyktig 

marked under normale forhold og i nødssituasjoner.

e) Ny kunnskap og teknologi

Virksomheten skal rettes mot tverrfaglig forskning i rene, sikre og bærekraftige energiteknologier

(herunder visjonære tiltak) og felles gjennomføring av alleuropeiske forskningsprogrammer og anlegg i

verdensklasse.

f) Solid beslutningstaking og offentlighetens deltaking 

Virksomheten skal rettes mot utvikling av verktøy, metoder, modeller og framtidsrettede perspektiv-

scenarioer som kan gi en solid og gjennomsiktig støtte til politikken, herunder virksomhet rettet mot

offentlighetens deltaking, brukerdeltaking, miljøvirknings- og bærekraftsvurdering som øker forståelsen av

sosioøkonomiske tendenser og utsikter som gjelder energi.

g) Utbredelse på markedet av energiinnovasjon på grunnlag av «Intelligent energi – Europa» 

Virksomheten skal bygge på og ytterligere styrke virksomhet som iverksettes under programmet

«Intelligent energi – Europa». De skal rettes mot anvendt innovasjon og fremming av standarder som kan

lette utbredelsen av energiteknologier og -tjenester på markedet, fjerne ikke-teknologiske hindringer og 

påskynde en kostnadseffektiv gjennomføring av Unionens energipolitikk. Det vil også bli rettet

oppmerksomhet mot innovasjon som bidrar til smart og bærekraftig utnytting av eksisterende teknologier.
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4 Smart, grønn og integrert transport 

4.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å utvikle et europeisk transportsystem som er ressurseffektivt, klima- og miljøvennlig, 

sikkert og sammenhengende, til nytte for alle borgere, økonomien og samfunnet. 

Europa må forene borgernes og varenes økende mobilitetsbehov og de vekslende behovene som oppstår på 

grunn av nye demografiske utfordringer og samfunnsutfordringer, med kravet om økonomiske resultater, om et 

energieffektivt lavutslippssamfunn og en klimarobust økonomi. Selv om den er i vekst, må transportsektoren 

oppnå en betydelig reduksjon av utslipp av klimagasser og andre skadelige miljøpåvirkninger, og den må gjøre 

seg uavhengig av olje og andre fossile brensler samtidig som den må opprettholde effektivitet og mobilitet på et 

høyt nivå og fremme territoriell utjevning. 

Bærekraftig mobilitet kan bare oppnås gjennom en dyptgripende endring av transportsystemet, herunder av 

offentlig transport, inspirert av gjennombrudd i transportforskningen, langtrekkende innovasjon og en 

sammenhengende gjennomføring av grønnere, sikrere, mer pålitelige og smartere transportløsninger for hele 

Europa. 

Forskning og innovasjon må føre til målrettede og raske framskritt for alle transportformer som kan bidra til å 

nå Unionens viktigste politiske mål, og samtidig styrke den økonomiske konkurranseevnen, støtte overgangen 

til en klimarobust, energieffektiv lavutslippsøkonomi og opprettholde det globale lederskapet på markedet for 

både serviceindustrien og produksjonsindustrien. 

De nødvendige investeringene i forskning, innovasjon og innføring vil bli betydelige, men en uteblitt 

forbedring av hele transport- og mobilitetssystemets bærekraft og manglende evne til å opprettholde Europas 

teknologiske lederskap på transportområdet vil føre til uakseptabelt høye samfunnsmessige, økologiske og 

økonomiske kostnader på lang sikt, og skadelige følger for sysselsettingen og den langsiktige økonomiske 

veksten i Europa. 

4.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Transportsektoren er en viktig drivkraft for Europas økonomiske konkurranseevne og vekst. Den sikrer 

mobilitet for mennesker og varer, som er nødvendig for et integrert, europeisk indre marked, territoriell 

utjevning og et åpent og inkluderende samfunn. Den utgjør ett av Europas største fortrinn med hensyn til 

industriell kapasitet og servicekvalitet, og den spiller en ledende rolle på mange verdensmarkeder. 

Transportindustrien og produksjonen av transportutstyr står samlet for 6,3 % av Unionens BNP. 

Transportsektorens samlede bidrag til Unionens økonomi er enda større dersom det tas hensyn til handel, 

tjenester og arbeidstakermobilitet. Samtidig står den europeiske transportindustrien overfor stadig hardere 

konkurranse fra andre deler av verden. Banebrytende teknologier kreves for å sikre Europas framtidige 

konkurransefortrinn og for å redusere ulempene i vårt nåværende transportsystem. 

Transportsektoren er en av hovedkildene til utslipp av klimagasser og står for opp til en firedel av alle utslipp. 

Den bidrar også sterkt til andre luftforurensningsproblemer. Den er fortsatt 96 % avhengig av fossile brensler. 

Det er av avgjørende betydning at denne miljøpåvirkningen redusere gjennom en målrettet teknologisk 

forbedring, idet det tas hensyn til at hver enkelt transportform står overfor ulike utfordringer og befinner seg i 

ulike teknologiintegreringsykluser. I tillegg er trafikktetthet et stadig større problem; systemene er fortsatt ikke 

tilstrekkelig smarte; alternativene til en overgang til mer bærekraftige transportformer er ikke alltid 

tiltrekkende; antall dødsulykker på veiene er fortsatt svært høyt med 34 000 per år i Unionen; borgerne og 

foretakene forventer et transportsystem som er tilgjengelig for alle, sikkert og pålitelig. Situasjonen i byene byr 

på særlige utfordringer og gir mulighet for bærekraftig transport og for bedre livskvalitet. 

I løpet av noen få tiår vil den forventede veksten i transportsektoren føre til trafikkaos i Europa og gjøre de 

økonomiske kostnadene og samfunnsmessige virkningene utålelige, med skadelige virkninger for økonomien 

og samfunnet. Dersom de tidligere tendensene fortsetter, forventes det at antall passasjerkilometer vil bli doblet 

i løpet av de kommende 40 årene og vokse dobbelt så raskt for luftfarten. CO2-utslippene vil øke med 35 % 

fram til 2050(1). Kostnadene knyttet til trafikktetthet vil øke med ca. 50 % til nesten 200 milliarder euro om 

året. De eksterne kostnadene knyttet til ulykker vil øke med ca. 60 milliarder euro i forhold til 2005. 

(1) Kommisjonens hvitbok ‒ «Kjøreplan for et felles europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig og ressurseffektivt 

transportsystem». 
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Det er derfor ikke mulig å fortsette som før. Forskning og innovasjon som drives av politiske mål og rettes mot 

de viktigste utfordringene, skal bidra betydelig til å nå Unionens mål om å begrense den globale tempera-

turøkningen til 2 °C, fjerne 60 % av CO2-utslippene fra transportsektoren, drastisk redusere trafikktettheten og 

kostnadene i forbindelse med ulykker, og praktisk talt helt unngå dødsulykker i trafikken i 2050(1). 

Problemene med forurensning, trafikktetthet, sikkerhet og sikring er de samme i hele Unionen og krever en 

samordnet innsats i hele Europa. Det er avgjørende å påskynde utviklingen og innføringen av nye teknologier 

og innovative løsninger for kjøretøyer(2), infrastrukturer og transportforvaltning for å oppnå renere, sikrere, 

tryggere, mer tilgjengelig og effektiv transport med ulike transportsystemer i Unionen; for å oppnå de 

resultatene som er nødvendige for å redusere klimaendringene og forbedre ressurseffektiviteten; og for å 

beholde europeisk lederskap på verdensmarkedene for produkter og tjenester på transportområdet. Disse 

målene kan ikke nås bare gjennom oppsplittede nasjonale tiltak. 

Unionens finansiering av forskning og innovasjon knyttet til transport vil utfylle medlemsstatenes virksomhet 

ved å legge vekt på virksomhet som gir en klar merverdi for Unionen. Dette innebærer at det vil bli lagt vekt på 

prioriterte områder som tilsvarer europeiske politiske mål, der det er nødvendig med en kritisk masse av tiltak, 

der samvirkende transportløsninger eller integrerte transportløsninger med ulike transportsystemer for hele 

Europa kan bidra til å fjerne hindringer i transportsystemet, eller der en samlet tverrnasjonal innsats og en 

bedre utnytting og effektiv spredning av eksisterende forskningsresultater vil kunne redusere investe-

ringsrisikoene innenfor forskning, bane vei for felles standarder og bringe forskningsresultater raskere til 

markedet. 

Forsknings- og innovasjonsvirksomhet skal omfatte en lang rekke initiativer, herunder relevante offentlig-

private partnerskap som dekker hele innovasjonskjeden og har en integrert tilnærming til innovative 

transportløsninger. Mange typer virksomhet er særskilt rettet mot å bidra til å bringe resultatene ut på markedet: 

en programmatisk tilnærming til forskning og innovasjon, demonstrasjonsprosjekter, markedsføringskampanjer 

og støtte til standardisering, regulering og innovative innkjøpsstrategier støtter dette målet. I tillegg vil de 

berørte partenes engasjement og sakkunnskap bidra til å redusere kløften mellom forskningsresultatene og 

innføringen av dem i transportsektoren. 

Investering i forskning og innovasjon rettet mot et grønnere, smartere og fullt integrert, pålitelig transport-

system vil være et viktig bidrag for å nå målene for Europa 2020-strategien og for flaggskipsinitiativet 

«Innovasjonsunionen». Virksomheten vil støtte gjennomføringen av hvitboken «Kjøreplan for et felles 

europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig og ressurseffektivt transportsystem». De vil også bidra 

til å nå de politiske målene som beskrives i flaggskipsinitiativet «Et ressurseffektivt Europa», «En indu-

stripolitikk for en globalisert verden» og «En digital dagsorden for Europa». De vil også samvirke med de 

relevante felles programplanleggingsinitiativene. 

4.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Virksomheten vil bli organisert på en slik måte at en integrert og modusspesifikk tilnærming er mulig, når det 

er hensiktsmessig. Synlighet og kontinuitet gjennom mange år er nødvendig for å ta hensyn til særtrekkene ved 

hver transportform og at utfordringene er av global art, samt de relevante strategiske forsknings- og 

innovasjonsdagsordenene til europeiske teknologiplattformene på transportområdet. 

a) Ressurseffektiv og miljøvennlig transport

Målet er å oppnå størst mulig reduksjon av transportsystemenes virkning på klima og miljø (herunder støy- 

og luftforurensning) ved å forbedre deres kvalitet og effektivitet når det gjelder bruk av naturressurser og 

brensler, samt ved å redusere klimagassutslippene og avhengigheten av fossile brensler. 

Virksomheten skal rettes mot å redusere ressursforbruket, særlig av fossile brensler, klimagassutslipp og 

støynivåer samt å forbedre transport- og kjøretøyseffektiviteten; mot å påskynde utviklingen, produksjonen 

og innføringen av en ny generasjon rene kjøretøyer (elektriske, hydrogen- og andre lav- eller 

nullutslippskjøretøyer), herunder gjennom nyvinninger og optimalisering når det gjelder motorer, 

energilagring og infrastruktur; mot å utforske og utnytte potensialet i alternative og bærekraftige brensler og 

innovative og mer effektive framdriftssystemer og operativsystemer, herunder brenselsinfrastruktur og 

lading; mot å optimalisere planlegging og bruk av infrastrukturer ved hjelp av intelligente 

transportsystemer, logistikk og smart utstyr; samt mot å øke anvendelsen av etterspørselsstyring og offentlig 

og ikke-motorisert transport samt transportkjeder med ulike transportsystemer, særlig i byområder. 

Innovasjon rettet mot å oppnå lav- eller nullutslipp innenfor alle transportformer vil bli oppmuntret. 

(1) Kommisjonens hvitbok ‒ «Kjøreplan for et felles europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig og ressurseffektivt 

transportsystem». 

(2) Med «kjøretøyer» menes kjøretøyer i vid forstand, herunder alle typer transportmidler. 
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b) Bedre mobilitet, mindre trafikktetthet og mer sikkerhet og sikring

Målet er å forene det økende behovet for mobilitet med bedre transportflyt, ved hjelp av innovative 

løsninger for sammenhengende, intermodale, inkluderende, tilgjengelige, rimelige, sikre, pålitelige, sunne 

og robuste transportsystemer. 

Virksomheten skal rettes mot å redusere trafikktettheten, forbedre tilgjengeligheten, samvirkingsevnen og 

passasjervalg og å dekke brukernes behov ved å utvikle og fremme integrert dør-til-dør-transport, 

mobilitetsstyring og logistikk; å fremme intermodalitet og innføring av smarte planleggings- og 

styringsløsninger; og å oppnå en sterk reduksjon av antall ulykker og virkningen av sikkerhetstrusler. 

c) Globalt lederskap for europeisk transportindustri

Målet er å styrke konkurranseevnen og resultatene for europeiske produksjonsindustrier på transport-

området, og tilknyttede tjenester (herunder logistikkprosesser, vedlikehold, reparasjon, modernisering og 

gjenbruk), samtidig som Europa beholder sin lederstilling på enkelte områder (f.eks. luftfart). 

Virksomheten skal rettes mot å utvikle neste generasjons innovative luft-, vannveis- og landtransportmidler, 

sikre bærekraftig produksjon av innovative systemer og utstyr, og mot å forberede grunnlaget for framtidige 

transportmidler ved å arbeide med nye teknologier, konsepter og ideer, smarte kontrollsystemer og 

samvirkende standarder, effektive produksjonsprosesser, innovative tjenester og framgangsmåter for 

sertifisering, kortere utviklingstider og færre livssykluskostnader uten at det går på bekostning av 

driftssikkerhet og allmenn sikkerhet. 

d) Sosioøkonomisk forskning, atferdsforskning og framtidsrettet virksomhet for politisk beslutningstaking

Målet er å gjøre den politiske beslutningstakingen bedre, noe som er nødvendig for å fremme innovasjon og 

takle utfordringene i forbindelse med transport og tilknyttede samfunnsbehov. 

Virksomheten skal rettes mot å gi en bedre forståelse av sosioøkonomiske virkninger, tendenser og utsikter 

på transportområdet, herunder utviklingen i den framtidige etterspørselen, og mot å gi politiske 

beslutningstakere dokumentasjonsbaserte data og analyser. Det vil også bli rettet oppmerksomhet mot 

spredning av resultater fra denne typen virksomhet. 

5 Klimatiltak, miljø, ressurseffektivitet og råstoffer 

5.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å utvikle en ressurs- og vanneffektiv økonomi og et ressurseffektivt samfunn som er robust 

overfor klimaendringer, vern og bærekraftig forvaltning av naturressurser og økosystemer samt en bærekraftig 

råstofforsyning og -bruk for å dekke den voksende globale befolkningens behov innenfor de bærekraftige 

rammene for planetens naturressurser og økosystemer. Virksomheten vil bidra til å forbedre Europas 

konkurranseevne og råstoffsikkerhet og til å øke velferden, samtidig som den vil sikre miljømessig integritet, 

motstandsevne og bærekraft med sikte på å holde den gjennomsnittlige globale oppvarmingen under 2 °C og 

gjøre det mulig for økosystemene og samfunnet å tilpasse seg til klimaendringene og andre miljøendringer. 

I det 20. århundre ble både verdens forbruk av fossilt brensel og utvinningen av ressurser tidoblet. Denne 

perioden med tilsynelatende rikelige og billige ressurser er snart over. Råstoffer, vann, luft, biologisk mangfold 

og økosystemer på land og i havet er under press. Mange av verdens økosystemer forringes, og opptil 60 % av 

tjenestene som de skaper, brukes på en måte som ikke er bærekraftig. I Unionen brukes hvert år ca. 16 tonn 

materialer per person, hvorav 6 tonn er svinn og halvparten deponeres. Den globale etterspørselen etter 

ressurser fortsetter å øke med en voksende befolkning og stigende forventninger, særlig blant 

mellominntektsgruppene i vekstøkonomiene. Den økonomisk veksten må skje uten at ressursforbruket økes. 

Gjennomsnittstemperaturen ved jordens overflate har steget med ca. 0,8 °C i løpet av de seneste 100 årene, og 

forventes å stige med mellom 1,8 og 4 °C fram til utgangen av det 21. århundre (i forhold til gjennomsnittet i 

perioden 1980-1999)(1). De virkningene for naturlige og menneskeskapte systemer som disse endringene 

sannsynligvis vil medføre, er en utfordring for planeten og dens evne til å tilpasse seg samt en trussel mot den 

framtidige økonomiske utviklingen og menneskehetens velferd. 

(1) IPCCs fjerde vurderingsrapport, 2007, (www.ipcc.ch). 
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De økende virkningene av klimaendringene og miljøproblemer som forsuring av havene, endring av 

havstrømmer, høyere havtemperatur, smeltende innlandsis i de arktiske områdene og lavere saltinnhold i 

havvann, jordforringelse og arealbruk, reduksjon av jordens fruktbarhet, vannmangel, tørke og flom, jordskjelv 

og vulkanutbrudd, endringer i artenes geografiske forekomst, kjemikalieforurensning, overutnytting av 

ressurser og tap av biologisk mangfold er tegn på at kloden nærmer seg grensen for bærekraftig utnytting. Uten 

en effektivitetsforbedring i alle sektorer, herunder gjennom innovative vannsystemer, er det for eksempel 

ventet at vannetterspørselen vil overstige tilbudet med 40 % om 20 år, noe som vil medføre alvorlige 

vannproblemer og vannmangel. Skogene forsvinner med en urovekkende høy hastighet på 5 millioner hektar 

per år. Samspillet mellom ressursene kan medføre systemisk risiko ettersom uttømming av én ressurs kan føre 

til et ugjenkallelig vippepunkt for andre ressurser og økosystemer. Dersom de nåværende tendensene fortsetter, 

vil det være behov for mer enn to tilsvarende jordkloder i 2050 for å romme den voksende globale 

befolkningen. 

En bærekraftig forsyning og ressurseffektiv forvaltning av råstoffer, herunder utforsking, utvinning, 

bearbeiding, gjenbruk, resirkulering og erstatning, er avgjørende for at moderne samfunn og deres økonomier 

skal kunne fungere. Europeiske sektorer som bygg- og anleggssektoren, kjemikaliesektoren, bilsektoren, 

luftfartsindustrien og maskin- og utstyrsindustrien, som gir en samlet merverdi på 1 300 milliarder euro og 

omfatter ca. 30 millioner arbeidsplasser, er sterkt avhengige av å ha tilgang til råstoffer. Forsyningen av 

råstoffer til Unionen er imidlertid under økende press. Unionen er dessuten sterkt avhengig av import av 

strategisk viktige råstoffer, som urovekkende raskt påvirkes av markedsvridninger. 

I tillegg har Unionen fortsatt verdifulle mineralforekomster, men utforskningen, utvinningen og bearbeidingen 

av dem begrenses av mangel på egnet teknologi, av utilstrekkelig avfallssyklushåndtering og av manglende 

investeringer og hemmes av økende global konkurranse. Med tanke på råstoffenes betydning for europeisk 

konkurranseevne, for økonomien og for bruken av dem i innovative produkter, er bærekraftig forsyning og 

ressurseffektiv forvaltning av råstoffer en viktig prioritering for Unionen. 

Økonomiens evne til å tilpasse seg og bli mer robust overfor klimaendringer, mer ressurseffektiv og samtidig 

fortsatt være konkurransedyktig, avhenger av et høyt nivå for miljøinnovasjon av samfunnsmessig, økonomisk, 

organisatorisk og teknologisk art. Ettersom verdensmarkedet for miljøinnovasjon har en verdi på ca.  

1 000 milliarder euro per år, som forventes tredoblet i 2030, innebærer miljøinnovasjon en stor mulighet for å 

styrke konkurranseevnen og skapingen av arbeidsplasser i de europeiske økonomiene. 

5.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

For å nå Unionens mål og internasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp og -konsentrasjoner og for å 

håndtere virkningene av klimaendringene, kreves en overgang til et lavutslippssamfunn og utvikling og 

innføring av kostnadseffektive og bærekraftige teknologiske og ikke-teknologiske løsninger samt reduksjons- 

og tilpasningstiltak, og en bedre forståelse av hvordan samfunnet kan takle disse utfordringene. Unionens 

rammer og de globale politiske rammene skal sikre at økosystemer og biologisk mangfold vernes, verdsettes og 

gjenopprettes på egnet måte slik at deres evne til å levere ressurser og tjenester i framtiden bevares. 

Vannutfordringer i landdistrikter, byer og industriområder må takles for å fremme innovasjon med hensyn til 

vannsystemer og ressurseffektivitet samt for å verne økosystemer i vann. Forskning og innovasjon kan bidra til 

å sikre en pålitelig og bærekraftig tilgang til og utnytting av råstoffer på land og på havbunnen og en betydelig 

reduksjon i ressursforbruk og avfallsmengde. 

Unionstiltakene skal derfor være rettet mot å støtte Unionens viktigste mål og politikk, som omfatter hele 

innovasjonssyklusen og alle delene i kunnskapstrekanten, herunder Europa 2020-strategien; flaggskips-

initiativene «Innovasjonsunionen», «En industripolitikk for en globalisert verden», «En digital dagsorden for 

Europa» og «Et ressurseffektivt Europa» og den tilhørende kjøreplanen(1); kjøreplanen for utvikling av en 

konkurransedyktig lavutslippsøkonomi mot 2050, «Tilpasning til klimaendringer: en europeisk handlings-

ramme»(2), råstoffinitiativet(3), Unionens strategi for bærekraftig utvikling(4), en integrert havpolitikk for 

Unionen(5), havstrategidirektivet, vannrammedirektivet og direktivene som bygger på dette, flomdirektivet(6), 

handlingsplanen for miljøinnovasjon og Unionens generelle miljøhandlingsprogram fram til 2020(7). Disse 

tiltakene skal, når det er hensiktsmessig, samvirke med relevante europeiske innovasjonspartnerskap og felles 

programplanleggingsinitiativer. Disse tiltakene skal styrke samfunnets evne til å bli mer motstandsdyktig mot 

miljø- og klimaendringer og sikre tilgangen til råstoffer. 

(1) KOM(2011) 0571. 

(2) KOM(2009) 0147. 

(3) KOM(2011) 0025. 

(4) KOM(2009) 0400. 

(5) KOM(2007) 0575. 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/60/EF av 23. oktober 2007 om vurdering og håndtering av risiko for oversvømmelse (EUT  

L 288 av 6.11.2007, s. 27). 

(7) KOM(2012) 0710. 
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Med tanke på klimaets og miljøets omfang, kompleksitet og deres tverrnasjonale og globale art samt den 

internasjonale delen av råstofforsyningskjeden, må virksomhet gjennomføres på unionsplan og på 

internasjonalt plan. Den tverrfaglige arten av forskning som er nødvendig, krever at innbyrdes utfyllende 

kunnskap og ressurser sammenføres for at denne utfordringen skal kunne takles på en effektiv og bærekraftig 

måte. For å redusere ressursforbruket og miljøvirkningene samtidig som konkurranseevnen økes, kreves en 

avgjørende samfunnsmessig og teknologisk overgang til en økonomi som bygger på et bærekraftig forhold 

mellom naturen og menneskers velferd. Samordnet forsknings- og innovasjonsvirksomhet vil gi en bedre 

forståelse av og prognoser om klima- og miljøendringer ut fra en systemisk og tverrsektoriell synsvinkel, 

redusere usikkerheten, identifisere og vurdere sårbarhet, risiko, kostnader og muligheter samt øke rekkevidden 

og virkningen av samfunnsmessige og politiske tiltak og løsninger. Tiltakene vil også rettes mot å forbedre 

levering og spredning av forskning og innovasjon for å støtte den politiske beslutningstakingen og gi aktører på 

alle nivåer i samfunnet mulighet til å delta aktivt i denne prosessen. 

Når det gjelder tilgang til råstoffer, kreves en samordnet forsknings- og innovasjonsinnsats på tvers av mange 

ulike fagområder og sektorer for å bidra til å levere sikre, økonomisk gjennomførbare, miljømessig forsvarlige 

og sosialt akseptable løsninger i hele verdikjeden (utforskning, utvinning, bearbeiding, utforming, bærekraftig 

bruk og gjenbruk, resirkulering og erstatning). Innovasjon på disse områdene vil gi vekst- og 

sysselsettingsmuligheter samt innovative muligheter innenfor vitenskap, teknologi, økonomi, samfunn, politikk 

og forvaltning. Det er derfor innledet europeiske innovasjonspartnerskap om vann og råstoffer. 

Ansvarlig, ny miljøinnovasjon kan gi verdifulle nye muligheter for vekst og sysselsetting. Løsninger som 

utvikles gjennom tiltak på unionsplan, kan motvirke viktige trusler mot industriens konkurranseevne og 

muliggjøre en rask utbredelse og reproduksjon både i og utenfor det indre marked. Dette vil muliggjøre 

overgangen til en grønn økonomi som tar hensyn til bærekraftig bruk av ressurser. Partnerne i denne strategien 

vil omfatte internasjonale, europeiske og nasjonale politiske beslutningstakere, internasjonale programmer og 

medlemsstatenes programmer for forskning og innovasjon, europeisk næringsliv og industri, Det europeiske 

miljøvernbyrå og nasjonale miljøvernbyråer samt andre relevante berørte parter. 

I tillegg til bilateralt og regionalt samarbeid vil tiltakene på unionsplan også støtte relevante internasjonale 

tiltak og initiativer, herunder FNs klimapanel (IPCC), FNs naturpanel (IPBES) og gruppen for jordobservasjon 

(GEO). 

5.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

a)  Kamp mot og tilpasning til klimaendringer 

Målet er å utvikle og vurdere innovative, kostnadseffektive og bærekraftige tiltak og strategier med sikte på 

tilpasning og reduksjon, med vekt på både CO2 og andre klimagasser samt aerosoler, og som fremmer både 

teknologiske og ikke-teknologiske grønne løsninger gjennom utarbeiding av opplysninger som kan danne 

grunnlag for opplyste, tidlige og effektive tiltak, og gjennom nettverksbygging som gir nødvendig 

kompetanse. Virksomheten skal rettes mot å gi en bedre forståelse av klimaendringene og de risikoene som 

er knyttet til uvanlige hendelser og plutselige endringer knyttet til klima, med sikte på å utarbeide pålitelige 

klimaprognoser; mot å vurdere følger på globalt, regionalt og lokalt plan og av sårbare områder; mot å 

utvikle innovative og kostnadseffektive tiltak for tilpasning, risikoforebygging og -håndtering; og mot å 

støtte politikk og strategier for reduksjon, herunder undersøkelser av virkningene av annen sektorpolitikk. 

b)  Miljøvern, bærekraftig forvaltning av naturressursene, vann, biologisk mangfold og økosystemer 

Målet er å gi kunnskap og verktøy for forvaltning og vern av naturressursene, for å sikre en bærekraftig 

balanse mellom de begrensede ressursene og de nåværende og framtidige samfunnsmessige og økonomiske 

behovene. Virksomheten skal rettes mot å gi mer kunnskap om biologisk mangfold og om hvordan 

økosystemene virker, om deres samspill med sosiale systemer og deres rolle når det gjelder å holde 

økonomien i gang og sikre menneskers velferd; mot å utvikle integrerte metoder for å takle utfordringer 

knyttet til vann og overgangen til bærekraftig forvaltning og anvendelse av vannressurser og vannforsyning; 

og mot å levere kunnskap og verktøy som sikrer effektiv beslutningstaking og offentlighetens deltaking. 

c)  Sikring av bærekraftig forsyning av råstoffer utenfor energi- og landbruksområdet 

Målet er å forbedre kunnskapsgrunnlaget om råstoffer og utvikle innovative metoder for kostnadseffektiv, 

ressurseffektiv og miljøvennlig utforsking, utvinning, bearbeiding, bruk og gjenbruk, resirkulering og 

gjenvinning av råstoffer og metoder for å erstatte dem med økonomisk tiltrekkende og miljømessig 

bærekraftige alternativer med en mindre miljøvirkning, herunder prosesser og systemer med lukkede 
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kretsløp. Virksomheten skal rettes mot å gi økt kunnskap om råstoffenes tilgjengelighet, fremme en 

bærekraftig og effektiv forsyning og bruk og gjenbruk av råstoffer, herunder mineralske ressurser fra land 

eller fra havet, finne alternativer til kritiske råstoffer og skape økt samfunnsbevissthet og bedre ferdigheter 

når det gjelder råstoffer. 

d)  Muliggjøring av overgangen til en grønn økonomi og et grønt samfunn gjennom miljøinnovasjon 

Målet er å fremme alle former for miljøinnovasjon som letter overgangen til en grønn økonomi. 

Virksomheten skal blant annet bygge på og ytterligere forbedre tiltak iverksatt innenfor rammen av 

miljøinnovasjonsprogrammet, og skal rettes mot å styrke miljøinnovative typer av teknologi, prosesser, 

tjenester og produkter, herunder undersøkelse av nye metoder for å redusere mengden av råstoffer i 

produksjon og forbruk og fjerne hindringer i den forbindelse, samt å styrke introduksjon og utbredelse av 

dem på markedet, med særlig oppmerksomhet rettet mot SMB-er; støtte innovativ politikk, bærekraftige 

økonomiske modeller og samfunnsendringer, måle og vurdere framskrittene i retning av en grønn økonomi 

og øke ressurseffektiviteten ved bruk av digitale systemer. 

e)  Utvikling av omfattende globale systemer for miljøobservasjon og -informasjon 

Målet er å sikre levering av de langsiktige dataene og opplysningene som er nødvendige for å takle denne 

utfordringen. Virksomheten skal rettes mot kapasitet, teknologi og datainfrastruktur for observasjon og 

overvåking av jordkloden fra både telemåling og målinger på stedet, som kontinuerlig kan gi nøyaktige 

opplysninger i rett tid samt muliggjøre prognoser og projeksjoner. Gratis, åpen og ubegrenset tilgang til 

samvirkende data og opplysninger vil bli oppmuntret. Virksomheten skal bidra til å definere framtidig 

operasjonell virksomhet innenfor rammen av Copernicus-programmet og øke anvendelsen av Copernicus-

data for forskningsvirksomhet. 

f)  Kulturarv 

Målet er å forske i strategier, metoder og verktøy som er nødvendige for å muliggjøre en dynamisk og 

bærekraftig kulturarv i Europa som reaksjon på klimaendringene. Kulturarven i sine mangfoldige fysiske 

former danner eksistensgrunnlaget for robuste samfunn som reagerer på mange ulike typer endringer. 

Forskning i kulturarv krever en tverrfaglig tilnærming for å øke kunnskapen om historisk materiale. 

Virksomheten skal rettes mot å identifisere nivåer av robusthet gjennom observasjoner, overvåking og 

modellering samt gi en bedre forståelse av hvordan samfunn oppfatter og reagerer på klimaendringer, 

jordskjelv og vulkanutbrudd. 

6 Europa i en verden i endring – inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 

6.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å fremme en bedre forståelse av Europa, finne løsninger og støtte inkluderende, innovative 

og reflekterende europeiske samfunn på bakgrunn av historisk enestående omforming og økende global 

innbyrdes avhengighet. 

Europa står overfor store sosioøkonomiske utfordringer som har betydelig innvirkning på dets felles framtid. 

Dette omfatter økende økonomisk og kulturell innbyrdes avhengighet, aldring og demografisk endring, sosial 

utstøting og fattigdom, integrasjon og desintegrasjon, ulikheter og migrasjonsstrømmer, en økende digital kløft, 

fremming av innovasjonskultur og kreativitet i samfunn og foretak, og en svekket tillit til demokratiske 

institusjoner og mellom borgere samt over landegrenser. Disse utfordringene er enorme og krever en felles 

europeisk tilnærming på grunnlag av delt vitenskapelig kunnskap, blant annet fra samfunnsvitenskap og 

humaniora. 

Det er fortsatt betydelige forskjeller i Unionen, både innenfor og mellom landene. I 2011 viste indeksen for 

menneskelig utvikling, som er en samlet måling av framskritt innenfor helse, utdanning og inntekt, at tallet for 

medlemsstatene lå på mellom 0,771 og 0,910, og dermed avspeilet betydelige forskjeller mellom landene. Det 

er også fortsatt store forskjeller mellom kjønnene: for eksempel er lønnsforskjellen mellom menn og kvinner i 

Unionen fortsatt i gjennomsnitt 17,8 % i mennenes favør(1). I 2011 risikerte hver sjette unionsborger  

(ca. 80 millioner mennesker) å bli rammet av fattigdom. I løpet av de seneste to tiårene har fattigdommen blant 

unge og i barnefamilier økt. Ungdomsledigheten er på over 20 %. 150 millioner europeere (ca. 25 %) har aldri 

brukt Internett og vil kanskje aldri tilegne seg tilstrekkelige digitale ferdigheter. Den politiske likegyldigheten 

og polariseringen ved valg har også økt, noe som avspeiler borgernes svekkede tillit til de nåværende politiske 

systemene.  

  

(1) KOM(2010) 0491. 
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Disse tallene tyder på at enkelte samfunnsgrupper og fellesskap er vedvarende utelukket fra den sosiale og 

økonomiske utviklingen og/eller demokratisk politikken. Disse ulikhetene hemmer samfunnsutviklingen og 

økonomiene i Unionen, og reduserer forsknings- og innovasjonskapasiteten innenfor og mellom landene. 

En sentral utfordring i forbindelse med å redusere disse forskjellene, er å skape miljøer der europeiske, 

nasjonale og etniske identiteter kan sameksistere og berike hverandre. 

Det forventes dessuten at antall europeere over 65 år vil stige betydelig, med 42 % fra 87 millioner i 2010 til 

124 millioner i 2030. Dette innebærer en stor utfordring for økonomien, samfunnet og de offentlige finansenes 

bærekraft. 

Europas produktivitet og økonomiske vekst har vært i relativ tilbakegang i fire tiår. Dessuten reduseres Europas 

andel av den globale kunnskapsproduksjonen og innovasjonsledelsen raskt i forhold til viktige vekstøkonomier 

som Brasil og Kina. Europa har et sterkt forskningsgrunnlag, men dette må brukes som et sterkt fortrinn for å 

produsere innovative varer og tjenester. 

Det er allment kjent at Europa må investere mer i vitenskap og innovasjon, og at disse investeringene må 

samordnes bedre enn før. Siden finanskrisen begynte har mange økonomiske og sosiale ulikheter i Europa blitt 

enda større, og en tilbakevending til den samme økonomiske veksten som før krisen virker som et fjernt mål for 

det meste av Unionen. Den rådende krisen tyder også på at det er en utfordring å finne løsninger som avspeiler 

hvor uensartede medlemsstatene og deres interesser er. 

Disse utfordringene må takles samlet og på innovative og tverrfaglige måter, ettersom de samvirker på 

komplekse og ofte uventede måter. Innovasjon kan føre til mindre inkludering, noe som for eksempel kan ses i 

forbindelse med fenomenet med den digitale kløften eller segmenteringen av arbeidsmarkedet. Sosial 

innovasjon og sosial tillit er iblant vanskelig å forene i politikk, for eksempel i sosialt vanskeligstilte områder i 

storbyer i Europa. Kombinasjonen av innovasjon og borgernes nye krav fører dessuten også til at politiske 

beslutningstakere og økonomiske og sosiale aktører finner nye løsninger, uten hensyn til etablerte grenser 

mellom sektorer, ulike typer virksomhet, varer eller tjenester. Fenomener som Internetts og finanssystemenes 

vekst, den aldrende økonomien og det økologiske samfunnet viser svært tydelig at det er nødvendig å tenke og 

reagere på disse spørsmålene samtidig, både i et inkluderings- og et innovasjonsperspektiv. 

Den iboende kompleksiteten i disse utfordringer og utviklingen i etterspørselen gjør det derfor nødvendig å 

utvikle innovativ forskning og nye smarte teknologier, prosesser og metoder, ordninger for sosial innovasjon, 

samordnede tiltak og strategier som kan foregripe eller påvirke de største endringene i Europa. Dette krever en 

ny forståelse av de bestemmende faktorene for innovasjon. Det krever dessuten en forståelse av de 

underliggende tendensene og virkningene knyttet til disse utfordringene, og en gjenoppdagelse eller 

gjenoppfinnelse av vellykkede former for solidaritet, atferd, samordning og kreativitet, som gjør setter Europa i 

en særstilling når det gjelder inkluderende, innovative og reflekterende samfunn, sammenlignet med deler av 

verden. 

Det krever også en mer strategisk tilnærming til samarbeid med tredjestater, på grunnlag av en dypere 

forståelse av Unionens fortid og dets nåværende og framtidige rolle som aktør på verdensplan. 

6.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Disse utfordringene strekker seg over de nasjonale grensene, og det kreves derfor mer komplekse komparative 

analyser for å utvikle et grunnlag for en bedre forståelse av nasjonal og europeisk politikk. Slike komparative 

analyser bør omfatte mobilitet (både for mennesker, varer, tjenester og kapital og for kompetanse, kunnskap og 

ideer) og former for institusjonelt samarbeid, tverrkulturelt samspill og internasjonalt samarbeid. Dersom disse 

utfordringene ikke forstås og foregripes på en bedre måte, vil globaliseringskreftene også føre til at de 

europeiske landene konkurrerer innbyrdes i stedet for å samarbeide, og dermed øke forskjellene i Europa i 

stedet for å styrke fellestrekkene og oppnå riktig balanse mellom samarbeid og konkurranse. Dersom disse 

avgjørende spørsmålene, herunder de sosioøkonomiske utfordringene, takles bare på nasjonalt plan, er det fare 

for en ineffektiv ressursutnytting, overføring av problemer til andre europeiske og ikke-europeiske stater og 

forsterking av sosiale, økonomiske og politiske spenninger, som kan få direkte følger for traktatenes mål med 

hensyn til Unionens verdier, særlig avdeling I i traktaten om Den europeiske Union. 

For at inkluderende, innovative og reflekterende samfunn skal kunne forstås, analyseres og bygges opp i 

Europa, kreves tiltak som utløser potensialet i felles ideer om Europas framtid når det gjelder å skape ny 

kunnskap, teknologi og kapasitet. Med begrepet «inkluderende samfunn» anerkjennes mangfoldet i kultur, 

regioner og sosioøkonomisk forhold som en europeisk styrke. Det er nødvendig å gjøre europeisk mangfold til 

en kilde for innovasjon og utvikling. En slik innsats vil hjelpe Europa med å takle utfordringene ikke bare 

internt, men også som aktør på den internasjonale arena. Dette vil i sin tur også hjelpe medlemsstatene med å 

dra nytte av erfaringer som er gjort andre steder, og gjøre det mulig for dem å utforme egne særtiltak som er 

egnet i den berørte sammenhengen.  
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Fremming av nye former for samarbeid mellom statene i Unionen og i resten av verden samt på tvers av 

relevante forsknings- og innovasjonsfellesskap vil derfor være en sentral oppgave innenfor rammen av denne 

samfunnsutfordringen. Det vil bli arbeidet systematisk for å støtte prosesser for sosial og teknologisk 

innovasjon, fremme smart og deltakerrettet offentlig forvaltning samt påvirke og fremme dokumenta-

sjonsbasert politisk beslutningstaking, slik at all slik virksomhet blir mer relevant for politiske beslutnings-

takere, sosiale og økonomiske aktører og borgerne. Forskning og innovasjon vil være en forutsetning for 

konkurranseevnen til europeiske foretak og tjenester, med særlig oppmerksomhet rettet mot bærekraft, 

fremming av utdanning, økt sysselsetting og reduksjon av fattigdom. 

Unionsfinansieringen innenfor rammene av denne utfordringen vil dermed støtte utvikling, gjennomføring og 

tilpassing av viktig unionspolitikk, særlig målene for Europa 2020-strategien. Når det er hensiktsmessig, vil 

den samvirke med felles programplanleggingsinitiativer, herunder «Kulturarven», «Lengre liv, bedre livskvali-

tet» og «Et urbant Europa», og det vil bli arbeidet for å oppnå samordning med FFSs direkte tiltak. 

6.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

6.3.1  Inkluderende samfunn 

Målet er å oppnå større forståelse av samfunnsendringene i Europa og deres virkning på den sosiale 

utjevningen samt å analysere og utvikle den sosiale, økonomiske og politiske integreringen og fremme en 

positiv tverrkulturell dynamikk i Europa og med internasjonale partnere, gjennom banebrytende forskning og 

tverrfaglighet, teknologiske framskritt og organisatorisk innovasjon. De viktigste utfordringene som skal takles 

i forbindelse med europeiske modeller for sosial utjevning, er blant annet migrasjon, integrasjon, demografisk 

endring, aldrende befolkning og funksjonshemninger, utdanning og livslang læring samt reduksjon av 

fattigdom og sosial utstøting, idet det tas hensyn til ulike regionale og kulturelle særtrekk. 

I denne sammenheng spiller forskning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora en ledende rolle ettersom den 

undersøker endringer i tid og rom og gir mulighet for undersøkelser av framtidsscenarioer. Europa har en lang 

felles historie som omfatter både samarbeid og konflikt. Det dynamiske kulturelle samspillet gir inspirasjon og 

muligheter. Det er behov for forskning for å forstå identitet og tilhørighet på tvers av samfunn, regioner og 

nasjoner. Forskningen vil støtte de politiske beslutningstakerne i arbeidet med å utforme politikk som skaper 

sysselsetting, bekjemper fattigdom og hindrer utvikling av ulike former for splittelse, konflikter og politisk og 

sosial utstøting, forskjellsbehandling og ulikhet, f.eks. kjønns- og generasjonsbestemt ulikhet, 

forskjellsbehandling som følge av funksjonshemning eller etnisk opprinnelse, eller digitale kløfter eller 

innovasjonskløfter, i europeiske samfunn og andre i deler av verden. Den skal særlig bidra til gjennomføringen 

og tilpassingen av Europa 2020-strategien og Unionens opptreden utad i vid forstand. 

Virksomheten skal være rettet mot å forstå og fremme eller innføre: 

a)  ordninger som fremmer smart, bærekraftig og inkluderende vekst, 

b)  betrodde organisasjoner, praksis, tjenester og politikk som er nødvendig for å bygge opp robuste, 

inkluderende, deltakende, åpne og kreative samfunn i Europa, idet det tas særlig hensyn til migrasjon, 

integrasjon og demografisk endring, 

c)  Europas rolle som aktør på verdensplan, særlig når det gjelder menneskerettigheter og global rettferdighet, 

d)  bærekraftige og inkluderende miljøer gjennom innovativ areal- og byplanlegging og -utforming. 

6.3.2  Innovative samfunn 

Målet er å støtte utviklingen av innovative samfunn og strategier i Europa gjennom deltaking fra borgere, 

sivilsamfunnsorganisasjoner, foretak og brukere innenfor forskning og innovasjon og fremming av samordnet 

forsknings- og innovasjonspolitikk i forbindelse med globaliseringen og behovet for å fremme høyest mulig 

etisk standard. Det vil bli gitt særskilt støtte til utviklingen av EFO og utformingen av rammevilkår for 

innovasjon. 

Kultur- og samfunnskunnskap er en viktig kilde til kreativitet og innovasjon, herunder for innovasjon i foretak 

og offentlig sektor samt sosial innovasjon. I mange tilfeller skjer utviklingen av sosiale og brukerrettede 

innovasjoner også før utviklingen av innovative teknologier, tjenester og økonomiske prosesser. De kreative 

industriene er en viktig kilde til å takle samfunnsutfordringene og til konkurranseevne. Ettersom de innbyrdes 

forbindelsene mellom sosial og teknologisk innovasjon er komplekse, og sjelden lineære, er det behov for 

ytterligere forskning, herunder tverrsektoriell og tverrfaglig forskning, om utviklingen av alle typer innovasjon 

og virksomhet som finansieres, for å fremme en effektiv utvikling av dem i framtiden.  
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Virksomheten skal være rettet mot 

a)  å styrke dokumentasjonsgrunnlaget og støtten til flaggskipsinitiativet «Innovasjonsunionen» og EFO, 

b)  å utforske nye former for innovasjon, med særlig vekt på sosial innovasjon og kreativitet, og å forstå 

hvordan alle former for innovasjon utvikles, lykkes eller mislykkes, 

c)  å utnytte alle generasjoners innovative, kreative og produktive potensial, 

d)  å fremme et sammenhengende og effektivt samarbeid med tredjestater. 

6.3.3  Reflekterende samfunn – kulturarv og europeisk identitet 

Målet er å bidra til en forståelse av Europas intellektuelle grunnlag – dets historie og de mange europeiske og 

ikke-europeiske påvirkningene – som inspirasjon for våre liv i dag. Europa kjennetegnes av mange ulike 

folkegrupper (herunder minoriteter og urbefolkninger), tradisjoner og regionale og nasjonale identiteter samt 

ulike grader av økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Migrasjon og mobilitet, medier, industri og transport 

bidrar til mangfoldet av synspunkter og livsstiler. Dette mangfoldet og dets muligheter bør anerkjennes og tas 

hensyn til. 

Europeiske samlinger, herunder digitale samlinger, i biblioteker, arkiver, museer, gallerier og andre offentlige 

institusjoner, rommer en stor mengde innholdsrike og uutforskede dokumenter og gjenstander som kan 

undersøkes. Disse arkivressursene representerer sammen med den immaterielle kulturarven de enkelte 

medlemsstatenes historie, men også den kollektive arven som har oppstått i Unionen over tid. Slikt materiale 

bør gjøres tilgjengelig, også gjennom nye teknologier, for forskere og borgerne for å gjøre det mulig å betrakte 

framtiden gjennom fortidens arkiv. Tilgang til og bevaring av kulturarven i disse formene er nødvendig for å 

holde liv i det nåværende engasjementet innenfor og på tvers av de europeiske kulturene, og bidrar til en 

bærekraftig økonomisk vekst. 

Virksomheten skal være rettet mot 

a)  å undersøke kulturarven, hukommelsen, identiteten, integrasjonen og det kulturelle samspillet og 

omsettingen på europeisk plan, herunder hvordan dette avspeiles i kulturelle og vitenskapelige samlinger, 

arkiver og museer, for bedre å opplyse og forstå nåtiden gjennom mer innholdsrike tolkninger av fortiden, 

b)  forskning i europeiske lands og regioners historie, litteratur, kunst, filosofi og religioner samt om hvordan 

disse har lagt grunnlag for det nåværende europeiske mangfoldet, 

c)  forskning i Europas rolle i verden, om den gjensidige påvirkningen og de innbyrdes båndene mellom 

verdens regioner samt om de europeiske kulturene sett utenfra. 

7 Sikre samfunn – beskyttelse av Europas og dets borgeres frihet og sikkerhet 

7.1 Særlig mål 

Det særlige målet er å fremme sikre europeiske samfunn på bakgrunn av historisk enestående omforming og 

voksende global innbyrdes avhengighet samt globale trusler, og samtidig styrke den europeiske frihets- og 

rettferdighetskulturen. 

Europa har aldri før vært så fredelig forent, og nivået for europeiske borgeres sikkerhet er høyt sammenlignet 

med andre deler av verden. Europa er imidlertid fortsatt sårbart i en verden med stadig økende globalisering, 

der samfunn står overfor stadig større og mer avanserte sikkerhetstrusler og -utfordringer. 

Trusselen fra store militære angrep er redusert, og sikkerhetsspørsmålene dreier seg nå om nye mangesidige, 

internt forbundne og transnasjonale trusler. Det må tas hensyn til aspekter som menneskerettigheter, 

miljøskader, politisk stabilitet og demokrati, sosiale spørsmål, kulturell og religiøs identitet og immigrasjon. I 

denne sammenheng er de interne og eksterne sikkerhetsaspektene uløselig knyttet sammen. For å beskytte 

friheten og sikkerheten har Unionen behov for effektive tiltak gjennom en rekke omfattende og innovative 

sikkerhetsverktøy. Forskning og innovasjon kan spille en klar støttende rolle, men er imidlertid ikke 

tilstrekkelig for å garantere sikkerheten. Forsknings- og innovasjonsvirksomhet bør være rettet mot å forstå, 

oppdage, forebygge, avskrekke fra, forberede seg på og beskytte mot sikkerhetstrusler. Videre innebærer 

sikkerhet grunnleggende utfordringer som ikke kan takles gjennom en uavhengig og sektorspesifikk 

håndtering, men krever en mer ambisiøs, samordnet og helhetlig tilnærming.  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/543 

 

Borgerne påvirkes i stadig større omfang av mange former for usikkerhet, blant annet knyttet til kriminalitet, 

vold, terrorisme, naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer, nettangrep, krenking av personvern eller 

andre former for sosiale eller økonomiske forstyrrelser. 

Ifølge beregninger er det sannsynligvis hvert år opp til 75 millioner direkte ofre for kriminalitet i Europa(1). De 

direkte kostnadene som følge av kriminalitet, terrorisme, ulovlig virksomhet, vold og katastrofer i Europa er 

anslått til minst 650 milliarder euro (ca. 5 % av Unionens BNP) i 2010. Terrorismens fatale følger har vist seg i 

flere deler av Europa og resten av verden, og har kostet mange menneskeliv og medført betydelige økonomiske 

tap. Den har også hatt betydelig kulturell og global innvirkning. 

Borgere, foretak og institusjoner deltar stadig mer i digitalt samspill og digitale transaksjoner på sosiale, 

finansielle og kommersielle områder, men utviklingen av Internett har også ført til nettkriminalitet for 

milliarder av euro hvert år og til nettangrep på kritiske infrastrukturer samt krenking av personvern, som 

berører enkeltpersoner og enheter på hele kontinentet. Endringene i arten og oppfatningen av usikkerhet i 

hverdagen vil sannsynligvis påvirke borgernes tillit ikke bare til institusjonene, men også til hverandre. 

For å kunne forutse, forebygge og håndtere disse truslene er det nødvendig å forstå årsakene, utvikle og 

anvende innovative teknologier, løsninger, prognoseverktøy og kunnskap, oppmuntre til samarbeid mellom 

tilbydere og brukere, finne løsninger på området sivil sikkerhet, forbedre konkurranseevnen til den europeiske 

sikkerhetsindustrien og europeiske tilbydere av sikkerhetstjenester, herunder IKT, og forebygge og bekjempe 

krenking av personvern og krenking av menneskerettigheter på Internett og andre steder, samtidig som de 

europeiske borgernes individuelle rettigheter og frihetsrettigheter sikres. 

For å oppnå bedre samarbeid på tvers av grensene mellom ulike former for beredskapstjenester bør 

oppmerksomheten rettes mot samvirkingsevne og standardisering. 

Endelig vil et viktig aspekt ved denne samfunnsutfordringen være å styrke samfunnsdelen i sikkerhets-

forskningen, ettersom sikkerhetspolitikken bør samvirke med ulike typer sosialpolitikk. 

Respekt for grunnleggende verdier som frihet, demokrati, likhet og rettsstatsprinsippet skal danne grunnlaget 

for all virksomhet som iverksettes i forbindelse med denne utfordringen for å skape sikkerhet for Europas 

borgere. 

7.2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Unionen og dets borgere, industri og internasjonale partnere opplever en rekke sikkerhetstrusler, blant annet 

kriminalitet, terrorisme, menneskesmugling og nødssituasjoner som berører store menneskemengder og skyldes 

menneskeskapte katastrofer eller naturkatastrofer. Disse truslene kan krysse grenser og være rettet mot fysiske 

mål eller Internett, med angrep fra ulike kilder. For eksempel kan angrep på offentlige myndigheters og private 

enheters informasjons- eller kommunikasjonssystemer ikke bare svekke borgernes tillit til informasjons- og 

kommunikasjonssystemer og føre til direkte økonomiske tap og tap av forretningsmuligheter, men det kan også 

få alvorlige følger for kritisk infrastruktur og tjenester innenfor energi, luftfart og annen transport, vann- og 

matvareforsyning, helse, finans og telekommunikasjon. 

Disse truslene kan true det indre grunnlaget for vårt samfunn. Teknologi og kreativ utforming kan gi et viktig 

bidrag til enhver nødvendig reaksjon. Når nye løsninger utformes, bør det tas hensyn til at midlene skal være 

hensiktsmessige og tilpasset til samfunnets krav, særlig med hensyn til garantier for borgernes grunnleggende 

rettigheter og frihetsrettigheter. 

Endelig innebærer sikkerhet også en stor økonomisk utfordring med tanke på Europas andel av det raskt 

voksende globale sikkerhetsmarkedet. I lys av de mulige følgene av enkelte trusler for tjenester, nettverk eller 

foretak, er det blitt avgjørende for økonomien og den europeiske framstillingsindustriens konkurranseevne at 

egnede sikkerhetsløsninger innføres. Samarbeid mellom medlemsstater, men også med tredjestater og 

internasjonale organisasjoner er en del av denne utfordringen. 

Unionsfinansiering av forskning og innovasjon innenfor rammen av denne samfunnsutfordringen vil dermed 

støtte utviklingen, gjennomføringen og tilpassingen av viktig unionspolitikk, særlig målene for Europa 2020-

strategien, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken og Unionens strategi for indre sikkerhet samt 

flaggskipsinitiativet «En digital dagsorden for Europa». Det vil bli arbeidet for å oppnå samordning med FFSs 

direkte tiltak.  

  

(1) KOM(2011) 0274. 
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7.3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Målet er å støtte Unionens politikk for intern og ekstern sikkerhet og oppnå større nettsikkerhet, tillit og sikring 

av personvern på det digitale indre marked, samtidig som konkurranseevnen i Unionens sikkerhets- og 

serviceindustrier, herunder IKT, forbedres. Virksomheten vil også være rettet mot forskning i og utvikling av 

neste generasjons innovative løsninger, gjennom utarbeiding av nye konsepter, design og samvirkende 

standarder. Dette skal oppnås gjennom utvikling av innovative teknologier og løsninger som bøter på 

sikkerhetsmangler og fører til redusert risiko fra sikkerhetstrusler. 

Disse målrettede tiltakene vil integrere kravene fra ulike sluttbrukere (borgere, foretak, sivilsamfunns-

organisasjoner og forvaltninger, herunder nasjonale og internasjonale myndigheter, sivilforsvar, håndhevende 

myndigheter, grensevakter osv.), for å ta hensyn til utviklingen innenfor sikkerhetstrusler og personvern og de 

nødvendige samfunnsmessige aspektene. 

Virksomheten skal være rettet mot 

a)  å bekjempe kriminalitet, ulovlig handel og terrorisme, herunder å forstå og håndtere terroristers ideer og 

overbevisninger, 

b)  beskytte og forbedre motstandsevnen til kritiske infrastrukturer, forsyningskjeder og transportformer, 

c)  styrke sikkerheten gjennom grenseforvaltning, 

d)  forbedre nettsikkerheten, 

e)  øke Europas motstandsevne overfor kriser og katastrofer, 

f)  sikre frihet og personvern, herunder på Internett, og øke den samfunnsmessige, juridiske og etiske 

forståelsen av alle sikkerhets-, risiko- og forvaltningsområder, 

g)  forbedre standardiseringen av og samvirkingsevnen mellom systemene, herunder med tanke på nøds-

situasjoner, 

h)  støtte Unionens politikk for ytre sikkerhet, herunder konfliktforebygging og fredsbygging. 

DEL IV 

SPREDNING AV FREMRAGENDE KVALITET OG ØKT DELTAKING 

1 Særlig mål 

Det særlige målet er å utnytte europeiske talenters potensial fullt ut og å sikre at fordelene ved en innova-

sjonsbasert økonomi både blir så store som mulig og fordeles i hele Unionen i samsvar med prinsippet om 

fremragende kvalitet. 

Til tross for at de enkelte lands og regioners innovasjonsresultater i det siste har hatt en tendens til å nærme seg 

hverandre, er der fortsatt store forskjeller mellom medlemsstatene. Begrensningene av de nasjonale budsjettene 

under den rådende finanskrisen kan dessuten utvide kløftene. Det er avgjørende for Europas konkurranseevne 

og dets evne til å takle samfunnsutfordringer i framtiden at europeiske talenters potensial utnyttes og at 

fordelene ved innovasjon både blir så store som mulig og spres i hele Unionen. 

2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

For å oppnå framskritt i retning av et inkluderende, bærekraftig og smart samfunn må Europa bruke den 

intelligensen som finnes i Europa på best mulig måte, og frigjøre uutnyttet forsknings- og innovasjonspotensial. 

Ved å stimulere og kople sammen kompetansesentre vil den foreslåtte virksomheten bidra til å styrke EFO. 

3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Særlige tiltak vil lette spredningen av fremragende kvalitet og økt deltaking ved hjelp av følgende tiltak: 

— samarbeid mellom fremragende forskningsinstitusjoner og regioner med svake resultater innenfor FUI, 

med sikte på å skape nye (eller omfattende forbedring av eksisterende) kompetansesentre i medlemsstater 

og regioner som har svake resultater innenfor FUI,  
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— partnerskap mellom forskningsinstitusjoner med sikte på en betydelig styrking av et bestemt forsknings-

område innenfor en ny institusjon gjennom forbindelser med minst to internasjonalt ledende institusjoner 

på et bestemt område, 

— opprettelse av lærestoler knyttet til EFO for å tiltrekke framstående akademikere til institusjoner med et 

klart potensial for fremragende forskning, for å hjelpe disse institusjonene med å utnytte hele dette 

potensialet og dermed skape like vilkår for forskning og innovasjon i EFO. Mulighetene for synergi med 

EFRs virksomhet bør undersøkes, 

— en ordning for politisk støtte for å forbedre utformingen, gjennomføringen og evalueringen av 

nasjonal/regional forsknings- og innovasjonspolitikk, 

— støtte for tilgang til internasjonale nettverk for fremragende forskere og innovatører, som ikke deltar 

tilstrekkelig i europeiske og internasjonale nettverk, herunder COST, 

— styrking av den administrative og operasjonelle kapasiteten i de nasjonale kontaktpunktenes tverrnasjonale 

nettverk, herunder gjennom utdanning, slik at de kan gi bedre støtte til potensielle deltakere. 

DEL V 

VITENSKAP MED OG FOR SAMFUNNET 

1 Særlig mål 

Formålet er å skape et effektivt samarbeid mellom vitenskap og samfunn, rekruttere nye talenter til vitenskapen 

og forene fremragende vitenskap med sosial bevissthet og sosialt ansvar. 

2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Det europeiske vitenskaps- og teknologisystemets styrke avhenger av dets evne til å utnytte talenter og ideer, 

uansett hvor de finnes. Dette kan bare oppnås dersom det utvikles en fruktbar og innholdsrik dialog og et aktivt 

samarbeid mellom vitenskap og samfunn for å sikre en mer ansvarlig vitenskap og gjøre det mulig å utvikle 

politikk som er mer relevant for borgerne. Raske framskritt innenfor vitenskapelig forskning og innovasjon har 

ført til at det stilles viktige etiske, juridiske og sosiale spørsmål som påvirker forbindelsen mellom vitenskap og 

samfunn. Å forbedre samarbeidet mellom vitenskap og samfunn for å muliggjøre en utvidelse av den 

samfunnsmessige og politiske støtten til vitenskap og teknologi i alle medlemsstater, er en stadig mer 

avgjørende utfordring som er blitt langt vanskeligere å takle som følge av den rådende økonomiske krisen. 

Offentlig investering i vitenskap krever en omfattende samfunnsmessig og politisk oppslutning om 

vitenskapens verdier fra personer som kjenner og deltar i vitenskapelige prosesser og er i stand til å anerkjenne 

vitenskapens bidrag til kunnskap, til samfunnet og til økonomisk framgang. 

3 Hovedtrekk ved virksomheten 

Virksomheten skal være rettet mot 

a)  å gjøre vitenskapelige og teknologiske karrierer tiltrekkende for unge studenter og fremme bærekraftig 

samspill mellom skoler, forskningsinstitusjoner, industri og sivilsamfunnsorganisasjoner, 

b)  å fremme likestilling mellom kjønnene, særlig ved å støtte strukturelle endringer i organiseringen av 

forskningsinstitusjoner og i forskningsvirksomhet innhold og utforming, 

c)  å integrere samfunnet i spørsmål, politikk og virksomhet knyttet til vitenskap og innovasjon med sikte på å 

ta hensyn til borgernes interesser og verdier og øke forsknings- og innovasjonsresultatenes kvalitet, 

relevans, sosial aksept og bærekraft på ulike virksomhetsområder, fra sosial innovasjon til områder som 

bioteknologi og nanoteknologi, 

d)  å oppmuntre borgerne til å engasjere seg i vitenskap gjennom formell og uformell utdanning i vitenskap, 

og å fremme spredning av vitenskapsbasert virksomhet, særlig i vitenskapssentre og gjennom andre 

egnede kanaler, 

e)  å utvikle tilgangen til og bruken av resultatene av offentlig finansiert forskning, 

f)  å utvikle styringen for fremming av ansvarlig forskning og innovasjon fra alle aktørers side (forskere, 

offentlige myndigheter, industrien og sivilsamfunnsorganisasjoner), idet det tas hensyn til samfunnets 

behov og krav, og fremmes en etisk ramme for forskning og innovasjon,  
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g)  å ta behørige og avpassede forholdsregler når det gjelder forsknings- og innovasjonsvirksomhet ved å 

foregripe og vurdere potensielle virkninger for helse og sikkerhet, 

h)  å forbedre kunnskapen om vitenskapelig formidling for å forbedre kvaliteten og effektiviteten i samspillet 

mellom forskere, allmenne medier og offentligheten. 

DEL VI 

DET FELLES FORSKNINGSSENTERS (FFSs) DIREKTE TILTAK UTENFOR ATOMENERGIOMRÅDET 

1 Særlig mål 

Det særlige målet er å gi kunderettet vitenskapelig og teknisk støtte til Unionens politikk, og samtidig reagere 

fleksibelt på nye politiske krav. 

2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Unionen har fastsatt en ambisiøs politisk dagsorden fram til 2020, der et sett av komplekse og innbyrdes 

forbundne utfordringer skal behandles, for eksempel bærekraftig forvaltning av ressurser og konkurranseevne. 

For at disse utfordringene skal kunne takles på en vellykket måte, er det behov for solid vitenskapelig 

dokumentasjon fra ulike vitenskapelige fagområder som muliggjør en fornuftig vurdering av politiske 

alternativer. I samsvar med sin rolle som den vitenskapelige tjenesten for Unionens politiske beslutningstaking 

vil FFS gi nødvendig vitenskapelig og teknisk støtte i alle faser av beslutningsprosessen, fra idé til 

gjennomføring og vurdering. For å bidra til dette særlige målet vil FFSs forskning være tydelig rettet mot 

Unionens politiske prioriteringer og samtidig styrke tverrgående kompetanse og samarbeid i medlemsstatene. 

FFSs uavhengighet av særinteresser, både private og nasjonale, kombinert med dets vitenskapelig- tekniske 

referanserolle gjør det mulig å lette arbeidet med å oppnå den nødvendige enigheten mellom berørte parter og 

politiske beslutningstakere. Medlemsstatene og Unionens borgere drar nytte av FFSs forskning, noe som er 

mest synlig på områder som helse og forbrukervern, miljø, sikkerhet og håndtering av kriser og katastrofer. 

Særlig vil medlemsstatene og regionene også dra nytte av støtte til strategiene for smart spesialisering. 

FFS er en integrert del av det europeiske forskningsområdet og vil fortsatt aktivt støtte det gjennom nært 

samarbeid med fagfeller og berørte parter, størst mulig tilgang til dets anlegg, utdanning av forskere og nært 

samarbeid med medlemsstatene og internasjonale institusjoner som har lignende mål. Det vil også fremme 

integrasjonen av nye medlemsstater og assosierte stater, som FFS fortsatt vil tilby særskilte opplæringskurs om 

unionsrettens vitenskapelig-tekniske grunnlag. FFS vil opprette samordningsforbindelser med andre relevante 

deler av de særlige målene for Horisont 2020. I tillegg til sine direkte tiltak og for å fremme ytterligere 

integrering og nettverksbygging i EFO kan FFS også delta i indirekte tiltak og samordningsinstrumenter 

innenfor rammen av Horisont 2020 på områder der det har relevant sakkunnskap for å skape merverdi for 

Unionen. 

3 Hovedtrekk ved virksomheten 

FFSs virksomhet innenfor rammen av Horisont 2020 vil være rettet mot Unionens politiske prioriteringer og de 

samfunnsutfordringene de skal takle. Denne virksomheten er i tråd med målene for Europa 2020-strategien og 

med avsnittene «Sikkerhet og unionsborgerskap» og «Et globalt Europa» i den flerårige finansielle rammen for 

årene 2014-2020. 

FFSs nøkkelkompetanseområder vil være energi, transport, miljø og klimaendringer, landbruk og matvare-

sikkerhet, helse og forbrukervern, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, referansematerialer og 

sikkerhet (herunder atomsikkerhet innenfor rammen av Euratom-programmet). Ved gjennomføringen av FFSs 

virksomhet på disse områdene vil det bli tatt hensyn til relevante initiativer på regions-, medlemsstats- eller 

unionsplan med sikte på å utforme EFO. 

Disse kompetanseområdene vil bli betydelig styrket med kapasitet til å håndtere hele den politiske prosessen og 

vurdere politiske alternativer. Dette omfatter: 

a)  foregripelse og framsyn – foregripende strategiske opplysninger om tendenser og hendelser innenfor 

vitenskap, teknologi og samfunn, og deres mulige følger for offentlig politikk,  
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b)  økonomi – fremming av en integrert tjeneste som omfatter både vitenskapelig-tekniske og makro-

økonomiske aspekter, 

c)  modellering – rettet mot bærekraft og økonomi og tiltak for å gjøre Kommisjonen mindre avhengig av 

eksterne leverandører i forbindelse med viktige scenarioanalyser, 

d)  politisk analyse – for å muliggjøre tverrsektoriell undersøkelse av politiske alternativer, 

e)  konsekvensanalyse – framskaffing av vitenskapelig dokumentasjon til støtte for politiske alternativer. 

FFS skal fortsatt arbeide for å oppnå fremragende kvalitet i forskningen og omfattende samspill med 

forskningsinstitusjoner som grunnlag for en troverdig og solid vitenskapelig-teknisk støtte for politikken. For 

dette formål vil det styrke samarbeidet med europeiske og internasjonale partnere, blant annet ved å delta i 

indirekte tiltak. Det vil også gjennomføre forsøksforskning og bygge opp kompetanse innenfor nye politisk 

relevante områder på et selektivt grunnlag. 

FFS skal ha oppmerksomheten rettet mot: 

3.1 Fremragende vitenskap 

Gjennomføring av forskning for å styrke det vitenskapelige dokumentasjongrunnlaget for den politiske 

beslutningstakingen og undersøke nye områder innenfor vitenskap og teknologi, herunder gjennom et 

forsøksforskningsprogram. 

3.2 Industrielt lederskap 

Bidrag til den europeiske konkurranseevnen ved å støtte standardiseringsprosessen og standarder gjennom 

prenormativ forskning, utvikling av referansematerialer og måling samt harmonisering av metoder på fem 

hovedområder (energi, transport, flaggskipsinitiativet «En digital dagsorden for Europa», sikkerhet og sikring 

samt forbrukervern). Gjennomføring av sikkerhetsvurderinger av ny teknologi på områder som energi, 

transport, helse og forbrukervern. Bidrag som gjør det lettere å bruke, standardisere og validere romteknologi 

og -data, særlig for å takle samfunnsutfordringene. 

3.3 Samfunnsutfordringer 

a)  Helse, demografisk endring og velferd 

Bidrag til helse og forbrukervern gjennom vitenskapelig og teknisk støtte på områder som næringsmidler, 

fôr og forbruksvarer, miljø og helse, diagnostiserings- og screeningmetoder på helseområdet samt 

ernæring og kosthold. 

b)  Matvaresikkerhet, bærekraftig landbruk og skogbruk, forskning knyttet til hav, sjøer og indre vannveier 

samt bioøkonomien 

Støtte til utvikling, gjennomføring og overvåking av europeisk landbruks- og fiskeripolitikk, herunder 

næringsmiddeltrygghet og matvaresikkerhet, og utvikling av en bioøkonomi gjennom f.eks. prognoser for 

vegetabilsk produksjon, tekniske og sosioøkonomiske analyser og modellering, og fremming av sunne og 

produktive hav. 

c)  Sikker, ren og effektiv energi 

Støtte til 20-20-20-målene på klima- og energiområdet gjennom forskning i de teknologiske og 

økonomiske sidene ved energiforsyning, energieffektivitet, lavutslippsteknologi og nett for overføring av 

energi/elektrisitet. 

d)  Smart, grønn og integrert transport 

Støtte til Unionens politikk for bærekraftig og sikker og pålitelig mobilitet for personer og varer, med 

laboratorieundersøkelser, modellering og overvåkingsmetoder, herunder lavutslippsteknologi til transport, 

for eksempel elektrifisering, rene og effektive kjøretøyer og alternative brensler samt smarte 

mobilitetssystemer. 

e)  Klimatiltak, miljø, ressurseffektivitet og råstoffer 

Undersøkelse av de tverrsektorielle utfordringene knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressurser 

gjennom overvåking av viktige miljøvariabler og utvikling av en integrert ramme for modellberegning av 

bærekraft.  



Nr. 18/548 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

Støtte til ressurseffektivitet, utslippsreduksjon og bærekraftig forsyning av råstoffer gjennom integrerte 

samfunns-, og miljø- og økonomivurderinger av rene produksjonsprosesser, teknologier og produkter og 

tjenester. 

Støtte til Unionens utviklingspolitiske mål gjennom forskning for å bidra til å sikre tilstrekkelige 

forsyninger av vesentlige ressurser, med vekt på overvåking av miljø- og ressursparametrer, analyser av 

næringsmiddeltrygghet og matvaresikkerhet, og kunnskapsoverføring. 

f)  Europa i en verden i endring – inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 

Bidrag til og overvåking av gjennomføringen av flaggskipsinitiativet «Innovasjonsunionen» med 

makroøkonomiske analyser av drivkraft og hindringer innenfor forskning og innovasjon, og utvikling av 

metoder, resultattavler og indikatorer. 

Støtte til EFO gjennom overvåking av EFOs virkemåte og analyse av drivkraft og hindringer for noen av 

dets viktigste deler, samt gjennom samarbeid i forskningsnettverk og utdanning, og åpning av FFSs anlegg 

og databaser for brukere i medlemsstatene, kandidatstater og assosierte stater. 

Bidrag til hovedmålene for flaggskipsinitiativet «En digital dagsorden for Europa» gjennom kvalitative og 

kvantitative analyser av økonomiske og sosiale aspekter (digital økonomi, digitalt samfunn, digital 

livsstil). 

g)  Sikre samfunn – beskyttelse av Europas og dets borgeres frihet og sikkerhet 

Støtte til den interne sikkerheten gjennom identifisering og vurdering av sårbarheten til kritiske 

infrastrukturer som vesentlige bestanddeler i samfunnsmessige funksjoner, og gjennom vurderingen av 

operasjonell effektivitet og sosial og etisk evaluering av teknologier knyttet til digital identitet. Håndtere 

globale sikkerhetsutfordringer, herunder nye eller blandede trusler, gjennom utviklingen av avanserte 

verktøy for framskaffing og analyse av opplysninger samt for kriseforvaltning. 

Øke Unionens kapasitet til å forvalte naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer ved å styrke 

overvåkingen av infrastruktur og utviklingen av prøvingsanlegg og av globale informasjonssystemer for 

samlet tidlig varsling og risikohåndtering, ved bruk av satellittbaserte jordobservasjonssystemer. 

DEL VII 

DET EUROPEISKE INSTITUTT FOR INNOVASJON OG TEKNOLOGI (EIT) 

1 Særlig mål 

Det særlige målet er å integrere kunnskapstrekantens tre deler: høyere utdanning, forskning og innovasjon, og 

dermed styrke Unionens innovasjonskapasitet og håndtere samfunnsutfordringer. 

Europa står overfor en rekke strukturelle svakheter når det gjelder innovasjonskapasitet og evnen til å levere 

nye tjenester, produkter og prosesser, noe som hemmer bærekraftig økonomisk vekst og skaping av 

arbeidsplasser. Blant de viktigste problemene er Europas forholdsvis svake resultater når det gjelder å tiltrekke 

og beholde talenter; underutnytting av eksisterende forskningsområdet når det gjelder å skape økonomisk eller 

samfunnsmessig verdi; manglende kommersialisering av forskningsresultater; lave nivåer for entreprenør-

virksomhet og entreprenørånd; lav mobilisering av privat investering i FoU; kompetansesentrenes utilstrek-

kelige ressurser, herunder menneskelige, for å kunne konkurrere på verdensplan; og uforholdsmessig mange 

hindringer for samarbeidet innenfor kunnskapstrekanten, dvs. høyere utdanning, forskning og innovasjon, på 

europeisk plan. 

2 Begrunnelse og merverdi for Unionen 

Dersom Europa skal kunne konkurrere på internasjonalt plan, må disse strukturelle svakhetene fjernes. 

Faktorene som angis ovenfor, er felles for alle medlemsstater og berører Unionens innovasjonskapasitet i sin 

helhet. 

EIT vil håndtere disse problemene ved å fremme strukturelle endringer i det europeiske innovasjonslandskapet. 

Med sikte på dette vil EIT fremme integrering av høyere utdanning, forskning og utvikling på høyeste nivå, 

særlig gjennom kunnskaps- og innovasjonsfellesskapene (KI-fellesskapene), slik at det skapes nye miljøer som 

gir innovasjon, samt styrke og støtte en ny generasjon entreprenører og stimulere opprettelsen av innovative 

knoppskytingsforetak og nye foretak. Dermed vil EIT bidra fullt ut til målene for Europa 2020-strategien, og 

særlig til flaggskipsinitiativene «Innovasjonsunionen» og «Ungdom i bevegelse».  
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I tillegg skal EIT og dets KI-nettverk fremme synergi og samspill på tvers av prioriteringene i Horisont 2020, 

og med andre relevante initiativer. EIT vil særlig, gjennom KI-nettverkene, bidra til oppnåelsen av de særlige 

målene for prioriteringen «samfunnsutfordringer» og til det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende 

teknologi og industriteknologi». 

 Integrering av utdanning og entreprenørskap med forskning og innovasjon 

Særtrekket ved EIT er at det integrerer høyere utdanning og entreprenørkultur med forskning og innovasjon 

som ledd i én enkelt innovasjonskjede i og utenfor Unionen, noe som blant annet bør føre til innføring av et økt 

antall innovative tjenester, produkter og prosesser på markedet. 

 Forretningslogikk og en resultatrettet tilnærming 

EIT fungerer gjennom sine KI-nettverk i samsvar med forretningslogikk og er resultatrettet. Sterk ledelse er en 

forutsetning: hvert KI-nettverk ledes av en administrerende direktør. Partnerne i KI-nettverkene representeres 

av ett enkelt rettssubjekt for å muliggjøre en mer effektiv beslutningstaking. KI-nettverkene skal utarbeide klart 

definerte årlige forretningsplaner med en flerårig strategi og en ambisiøs portefølje av ulike typer virksomhet, 

som strekker seg fra utdanning til foretaksetablering, med klare mål og resultater med sikte på både markeds- 

og samfunnsvirkninger. De nåværende reglene for deltaking i og evaluering og overvåking av KI-nettverk gjør 

det mulig å ta raske forretningsmessige beslutninger. Foretak og entreprenører bør spille en sterk rolle som 

drivkraft for virksomhet i KI-nettverk, og KI-nettverkene bør kunne mobilisere investeringer og langsiktige 

forpliktelser fra foretakssektoren. 

 Redusert splittelse gjennom langsiktige, integrerte partnerskap 

KI-nettverkene under EIT er sterkt integrerte sammenslutninger av partnere fra industrien, herunder SMB-er, 

høyere utdanning, forsknings- og teknologiinstitutter som er kjent for deres fremragende kvalitet, på en åpen, 

ansvarlig og gjennomsiktig måte. KI-nettverkene gjør det mulig for partnere i og utenfor Unionen å danne nye 

sammensetninger over landegrensene og å optimalisere eksisterende ressurser, og gir nye forretningsmuligheter 

gjennom nye verdikjeder som håndterer større utfordringer med høyere risiko. KI-nettverk er åpne for deltaking 

fra nye aktører som kan gi partnerskapet merverdi, herunder SMB-er. 

 Stimulering av Europas største innovasjonsfortrinn: en svært talentfull befolkning 

Talent er en avgjørende bestanddel i innovasjon. EIT stimulerer mennesker og samspillet mellom dem ved at 

studenter, forskere og entreprenører plasseres i sentrum av innovasjonsmodellen. EIT vil skape entreprenør-

kultur, kreative miljøer og tverrfaglig utdanning for talentfulle mennesker gjennom EIT-stemplede master- og 

doktorgrader, som skal bli et internasjonalt anerkjent kvalitetsmerke. På denne måten fremmer EIT i høy grad 

mobiliteten og utdanningen innenfor kunnskapstrekanten. 

3 Hovedtrekk ved virksomheten 

EIT skal hovedsakelig drives gjennom KI-nettverk, særlig på områder som har et reelt innovasjonspotensial. 

KI-nettverkene har stor allmenn frihet når det gjelder å definere strategier og ulike typer virksomhet, men alle 

KI-nettverkene har en rekke fellestrekk knyttet til innovasjon, som det skal oppnås samordning av og synergi 

mellom. EIT vil dessuten forsterke sin virkning ved å spre god praksis når det gjelder hvordan 

kunnskapstrekanten og utviklingen av entreprenørskap kan integreres, ved å integrere relevante nye partnere 

dersom de kan tilføre en merverdi, og ved å fremme en ny kultur for kunnskapsdeling. 

a)  Overføring og gjennomføring av virksomhet innenfor høyere utdanning, forsknings- og innovasjons-

virksomhet med sikte på opprettelse av nye foretak 

EIT skal arbeide for å skape et miljø for å utvikle det menneskers innovative potensiale og dra nytte av 

deres ideer, uavhengig av deres plass i innovasjonskjeden. På denne måten vil EIT også bidra til å løse «det 

europeiske paradokset», at eksisterende fremragende forskning på langt nær utnyttes fullt ut. EIT vil 

dermed bidra til å tilføre markedet ideer. Det vil hovedsakelig gjennom KI-nettverkene og vektleggingen av 

å fremme entreprenørånd skape nye forretningsmuligheter i form av både nye foretak og knopp-

skytingsforetak, men også innenfor eksisterende industri. Oppmerksomheten vil bli rettet mot alle former 

for innovasjon, herunder teknologisk, sosial og ikke-teknologisk innovasjon. 

b)  Banebrytende forskning og innovasjonsbasert forskning på områder av stor økonomisk og samfunnsmessig 

interesse 

EITs strategi og virksomhet skal gjennomføres med vekt på områder som har et reelt innovasjonspotensial 

og en klar betydning for samfunnsutfordringene som behandles i Horisont 2020. Gjennom en helhetlig 

behandling av viktige samfunnsutfordringer vil EIT fremme tverr- og flerfaglig tilnærming og bidra til å 

samle forskningsinnsatsen til partnerne i KI-nettverkene. 
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c)  Utvikling av talenter, kompetanse og entreprenørånd gjennom utdanning og opplæring 

EIT skal integrere utdanning i alle utviklings- og opplæringsfaser fullt ut og støtte og fremme utviklingen av 

nye og innovative læreplaner for å avspeile det behovet for nye profiler som de komplekse samfunns-

messige og økonomiske utfordringene skaper. For dette formålet vil EIT spille en viktig rolle for å fremme 

nye felles eller kombinerte grader og diplomer i medlemsstatene, idet det tas hensyn til nærhetsprinsippet. 

EIT vil også spille en viktig rolle i finjusteringen av begrepet «entreprenørskap» gjennom utdannings-

programmene, som fremmer entreprenørskap i en kunnskapsintensiv sammenheng, bygger på innovativ 

forskning og bidrar til løsninger av stor betydning for samfunnet. 

d)  Spredning av beste praksis og systemisk kunnskapsdeling 

EIT skal ha som mål å bane vei for nye tilnærminger innenfor innovasjon og utvikle en felles innovasjons- 

og kunnskapsdelingskultur, herunder i SMB-er. Dette kan skje blant annet ved at KI-nettverkenes ulike 

erfaringer deles gjennom ulike formidlingsordninger, for eksempel en plattform for berørte parter og en 

stipendordning. 

e)  Det internasjonale perspektivet 

EIT er bevisst om den globale sammenhengen det opptrer i, og skal bidra til å styrke forbindelsene med 

viktige internasjonale partnere i samsvar med artikkel 27 nr. 2. Ved å utvide kompetansesentre gjennom  

KI-nettverkene og fremme nye utdanningsmuligheter vil det ta sikte på å gjøre Europa mer tiltrekkende for 

talenter utenfra. 

f)  Styrking av virkninger i hele Europa gjennom en innovativ finansieringsmodell 

EIT vil bidra betydelig til målene for Horisont 2020, særlig ved å håndtere samfunnsutfordringer på en slik 

måte at det utfyller andre initiativer på disse områdene. Innenfor rammene av Horisont 2020 vil det prøve ut 

nye og forenklede metoder for finansiering og styring, og dermed spille en pionerrolle i det europeiske 

innovasjonslandskapet. En del av det årlige bidraget tildeles til KI-nettverk på konkurransevilkår. Til grunn 

for EITs finansieringsmetoder ligger en sterk vektstangvirkning, der både offentlige og private midler 

mobiliseres på nasjonalt plan og unionsplan, og den vil bli formidlet på en gjennomsiktig måte for 

medlemsstatene og relevante berørte parter. Det vil dessuten anvende helt nye former for målrettet støtte til 

individuell virksomhet gjennom EIT-stiftelsen. 

g)  Sammenkopling av regional utvikling og europeiske muligheter 

Gjennom KI-nettverkene og deres samlokaliseringssentre – kompetanseknutepunkter som samler partnere 

innenfor høyere utdanning, forskning og næringsliv på et bestemt geografisk sted – vil EIT også være 

forbundet med regionalpolitikk. Det skal særlig sikre en bedre forbindelse mellom institusjoner fot høyere 

utdanning, arbeidsmarkedet og regional innovasjon og vekst, som ledd i regionale og nasjonale strategier 

for smart spesialisering. På denne måten vil det bidra til oppnåelsen av målene for Unionens 

utjevningspolitikk. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Fastsettelse av budsjettet 

Den veiledende fordelingen av budsjettet for Horisont 2020 er som følger: 

 Millioner euro i 

løpende priser 

I  Fremragende vitenskap, hvorav 24 441,1 

1  Det europeiske forskningsråd (EFR) 13 094,8 

2.  Framtidige og nye teknologier (FET) 2 696,3 

3.  Marie Skłodowska-Curie-tiltak 6 162 

4.  Forskningsinfrastrukturer 2 488 

II  Industrielt lederskap, hvorav 17 015,5 

1.  Lederskap innenfor muliggjørende teknologi og industriteknologi(*),(****) 13 557 

2.  Tilgang til risikofinansiering(***) 2 842,3 

3.  Innovasjon i SMB-er(****) 616,2 

III  Samfunnsutfordringer, hvorav(****) 29 679 

1.  Helse, demografisk endring og velferd 7 471,8 

2.  Matvaresikkerhet, bærekraftig landbruk og skogbruk, forskning knyttet til hav, sjøer og 

indre vannveier samt bioøkonomien 

3 851,4 

3.  Sikker, ren og effektiv energi 5 931,2 

4.  Smart, grønn og integrert transport 6 339,4 

5.  Klimatiltak, miljø, ressurseffektivitet og råstoffer 3 081,1 

6.  Europa i en verden i endring – inkluderende, innovative og reflekterende samfunn 1 309,5 

7.  Sikre samfunn – beskyttelse av Europas og dets borgeres frihet og sikkerhet 1 694,6 

IV  Spredning av fremragende kvalitet og økt deltaking 816,5 

V  Vitenskap med og for samfunnet 462,2 

VI  Det felles forskningssenters (FFSs) direkte tiltak utenfor atomforskningsområdet 1 902,6 

VII  Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) 2 711,4 

I ALT 77 028,3 

(*) Herunder 7 711 millioner euro til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), hvorav 1 594 millioner euro til fotonikk og 

mikro- og nanoelektronikk, 3 851 millioner euro til nanoteknologi, avanserte materialer og avansert produksjons- og bearbeidings-

teknologi, 516 millioner euro til bioteknologi og 1 479 millioner euro til romteknologi. Dermed vil det være 5 961 millioner euro til 

rådighet for å støtte muliggjørende teknologi. 

(**) Av dette vil ca. 994 millioner euro kunne gå til gjennomføringen av prosjekter under den strategiske energiteknologiplanen 

(SET-planen). Rundt en tredel av dette kan eventuelt gå til SMB-er. 

(***) Innenfor rammen av målet om å avsette minst 20 % av de samlede budsjettene til det særlige målet «lederskap innenfor 

muliggjørende teknologi og industriteknologi» og prioriteringen «samfunnsutfordringer» til SMB-er, vil minst 5 % av de 

samlede budsjettene innledningsvis bli avsatt til det særskilte SMB-instrumentet. I Horisont 2020-programmets løpetid vil 

gjennomsnittlig minst 7 % av de samlede budsjettene for det særlige målet «lederskap innenfor muliggjørende teknologi og 

industriteknologi» og prioriteringen «samfunnsutfordringer» bli avsatt til det særskilte SMB-instrumentet. 

(****) Pilotprosjektene under «snarveien til innovasjon» vil bli finansiert gjennom det særlige målet «lederskap innenfor 

muliggjørende teknologi og industriteknologi» og gjennom de relevante særlige målene innenfor prioriteringen 

«samfunnsutfordringer». Det vil bli innledet et tilstrekkelig antall prosjekter for å muliggjøre en fullstendig evaluering av 

pilotprosjektet «snarveien til innovasjon». 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1292/2013 

av 11. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 294/2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 173 nr. 3, 

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)  Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst tildeler Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi (EIT), som bidrar til en rekke 

flaggskipsinitiativer, en framtredende rolle. 

2)  EIT bør i perioden fra 2014 til 2020 bidra til 

oppfyllelsen av målene for «Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon», opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1291/2013(3) («Horisont 2020»), ved å integrere 

kunnskapstrekanten som utgjøres av høyere utdanning, 

forskning og innovasjon. 

3)  For å sikre sammenhengende rettslige rammer for 

deltakerne i Horisont 2020 bør europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1290/2013(4) («regler for 

deltaking») få anvendelse på EIT. 

4)  Reglene for forvaltning av immaterialrettigheter er 

fastsatt i reglene for deltaking. 

5)  Reglene for assosiering av tredjestater er fastsatt i 

Horisont 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 174, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2014 av 

16. mai 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. 63 av 30.10.2014,  

s. 68. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 122. 

(2) Europaparlamentets holdning av 21. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 201 3 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) (se s. 104 i 

denne EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 av  

11. desember 2013 om fastsettelse av regler for deltaking og 

spredning i «Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon» (2014-2020) (se s. 81 i denne EUT). 

6)  EIT bør fremme entreprenørskap i forbindelse med sin 

virksomhet innenfor høyere utdanning, forskning og 

innovasjon. Det bør særlig fremme fremragende 

entreprenørutdanning og støtte opprettelsen av nye 

foretak og knoppskytingsforetak. 

7)  EIT bør samarbeide direkte med nasjonale og regionale 

representanter og andre berørte parter fra hele innova-

sjonskjeden, noe som vil gi fordeler for alle parter. For å 

gjøre en slik dialog og utveksling mer systematisk bør 

det opprettes et EIT-forum for berørte parter, der alle 

berørte parter kan drøfte horisontale temaer. EIT bør 

også gjennomføre informasjons- og kommunika-

sjonsvirksomhet med relevante berørte parter som 

målgruppe. 

8)  EIT bør fremme en hensiktsmessig balansert deltaking 

fra de ulike aktørene fra kunnskapstrekanten, som deltar 

i kunnskaps- og innovasjonsfellesskap («KI-nettverk»). 

Det bør videre fremme stor deltaking fra privat sektor, 

særlig av svært små, små og mellomstore bedrifter 

(«SMB-er»). 

9)  Omfanget av EITs bidrag til KI-nettverkene bør 

defineres, og KI-nettverkenes finansieringskilder bør 

angis nærmere. 

10)  Sammensetningen av EITs organer bør forenkles. EITs 

styrefunksjon bør effektiviseres, og styrets og 

direktørens roller og oppgaver bør angis nærmere. 

11)  Nye KI-nettverk bør opprettes og deres prioriterte 

områder samt organisering av og tidsplan for utvel-

gingen bør fastsettes på grunnlag av vilkårene som er 

definert i det strategiske innovasjonsprogrammet, ved 

anvendelse av en åpen, gjennomsiktig og kon-

kurransepreget framgangsmåte. 

12)  KI-nettverkene bør utvide sin utdanningsvirksomhet for 

å forbedre ferdighetsgrunnlaget i hele Unionen ved å 

tilby faglige og andre hensiktsmessige opplæringskurs. 

13)  Det er nødvendig for Kommisjonen og EIT å 

samarbeide om å organisere overvåkingen og evalue-

ringen av KI-nettverkene for å sikre sammenheng med 

det allmenne overvåkings- og evalueringssystemet på 

Unionsplan. Det bør særlig foreligge klare prinsipper for 

overvåkingen av KI-nettverkene og EIT.  

2019/EØS/18/73 
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14)  KI-nettverkene bør arbeide for å skape synergi med de 

relevante initiativene på unionsplan, nasjonalt plan og 

regionalt plan. 

15)  For å sikre en bredere deltaking i KI-nettverkene fra 

organisasjoner fra ulike medlemsstater bør partner-

organisasjonene være etablert i minst tre ulike medlems-

stater. 

16)  EIT og KI-nettverkene bør utvikle oppsøkende 

virksomhet og formidle beste praksis, herunder gjennom 

det regionale innovasjonssystemet. 

17)  Kriteriene og framgangsmåtene for finansiering, 

overvåking og evaluering av KI-nettverkenes 

virksomhet bør vedtas av EIT før prosessen med 

utvelgelse av KI-nettverk innledes. 

18)  EITs treårige arbeidsprogram bør ta hensyn til 

Kommisjonens uttalelse om EITs særlige mål, som 

definert i Horisont 2020, samt programmets komple-

mentaritet med Unionens strategier og instrumenter. 

19)  Ettersom EIT er en del av Horisont 2020, vil det være 

omfattet av integreringen av utgiftene knyttet til 

klimaendringene, som definert i Horisont 2020. 

20)  Evalueringen av EIT bør gi et rettidig bidrag til 

evalueringen av Horisont 2020 i 2017 og 2023. 

21)  Kommisjonen bør styrke sin rolle i forbindelse med 

overvåkingen av enkelte sider av EITs virksomhet. 

22)  Denne forordning fastsetter for hele varigheten av 

Horisont 2020 en finansieringsramme som skal utgjøre 

det viktigste referansebeløpet i henhold til nr. 17 i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, om samarbeid på budsjettområdet og 

om forsvarlig økonomisk forvaltning(1), for 

Europaparlamentet og Rådet under den årlige 

budsjettbehandlingen. Det finansielle bidraget til EIT 

bør komme fra Horisont 2020. 

23)  Til tross for det som var forventet i utgangspunktet, vil 

EIT-stiftelsen ikke motta et direkte bidrag over 

Unionens budsjett, og det bør derfor ikke omfattes av 

Unionens framgangsmåte for meddelelse av ansvars-

frihet. 

24)  Av klarhetshensyn bør vedlegget til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 294/2008(2) erstattes med et 

nytt vedlegg. 

25)  Forordning (EF) nr. 294/2008 bør derfor endres — 

  

(1) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 294/2008 av  

11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for 

innovasjon og teknologi (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 294/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  "innovasjon" den prosessen og de prosess-

resultatene som fører til at nye ideer utvikles som 

reaksjon på samfunnsmessige eller økonomiske 

behov og krav og skaper nye produkter, tjenester 

eller forretnings- og organisasjonsmodeller som 

på en vellykket måte innføres på et eksisterende 

marked eller kan skape nye markeder, og som gir 

verdi for samfunnet,». 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  "kunnskaps- og innovasjonsnettverk" (KI-

nettverk) et autonomt partnerskap mellom 

institusjoner for høyere utdanning, forsknings-

organisasjoner, foretak og andre berørte parter i 

innovasjonsprosessen, i form av et strategisk 

nettverk, uavhengig av dettes konkrete rettslige 

form, på grunnlag av felles innovasjonsplan-

legging på mellomlang til lang sikt for å takle 

EITs utfordringer og bidra til å nå målene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1291/2013(*) ("Horisont 2020"), 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om 

opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogram-

met for forskning og innovasjon (2014-2020) og 

om oppheving av beslutning 1982/2006/EF  

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).», 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  "samlokaliseringssenter" et geografisk område 

der de viktigste partnerne i kunnskapstrekanten 

er plassert og lett kan samvirke med hverandre, 

og som utgjør kontaktorganet for KI-nettver-

kenes virksomhet på dette området,». 

d)  Nr. 4 oppheves. 

e)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  "partnerorganisasjon" en organisasjon som deltar 

i et KI-nettverk, og som særlig kan omfatte 

institusjoner for høyere utdanning, forsknings-

organisasjoner, offentlige eller private foretak, 

finansielle institusjoner, regionale og lokale 

myndigheter, stiftelser og ideelle organisa-

sjoner,».  
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f)  Nr. 9 skal lyde: 

«9.  "strategisk innovasjonsprogram" (SIP) et 

politikkdokument som redegjør for EITs 

prioriterte områder og langsiktige strategi for 

framtidige initiativer, herunder en oversikt over 

planlagt virksomhet innenfor høyere utdanning, 

forskning og innovasjon i en periode på sju år,». 

g)  Nytt nr. 9a skal lyde: 

«9a.  "regionalt innovasjonssystem" (RIS) et system 

med oppsøkende virksomhet, som har til formål 

å etablere partnerskap mellom institusjoner for 

høyere utdanning, forskningsorganisasjoner, 

foretak og andre berørte parter for å fremme 

innovasjon i hele Unionen,». 

h)  Nytt nr. 10 og 11 skal lyde: 

«10.  "forum for berørte parter" en plattform som er 

åpen for representanter for nasjonale, regionale 

og lokale myndigheter, organiserte interesse-

grupper og enkeltaktører fra næringslivet, 

høyere utdanning, forskning, sammen-

slutninger, sivilsamfunnet og klyngeorgani-

sasjoner samt andre berørte parter i kunnskaps-

trekanten, 

11.  "virksomhet som gir KI-nettverkene merverdi" 

virksomhet som utøves av partnerorgani-

sasjoner, eller eventuelt av KI-nettverk som er 

rettssubjekter, og som bidrar til integrering av 

kunnskapstrekanten, dvs. høyere utdanning, 

forskning og innovasjon, herunder virksomhet 

knyttet til opprettelse, administrasjon og 

samordning av KI-nettverkene, og til EITs 

overordnede mål.» 

2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Oppgave og mål 

EITs oppgave er å bidra til bærekraftig økonomisk vekst 

og konkurranseevne i Europa ved å styrke medlems-

statenes og Unionens innovasjonskapasitet med sikte på å 

håndtere de store utfordringene som det europeiske 

samfunnet står overfor. EIT skal gjøre dette ved å fremme 

synergi og samarbeid mellom samt integrering av høyere 

utdanning, forskning og innovasjon av høyeste standard, 

herunder ved å fremme entreprenørskap. 

De allmenne og særlige målene samt resultatindikatorene 

for EIT for perioden fra 2014 til 2020 er fastsatt i Horisont 

2020.» 

3)  I artikkel 4 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  et styre som består av medlemmer på høyt plan 

som har lang erfaring fra høyere utdanning, 

forskning, innovasjon og næringsliv. Styret skal 

ha ansvar for å styre EITs virksomhet, for 

utvelging, utpeking og evaluering av KI-

nettverkene samt for alle andre strategiske 

beslutninger. Det skal bistås av en styrings-

komité,». 

b)  Bokstav b) oppheves. 

c)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  en direktør som utnevnes av styret og som skal 

være ansvarlig overfor styret for den admini-

strative og finansielle forvaltningen av EIT og 

være EITs juridiske representant,». 

4)  I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  i samsvar med SIP fastsette sine hovedpriori-

teringer og sin hovedvirksomhet,». 

b)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  velge ut og utpeke KI-nettverk innenfor de 

prioriterte områdene i samsvar med artikkel 7, og 

fastsette deres rettigheter og forpliktelser i en 

avtale, gi dem støtte av egnet omfang, anvende 

egnede kvalitetskontrolltiltak, kontinuerlig 

overvåke og regelmessig evaluere deres 

virksomhet, sikre en egnet samordning mellom 

dem og lette kommunikasjon og tematisk 

samarbeid mellom KI-nettverkene,». 

c)  Bokstav f) skal lyde: 

«f)  fremme spredning av beste praksis for integrering 

av kunnskapstrekanten, herunder blant KI-

nettverk, med sikte på å utvikle en felles kultur 

for innovasjons- og kunnskapsoverføring og opp-

muntre til deltaking i oppsøkende virksomhet, 

herunder i RIS,». 

d)  Bokstav h) skal lyde: 

«h)  fremme tverrfaglige tilnærminger til innovasjon, 

herunder integrering av teknologiske, sosiale og 

ikke-teknologiske løsninger, organisatoriske 

tilnærminger og nye forretningsmodeller,».  



7.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/555 

 

e)  Ny bokstav i)-k) skal lyde: 

«i)  sikre komplementaritet og synergi mellom EITs 

virksomhet og andre unionsprogrammer, når det 

er hensiktsmessig, 

j)  fremme KI-nettverkene som partnere for frem-

ragende innovasjon både i og utenfor Unionen, 

k)  opprette et forum for berørte parter for å 

informere om EITs virksomhet samt om dets 

erfaringer, beste praksis og bidrag til Unionens 

strategier og mål for innovasjon, forskning og 

utdanning, og for å gi berørte parter mulighet til å 

uttrykke sine synspunkter. Forumet for berørte 

parter skal innkalles til møte minst én gang per år. 

Medlemsstatenes representanter skal møtes i en 

særlig sammensetning i forumet for berørte parter 

for å sikre hensiktsmessig kommunikasjon og 

utveksling av opplysninger med EIT og for å få 

opplysninger om resultatene til, gi råd til og 

utveksle erfaringer med EIT og KI-nettverkene. 

Den særlige sammensetningen av medlems-

statenes representanter i forumet for berørte 

parter skal også sikre egnet synergi og komple-

mentaritet mellom EITs og KI-nettverkenes 

virksomhet og nasjonale programmer og 

initiativer, herunder den potensielle nasjonale 

samfinansieringen av KI-nettverkenes virk-

somhet.» 

5)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  banebrytende forskning på grunnlag av 

innovasjon på områder av stor økonomisk 

og samfunnsmessig betydning, som bygger 

på resultatene av europeisk og nasjonal 

forskning og har potensial til å styrke 

Europas konkurranseevne på internasjonalt 

plan og finne løsninger på de største utford-

ringene som det europeiske samfunnet står 

overfor,». 

ii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  utdanning og opplæring på master- og 

doktorgradsnivå samt yrkesrettede kurs på 

fagområder som vil kunne dekke Europas 

framtidige sosioøkonomiske behov, og som 

utvider Unionens talentgrunnlag og fremmer 

utviklingen av innovasjonsferdigheter, 

forbedrer ferdighetene innenfor ledelse og 

entreprenørskap samt mobiliteten for forskere 

og studenter, og fremmer kunnskapsdeling, 

mentorordninger og nettverksbygging 

mellom mottakere av EIT-merkede grader og 

kurs,». 

iii)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  oppsøkende virksomhet og spredning av 

beste praksis på området innovasjon, med 

vekt på utvikling av samarbeidet mellom 

høyere utdanning, forskningssektoren og 

næringslivet, herunder tjeneste- og finans-

sektoren,». 

iv)  Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  tiltak med sikte på å skape synergi og 

komplementaritet mellom EITs virksomhet 

og eksisterende unionsprogrammer og 

nasjonale og regionale programmer, når det 

er hensiktsmessig.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  KI-nettverkene skal ha stor allmenn frihet til å 

utforme sin interne organisasjon og sammensetning 

samt den nøyaktige dagsordenen og arbeidsmetodene. 

KI-nettverkene skal særlig 

a)  opprette styringsordninger som avspeiler 

kunnskapstrekanten av høyere utdanning, 

forskning og innovasjon, 

b)  ha som mål å være åpne for nye medlemmer som 

tilfører partnerskapet merverdi, 

c)  fungere på en åpen og gjennomsiktig måte i 

samsvar med vedtektene, 

d)  fastsette forretningsplaner med mål og nøkkel-

indikatorer for resultat, 

e)  utarbeide strategier for økonomisk bærekraft.» 

6)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Et partnerskap skal velges ut og utpekes av EIT til 

å være et KI-nettverk på grunnlag av en kon-

kurransepreget, åpen og gjennomsiktig fram-

gangsmåte. EIT skal vedta og offentliggjøre nærmere 

kriterier for utvelgingen av KI-nettverkene, på 

grunnlag av prinsippene om fremragende kvalitet og 

innovasjonsrelevans. Eksterne og uavhengige 

sakkyndige skal delta i utvelgingen.» 

b)  Nytt nr. 1a skal lyde: 

«1a.  EIT skal innlede utvelgingen og utpekingen av 

KI-nettverkene i samsvar med de prioriterte områdene 

og tidsplanen som er fastsatt i SIP.»  
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c)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  I samsvar med prinsippene i nr. 1 skal kriteriene 

for utvelgingen av et KI-nettverk omfatte blant annet: 

a)  nåværende og potensiell innovasjonskapasitet 

innenfor partnerskapet, herunder entreprenørskap, 

og kvaliteten på høyere utdanning, forskning og 

innovasjon, 

b)  partnerskapets evne til å nå målene i SIP og 

dermed bidra til oppnåelsen av det allmenne målet 

for og prioriteringene i Horisont 2020, 

c)  den tverrfaglige tilnærmingen til innovasjon, 

herunder integreringen av teknologiske, sosiale og 

ikke-teknologiske løsninger, 

d)  partnerskapets evne til å sikre bærekraftig og 

langsiktig selvfinansiering, herunder et vesentlig 

og økende bidrag fra privat sektor, industri- og 

tjenestesektoren, 

e)  en hensiktsmessig balansert deltaking i partner-

skapet fra organisasjoner som utøver virksomhet 

innenfor kunnskapstrekanten av høyere utdanning, 

forskning og innovasjon, 

f)  dokumentasjon for en plan for forvaltningen av de 

immaterialrettighetene som er hensiktsmessig for 

den berørte sektor, herunder for hvordan det er tatt 

hensyn til bidragene fra de ulike partner-

organisasjonene, 

g)  tiltak for å støtte deltaking fra og samarbeid med 

privat sektor, herunder finanssektoren og særlig 

SMB-er, samt etablering av nye foretak, knopp-

skytingsforetak og SMB-er, med sikte på kom-

mersiell utnytting av resultatene av KI-

nettverkenes virksomhet, 

h)  vilje til å treffe konkrete tiltak med sikte på 

samspill og samarbeid med offentlig sektor og 

tertiærsektorer, når det er hensiktsmessig, 

i)  vilje til å samarbeide med andre organisasjoner og 

nettverk utenfor KI-nettverket med sikte på å 

utveksle beste praksis og kvalitet, 

j)  vilje til å utarbeide konkrete forslag for å oppnå 

synergi med unionens initiativer og andre 

relevante initiativer.». 

d)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Opprettelsen av et KI-nettverk forutsetter at 

minst tre partnerorganisasjoner som er etablert i minst 

tre medlemsstater, deltar. Alle partnerorganisasjonene 

må være innbyrdes uavhengige, i samsvar med 

artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1290/2013(*). 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1290/2013 av 11. desember 2013 om fastsettelse av 

regler for deltaking og spredning i «Horisont 2020 – 

rammeprogrammet for forskning og innovasjon» 

(2014-2020) og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 1906/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 81).» 

e)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  I tillegg til vilkåret fastsatt i nr. 3 skal minst to 

tredeler av partnerorganisasjonene som deltar i et KI-

nettverk, være etablert i medlemsstatene. Hvert KI-

nettverk skal omfatte minst én institusjon for høyere 

utdanning og ett privat foretak.». 

f)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  Før framgangsmåten for utvelging av KI-

fellesskap innledes, skal EIT vedta og offentliggjøre 

kriteriene og framgangsmåtene for finansiering, over-

våking og evaluering av KI-nettverkenes virksomhet. 

Den særlige sammensetningen av medlemsstatenes 

representanter i forumet for berørte parter skal umid-

delbart underrettes om dem.» 

7)  Ny artikkel 7a og 7b skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Prinsipper for evaluering og overvåking av KI-

nettverk 

EIT skal i samarbeid med Kommisjonen og på grunnlag 

av nøkkelindikatorer for resultat, som er fastsatt i blant 

annet forordning (EU) nr. 1291/2013 og i SIP, organisere 

kontinuerlig overvåking og periodiske uavhengige 

evalueringer av hvert KI-nettverks resultater og 

virkninger. Resultatene av overvåkingen og evalueringene 

skal meddeles Europaparlamentet og Rådet, og skal 

offentliggjøres. 

Artikkel 7b 

Varighet, videreføring og avvikling av et KI-nettverk 

1.  Med forbehold for resultatene av den kontinuerlige 

overvåkingen og de periodiske evalueringene og 
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særtrekkene for enkelte områder skal et KI-nettverk 

normalt ha en tidsramme på sju til femten år. 

2.  EIT kan inngå en rammepartnerskapsavtale med et 

KI-nettverk for et innledende tidsrom på sju år. 

3.  Styret kan beslutte å forlenge rammepartner-

skapsavtalen med et KI-nettverk utover det opprinnelig 

fastsatte tidsrommet, innenfor finansieringsrammen som 

er omhandlet i artikkel 19, dersom dette er den mest 

hensiktsmessige måten å nå EITs mål på. 

4.  Dersom evalueringen av et KI-nettverk viser 

utilstrekkelige resultater, skal styret treffe egnede tiltak, 

herunder redusere, endre eller tilbaketrekke økonomisk 

støtte eller si opp avtalen.» 

8) I artikkel 8 nr. 2 skal nytt punkt aa) lyde: 

«aa)  å spre beste praksis om horisontale spørsmål,». 

9)  Artikkel 10 oppheves. 

10) Artikkel 13 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  EIT skal offentliggjøre sin forretningsorden, sitt 

særskilte finansreglement omhandlet i artikkel 21 nr. 1 og 

de nærmere kriteriene for utvelgingen av KI-nettverk 

nevnt i artikkel 7, før den første forslagsinnbydelsen 

knyttet til utvelgingen av KI-nettverkene.» 

11)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  KI-nettverkene skal finansieres særlig gjennom 

følgende kilder: 

a)  bidrag fra partnerorganisasjoner som utgjør en 

betydelig finansieringskilde, 

b)  frivillige bidrag fra medlemsstater, tredjestater 

eller deres offentlige myndigheter, 

c)  bidrag fra internasjonale organer eller insti-

tusjoner, 

d)  inntekt fra KI-nettverkenes egne eiendeler og egen 

virksomhet, og royalties fra immaterialrettigheter, 

e)  innskutt kapital, herunder innskutt kapital som 

forvaltes av EIT-stiftelsen, 

f)  testamentariske gaver, donasjoner og bidrag fra 

enkeltpersoner, institusjoner, stiftelser eller andre 

nasjonale organer, 

g)  bidraget fra EIT, 

h)  finansielle instrumenter, herunder finansielle 

instrumenter finansiert over Unionens alminnelige 

budsjett. 

Bidrag kan omfatte bidrag i naturalier.». 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Bidraget fra EIT til KI-nettverkene kan dekke opp 

til 100 % av de samlede berettigede kostnadene for 

virksomhet som gir KI-nettverkene merverdi.» 

c)  Nytt nr. 6 og 7 skal lyde: 

 «6.  EITs bidrag skal i gjennomsnitt ikke overstige  

25 % av den samlede støtten til et KI-nettverk. 

 7.  EIT skal opprette en konkurransepreget 

evalueringsordning med sikte på tildeling av en egnet 

andel av sitt finansielle bidrag til KI-nettverkene. 

Ordningen skal omfatte en vurdering av KI-

nettverkenes forretningsplaner og resultat, målt 

gjennom kontinuerlig overvåking.» 

12) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Programplanlegging og rapportering 

1.  EIT skal vedta et kontinuerlig treårig arbeidsprogram 

som bygger på SIP, når dette er vedtatt, og som omfatter 

en redegjørelse for EITs og KI-nettverkenes viktigste 

prioriteringer og planlagte initiativer, herunder et overslag 

over finansieringsbehov og -kilder. Det skal også 

inneholde relevante indikatorer for overvåking av KI-

nettverkenes og EITs virksomhet på grunnlag av en 

resultatrettet tilnærming. EIT skal framlegge det 

foreløpige, kontinuerlig treårige arbeidsprogrammet for 

Kommisjonen senest 31. desember det året som avsluttes 

to år før det berørte treårige arbeidsprogrammet trer i kraft 

(år N - 2). 

Senest tre måneder etter framleggingen av arbeids-

programmet skal Kommisjonen avgi en uttalelse om EITs 

særlige mål, som definert i Horisont 2020, samt om 

komplementaritet mellom programmet og Unionens 

strategier og instrumenter. EIT skal ta behørig hensyn til 

Kommisjonens uttalelse og begrunne sin holdning dersom 

det er uenig. EIT skal oversende det endelige arbeids-

programmet til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionutvalget til orientering. Direktøren skal på anmod-

ning framlegge det endelige arbeidsprogrammet for 

Europaparlamentets ansvarlige komité. 

2.  EIT skal vedta en årsrapport senest 30. juni hvert år. 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av EITs og KI-

nettverkenes virksomhet i løpet av det foregående 

kalenderåret og en vurdering av resultatene med hensyn til 

de fastsatte målene, indikatorene og fristene, risikoen 

knyttet til den utøvde virksomheten, ressursbruken og 

EITs alminnelige virkemåte. EIT skal oversende 

årsrapporten til Europaparlamentet og Rådet og underrette 

dem minst én gang i året om EITs virksomhet, dets bidrag 

til Horisont 2020 og til Unionens innovasjons-, 

forsknings- og utdanningsstrategier og -mål.»  
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13) I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal ordet «fem» erstattes med ordet «tre». 

b)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Kommisjonen kan foreta ytterligere evalueringer 

av strategisk viktige områder eller temaer, med hjelp 

fra uavhengige sakkyndige, for å vurdere EITs 

framskritt i retning av de fastsatte målene, identifisere 

faktorene som bidrar til gjennomføringen av 

virksomheten, og identifisere beste praksis. I den 

forbindelse skal Kommisjonen ta fullt ut hensyn til 

den administrative virkningen for EIT og KI-

nettverkene.» 

14) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  SIP skal fastsette EITs prioriterte områder og 

langsiktige strategi, og programmet skal inneholde en 

vurdering av den sosioøkonomiske virkningen samt 

evnen til å skape størst mulig merverdi knyttet til 

innovasjon. Det skal i SIP tas hensyn til resultatene av 

overvåkingen og evalueringen av EIT, som omhandlet 

i artikkel 16.» 

b)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  SIP skal omfatte en analyse av potensiell og 

hensiktsmessig synergi og komplementaritet mellom 

EITs virksomhet og andre unionsinitiativer,  

-instrumenter og -programmer.» 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Europaparlamentet og Rådet skal etter forslag fra 

Kommisjonen vedta SIP i samsvar med artikkel 173 

nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte.» 

15) Artikkel 19 skal lyde: 

«Artikkel 19 

Budsjettforpliktelser 

1.  Den finansielle rammen fra Horisont 2020 for 

gjennomføringen av denne forordning for tidsrommet fra 

1. januar 2014 til 31. desember 2020 fastsettes til 2 711,4 

millioner euro i løpende priser. 

2.  Dette beløpet skal utgjøre det viktigste referanse-

grunnlaget for Europaparlamentet og Rådet under den 

årlige budsjettbehandlingen, i henhold til nr. 17 i den 

tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjett-

disiplin, om samarbeid på budsjettområdet og om 

forsvarlig økonomisk forvaltning(*). 

3.  De årlige bevilgningene skal godkjennes av 

Europaparlamentet og Rådet innenfor den finansielle 

rammens grenser. Det finansielle bidraget fra EIT til KI-

nettverkene skal komme fra denne finansieringsrammen. 

 ____________  

(*) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1.» 

16) I artikkel 20 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Styret skal vedta utkastet til overslaget samt et 

utkast til stillingsoversikt samt det foreløpige, 

kontinuerlige treårige arbeidsprogrammet, som det 

skal framlegge for Kommisjonen senest 31. desember 

i år N - 2.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen 

innta de overslagene den anser som nødvendige for 

tilskuddene som skal ytes over det alminnelige 

budsjettet, i det foreløpige forslaget til Unionens 

alminnelige budsjett.» 

17) I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 1a og 1b skal lyde: 

«1a.  Det finansielle bidraget til EIT skal gjennom-

føres i samsvar med forordning (EU) nr. 1290/2013 og 

med forordning (EU) nr. 1291/2013.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Etter en rekommandasjon fra Rådet skal 

Europaparlamentet før 15. mai i år N + 2 meddele 

direktøren ansvarsfrihet for gjennomføringen av EITs 

budsjett for år N.» 

18) Artikkel 22 nr. 4 oppheves. 

19) Ny artikkel 22a skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Avvikling av EIT 

Dersom EIT avvikles, skal Kommisjonens overvåke 

avviklingen i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Avtalene med KI-nettverkene og rettsakten om 

opprettelsen av EIT-stiftelsen skal inneholde egnede 

bestemmelser om en slik situasjon.» 
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Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 294/2008 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedtekter for Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi 

AVSNITT 1 

STYRETS SAMMENSETNING 

1.  Styret skal bestå av både utnevnte og representative medlemmer. 

2.  Det skal være 12 utnevnte medlemmer, som utnevnes av Kommisjonen, og det skal skapes balanse mellom 

medlemmer som har erfaring fra næringslivet, høyere utdanning og forskning. De skal ha en mandatperiode på fire 

år, som ikke kan forlenges. 

Når det er nødvendig, skal styret oversende et forslag til Kommisjonen om utnevning av ett eller flere nye 

medlemmer. Kandidaten(e) skal velges på grunnlag av resultatet av en gjennomsiktig og åpen framgangsmåte som 

omfatter høring av berørte parter. 

Kommisjonen skal ta hensyn til balansen mellom erfaring fra høyere utdanning, forskning, innovasjon og 

næringsliv samt til kjønnsfordeling og geografisk fordeling og en vurdering av miljøene for høyere utdanning, 

forskning og innovasjon i hele Unionen. 

Kommisjonen skal utnevne medlemmet eller medlemmene og underrette Europaparlamentet og Rådet om 

utvelgingen og om den endelige utnevningen av disse styremedlemmene. 

Dersom et utnevnt medlem ikke er i stand til å fullføre sin mandatperiode, skal en erstatter utnevnes til å fullføre 

mandatperioden, etter den samme framgangsmåten som gjaldt for vedkommende som ikke kunne fullføre sin 

mandatperiode. En erstatter som har vært medlem i mindre enn to år, kan på styrets anmodning utnevnes på nytt av 

Kommisjonen for en ytterligere periode på fire år. 

I en overgangsperiode skal de styremedlemmene som opprinnelig er utnevnt for en periode på seks år, fullføre sine 

mandatperioder. I overgangsperioden skal det være 18 utnevnte medlemmer. Senest seks måneder etter at denne 

forordning har trådt i kraft skal styret med Kommisjonens godkjenning utnevne en tredel av de 12 medlemmene 

som er utnevnt i 2012, for en periode på to år, en tredel for en periode på fire år og en tredel for en periode på  

seks år. 

Med sikte på å opprettholde styrets integritet kan Kommisjonen i behørig begrunnede unntakstilfeller på eget 

initiativ avslutte et styremedlems mandat. 

3.  KI-nettverkene skal velge tre representative medlemmer fra sine partnerorganisasjoner. De skal velges for en 

periode på to år, som kan forlenges én gang. Mandatet skal opphøre dersom de forlater KI-nettverket. 

Vilkårene og framgangsmåtene for valg og erstatning av representative medlemmer skal vedtas av styret på 

grunnlag av et forslag fra direktøren. Denne ordningen skal sikre egnet representasjon av mangfoldet og ta hensyn 

til KI-nettverkenes utvikling. 

I en overgangsperiode skal representative medlemmer som opprinnelig er utnevnt for en periode på seks år, fullføre 

sine mandatperioder. I overgangsperioden skal det være fire representative medlemmer. 

4.  Styremedlemmene skal ivareta EITs interesser ved å fremme instituttets mål og oppgaver, identitet, autonomi og 

sammenheng, på en uavhengig og gjennomsiktig måte. 

AVSNITT 2 

STYRETS ANSVAR 

Styret skal ta nødvendige strategiske beslutninger, og særlig 

a)  vedta EITs utkast til et strategisk innovasjonsprogram (SIP), det kontinuerlige treårige arbeidsprogrammet, 

budsjettet, årsregnskapet og balanseregnskapet samt den årlige virksomhetsrapporten, på grunnlag av et forslag fra 

direktøren, 

b)  vedta kriterier og framgangsmåter for finansiering, overvåking og evaluering av KI-nettverkenes virksomhet, på 

grunnlag av et forslag fra direktøren, 

c)  vedta framgangsmåten for utvelging av KI-nettverk,  
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d)  velge ut og utpeke et partnerskap som et KI-nettverk, eller eventuelt oppheve utpekingen, 

e)  sikre kontinuerlig evaluering av KI-nettverkenes virksomhet, 

f)  vedta sin egen forretningsorden, herunder styringskomiteens forretningsorden samt EITs særskilte finans-

reglement, 

g)  med Kommisjonens samtykke fastsette egnede honorarer for medlemmene av styret og styringskomiteen; 

referansegrunnlaget for disse honorarene skal være lignende honorarer i medlemsstatene, 

h)  vedta en framgangsmåte for utvelging av styringskomiteen og direktøren, 

i)  utnevne og eventuelt avsette direktøren, samt utøve disiplinærmyndighet overfor ham/henne, 

j)  utnevne regnskapsføreren og medlemmene av styringskomiteen, 

k)  vedta atferdsregler for interessekonflikter, 

l)  opprette rådgivende grupper når det er hensiktsmessig, eventuelt for et bestemt tidsrom, 

m)  opprette en internrevisjonsfunksjon i samsvar med kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002(1), 

n)  ha myndighet til å opprette en stiftelse som har som særlig mål å fremme og støtte EITs virksomhet, 

o)  treffe beslutning om EITs språkordning, idet det tas hensyn til gjeldende prinsipper om flerspråklighet og de 

praktiske kravene virksomheten stiller, 

p)  fremme EIT på verdensplan for å gjøre det mer attraktivt og til et organ i verdensklasse som representerer 

fremragende høyere utdanning, forskning og innovasjon. 

AVSNITT 3 

STYRETS ARBEID 

1.  Styret skal velge en styreleder blant de utnevnte medlemmene. Styrelederens mandatperiode skal være to år, og kan 

forlenges én gang. 

2.  Med forbehold for nr. 3 skal styret treffe beslutninger med simpelt flertall blant alle stemmeberettigede 

medlemmer. 

Beslutninger i henhold til avsnitt 2 bokstav a), b), c), i) og o) samt nr. 1 i dette avsnitt skal imidlertid kreve et 

flertall på to tredeler av de stemmeberettigede medlemmene. 

3.  De representative medlemmene kan ikke stemme om beslutninger i henhold til avsnitt 2 bokstav b), c), d), e), f), g), 

i), j), k), o) og p). 

4.  Styret skal ha ordinære møter minst tre ganger i året samt ekstraordinære møter når lederen innkaller til det, eller 

etter anmodning fra minst en tredel av medlemmene. 

5.  Styret skal bistås av styringskomiteen. Styringskomiteen skal bestå av tre utnevnte medlemmer og styrelederen, 

som også skal være styringskomiteens leder. De tre medlemmene unntatt styrelederen skal velges av styret blant 

styrets utnevnte medlemmer. Styret kan delegere særlige oppgaver til styringskomiteen. 

AVSNITT 4 

DIREKTØREN 

1.  Direktøren skal være en sakkyndig person som nyter stor anerkjennelse på områdene der EIT utøver virksomhet. 

Direktøren skal utnevnes av styret for en mandatperiode på fire år. Styret kan forlenge mandatperioden med fire år 

én gang når det anser at dette best ivaretar EITs interesser. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av 23. desember 2002 om det finansielle rammereglement for organene nevnt 

i artikkel 185 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 

fellesskaps alminnelige budsjett (EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72). 
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2.  Direktøren skal ha ansvar for drift og daglig forvaltning av EIT, og skal være EITs juridiske representant. 

Direktøren skal stå ansvarlig overfor styret, og skal løpende rapportere om utviklingen i EITs virksomhet. 

3.  Direktøren skal særlig: 

a)  organisere og lede EITs virksomhet, 

b)  støtte styret og styringskomiteen i arbeidet og sørge for sekretariatet til møtene deres, samt sørge for at 

styringskomiteen og styret får alle de opplysninger de trenger for å kunne utføre sine oppgaver, 

c)  utarbeide et utkast til SIP, et foreløpig, løpende treårig arbeidsprogram samt utkastet til årsrapporten og til 

årsregnskapet, som skal framlegges for styret, 

d)  forberede og forvalte utvelgingen til KI-nettverk og sørge for at de ulike fasene i utvelgingen gjennomføres på 

en åpen og objektiv måte, 

e)  forberede, forhandle og inngå avtaler med KI-nettverk, 

f)  organisere forumet for berørte parter, herunder den særlige sammensetningen av medlemsstatenes 

representanter, 

g)  sikre gjennomføringen av effektive framgangsmåter for overvåking og evaluering i forbindelse med EITs 

resultater, i samsvar med artikkel 16 i denne forordning, 

h)  være ansvarlig for administrative og økonomiske spørsmål, herunder gjennomføringen av EITs budsjett, idet 

det tas behørig hensyn til råd fra internrevisjonsfunksjonen, 

i)  ha ansvar for alle personalsaker, 

j)  framlegge utkastet til årsregnskap og balanseregnskap for internrevisjonsfunksjonen og deretter for styret 

gjennom styringskomiteen, 

k)  sørge for at EITs forpliktelser i henhold til kontrakter og avtaler det inngår, blir oppfylt, 

l)  sikre effektiv kommunikasjon med Unionens institusjoner, 

m)  opptre i EITs interesse ved å fremme instituttets mål og oppgaver og sikre dets identitet, autonomi og 

sammenheng på en uavhengig og gjennomsiktig måte. 

AVSNITT 5 

EITs PERSONALE 

1.  EITs personale skal bestå av personale som er ansatt på tidsbegrensede kontrakter direkte av EIT. 

Ansettelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den europeiske union får anvendelse på direktøren og EITs personale. 

2.  Sakkyndige kan midlertidig overflyttes til EIT i et begrenset tidsrom. Styret skal vedta bestemmelser slik at 

overflyttede sakkyndige kan jobbe for EIT, og skal fastsette deres rettigheter og ansvar. 

3.  Overfor personalet skal EIT utøve samme myndighet som er tildelt den myndigheten som har fullmakt til å inngå 

ansettelsesavtaler. 

4.  En ansatt kan pålegges helt eller delvis å erstatte skade som EIT lider som følge av alvorlig forsømmelse under eller 

i forbindelse med utøvelsen av hans eller hennes oppgaver. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1288/2013 

av 11. desember 2013 

om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og 

om oppheving av beslutning nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 165 nr. 4 og 166 nr. 4, 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I Kommisjonens melding om et budsjett for Europa 

2020 av 29. juni 2011 foreslås det ett samlet program på 

området utdanning, opplæring, ungdom og idrett, 

herunder de internasjonale sidene ved høyere utdanning, 

som samler handlingsprogrammet på området livslang 

læring («Livslang læring») som ble opprettet ved 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1720/2006/ 

EF(4), Aktiv ungdom-programmet («Aktiv ungdom») 

som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsbe-

slutning nr. 1719/2006/EF(5), Erasmus Mundus-hand-

lingsprogrammet («Erasmus Mundus») som ble oppret-

tet ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1298/ 

2008/EF(6), ALFA III-programmet som ble opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2014 av 

16. mai 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. 63 av 30.10.2014,  

s. 70. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 154. 

(2) EUT C 225 av 27.7.2012, s. 200. 

(3) Europaparlamentets holdning av 19. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 3. desember 2013. 

(4) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1720/2006/EF av  

15. november 2006 om skiping av eit handlingsprogram på 

området livslang læring (EUT L 327 av 24.11.2006, s. 45). 

(5) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1719/2006/EF av  

15. november 2006 om skiping av programmet «Aktiv ungdom» 

for tidsrommet 2007–2013 (EUT L 327 av 24.11.2006, s. 30). 

(6) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1298/2008/EF av  

16. desember 2008 om skiping av handlingsprogrammet Erasmus 

Mundus 2009–2013 for å betre kvaliteten innanfor høgare 

utdanning og å fremje tverrkulturell forståing gjennom samarbeid 

med tredjestatar (EUT L 340 av 19.12.2008, s. 83). 

nr. 1905/2006(7) og Tempus- og Edulink-programmene, 

for å sikre større effektivitet, større oppmerksomhet på 

strategi og utnytting av synergier mellom de ulike 

aspektene ved det samlede programmet. I tillegg er det 

foreslått at idrett skal være en del av det samlede 

programmet («programmet»). 

2)  De foreløpige evalueringsrapportene om de eksisterende 

programmene Livslang læring, Aktiv ungdom og 

Erasmus Mundus og den offentlige høringen om EUs 

framtidige tiltak på områdene utdanning, opplæring og 

ungdom i tillegg til høyere utdanning, har vist at det er 

et stort og i visse henseender økende behov for fortsatt 

samarbeid og mobilitet på disse områdene på europeisk 

plan. I evalueringsrapportene ble det understreket hvor 

viktig det er å knytte tettere bånd mellom unions-

programmene og utviklingen av politikken på områdene 

utdanning, opplæring og ungdom, det ble uttrykt ønske 

om at EUs tiltak skulle struktureres slik at de samsvarer 

bedre med begrepet livslang læring, og det ble 

oppfordret til å benytte en enklere, mer brukervennlig 

og mer fleksibel metode for å gjennomføre slike tiltak, 

og at de internasjonale samarbeidsprogrammene for 

høyere utdanning ikke lenger skal være fragmenterte. 

3)  Programmet bør rette oppmerksomheten mot tilgangen 

til finansiering og innsynet i administrative og finansi-

elle framgangsmåter, herunder gjennom bruk av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og 

digitalisering. Strømlinjeforming og forenkling av 

organiseringen og administrasjon og en vedvarende 

oppmerksomhet på reduksjon av administrasjons-

utgiftene er også viktig for en vellykket gjennomføring 

av programmet. 

4)  Den offentlige høringen om EUs strategiske valg for 

gjennomføring av den nye EU-kompetansen innenfor 

idrett og Kommisjonens evalueringsrapport om forbere-

dende tiltak på idrettsområdet ga nyttig informasjon om 

prioriterte områder for unionstiltak og viste tilleggs-

verdien som EU kan tilføre ved å støtte virksomhet som 

har som formål å skape, dele og spre erfaringer og 

kunnskap om ulike spørsmål som har med idrett på 

europeisk plan å gjøre, forutsatt at de er særlig rettet mot 

idrett på grasrotplan.  

  

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1905/2006 av  

18. desember 2006 om opprettelse av en finansieringsordning for 

utviklingssamarbeid (EUT L 378 av 27.12.2006, s. 41). 

2019/EØS/18/74 
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5)  I Europa 2020-strategien for intelligent, bærekraftig og 

inkluderende vekst defineres EUs strategi for det neste 

tiåret for å støtte slik vekst, og den angir fem ambisiøse 

mål som skal nås innen 2020, særlig på området 

utdanning, der målet er å få ned andelen unge som 

slutter skolen tidlig, til under 10 %, og at minst 40 % av 

alle personer mellom 30 og 34 år skal ha fullført høyere 

utdanning eller tilsvarende. Dette omfatter også EUs 

flaggskipinitiativ, særlig «Ungdom på vei» og «En 

strategi for nye kvalifikasjoner og arbeidsplasser». 

6)  I sine konklusjoner av 12. mai 2009 oppfordret Rådet til 

oppretting av en strategisk ramme for europeisk 

samarbeid innen utdanning og opplæring (ET 2020), 

med fire strategiske mål for å møte de utfordringene 

som gjenstår i arbeidet med å skape et kunnskapsbasert 

Europa og gjøre livslang læring mulig for alle. 

7)  I henhold til artikkel 8 og 10 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) og artikkel 21 og 

23 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter fremmer programmet blant annet likestilling 

mellom menn og kvinner og tiltak for å bekjempe 

forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, rase eller 

etnisk opprinnelse, religion eller overbevisning, funk-

sjonshemming, alder eller seksuell legning. Ved 

gjennomføringen av programmet er det er nødvendig å 

gi personer fra vanskeligstilte og sårbare grupper bedre 

tilgang og gjøre en aktiv innsats for å støtte de særskilte 

læringsbehovene til funksjonshemmede. 

8)  Programmet skal ha en sterk internasjonal dimensjon, 

særlig med hensyn til høyere utdanning, ikke bare for å 

bedre kvaliteten på europeisk høyere utdanning for 

dermed å kunne oppfylle de allmenne målene i ET 2020 

og gjøre EU mer attraktiv som utdanningssted, men 

også for å fremme mellommenneskelig forståelse og 

medvirke til en bærekraftig utvikling på området høyere 

utdanning i partnerstatene, og for å fremme den 

allmenne sosioøkonomiske utviklingen til disse statene, 

blant annet ved å stimulere til «hjernemobilitet» 

gjennom mobilitetstiltak for borgere fra partnerstatene. 

For dette formål bør det gjøres tilgjengelig midler fra 

ordningen for utviklingssamarbeid (DCI), ordningen for 

europeisk naboskap (ENI), ordningen for hjelp før 

tiltredelse (IPA) og partnerskapsordningen for 

samarbeid med tredjestater (PI). Det kan også gjøres 

tilgjengelig midler fra Det europeiske utviklingsfond 

(EDF) i samsvar med de framgangsmåtene som gjelder 

for dette fondet. Bestemmelsene i denne forordningen 

bør få anvendelse på bruken av disse midlene, samtidig 

som det sikres samsvar med de respektive forordningene 

som fastsetter disse ordningene og dette fondet. 

9)  I sin resolusjon av 27. november 2009 om en fornyet 

ramme for europeisk samarbeid på ungdomsområdet 

(2010-2018) understreket Rådet at alle unge bør 

betraktes som en ressurs i samfunnet, og at det bør 

gjøres lettere for unge å ta del i utviklingen av den 

politikken som påvirker dem, gjennom en løpende 

strukturert dialog mellom beslutningstakere og unge og 

ungdomsorganisasjoner på alle plan. 

10)  Å samle formell, ikke-formell og uformell læring i ett 

program bør bidra til å skape synergier og fremme 

samarbeid på tvers av de ulike sektorene for utdanning, 

opplæring og ungdom. Under gjennomføringen av 

programmet bør det tas behørig hensyn til de særlige 

behovene til de ulike sektorene og eventuelt rollene til 

lokale og regionale myndigheter. 

11)  For å fremme mobilitet, rettferdighet og høy studie-

kvalitet bør EU som en forsøksordning opprette en 

garantiordning for studielån som gjør det mulig for 

studenter, uansett sosial bakgrunn, å ta mastergraden sin 

i en annen stat som kan delta i programmet («program-

stat»). Garantiordningen for studielån bør være 

tilgjengelig for finansinstitusjoner som er villige til å gi 

studenter lån på gunstige vilkår til masterstudier i andre 

programstater. Dette nyskapende tilleggsverktøyet for 

læringsmobilitet bør verken erstatte en nåværende eller 

hindre utviklingen av en framtidig stipend- eller 

låneordning som støtter studentmobilitet på lokalt plan, 

nasjonalt plan eller unionsplan. Garantiordningen for 

studielån bør overvåkes og vurderes nøye, særlig med 

hensyn til markedsgjennomslag i ulike stater. I samsvar 

med artikkel 21 nr. 2 og 3 bør det framlegges en 

midtveisevalueringsrapport for Europaparlamentet og 

Rådet innen utgangen av 2017, som skal gi politisk 

veiledning om videreføringen av garantiordningen for 

studielån. 

12)  Medlemsstatene bør bestrebe seg på å treffe alle 

hensiktsmessige tiltak for å fjerne rettslige og admini-

strative hindringer for et velfungerende program. Dette 

omfatter, der det er mulig, administrative spørsmål som 

gjør det vanskelig å få visum og oppholdstillatelse. I 

samsvar med rådsdirektiv 2004/114/EF(1) blir medlems-

statene oppfordret til å etablere framgangsmåter som 

raskt gir adgang til innreise.  

  

(1) Rådsdirektiv 2004/114/EF av 13. desember 2004 om vilkår for 

tredjestatsborgeres adgang til studier, elevutveksling, ulønnet 

opplæring eller volontørtjeneste (EUT L 375 av 23.12.2004, s. 12). 
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13)  I Kommisjonens melding av 20. september 2011 om 

støtte til vekst og sysselsetting – en strategi for mo-

dernisering av systemene for høyere utdanning i Europa, 

fastsettes det en ramme som EU, medlemsstatene og 

institusjonene for høyere utdanning kan samarbeide 

innenfor for å øke antallet uteksaminerte kandidater, 

bedre kvaliteten på utdanningen og bidra til at høyere 

utdanning og forskning i størst mulig grad medvirker til 

at medlemsstatenes økonomier og samfunn kommer 

styrket ut av den globale økonomiske krisen. 

14)  For bedre å kunne motvirke ungdomsarbeidsløshet i EU 

bør det legges særlig vekt på tverrnasjonalt samarbeid 

mellom foretak og utdanningsinstitusjoner innenfor 

høyere og yrkesrettet utdanning, med sikte på å øke 

studentenes sysselsettingsevne og utvikle deres 

entreprenørferdigheter. 

15)  Ved Bologna-erklæringen, som ble undertegnet av 

utdanningsministrene fra 29 europeiske stater  

19. juni 1999, ble det iverksatt en mellomstatlig prosess 

med sikte på å skape et europeisk område for høyere 

utdanning, noe som krever vedvarende støtte på 

unionsplan. 

16)  Den avgjørende rollen som yrkesrettet utdanning og 

opplæring spiller med hensyn til oppnåelsen av en rekke 

av målene fastsatt i Europa 2020-strategien, er bredt 

anerkjent og definert i den fornyede København-

prosessen (2011-2020), særlig potensialet for å håndtere 

den høye arbeidsløsheten i Europa og særlig 

ungdomsarbeidsledigheten og langvarig arbeidsløshet, 

gjennom å fremme en kultur for livslang læring, 

motvirke sosial utstøting og fremme aktivt medbor-

gerskap. Det trengs praksisplasser og læretid av høy 

kvalitet, herunder i svært små og i små og mellomstore 

foretak, for å bygge bro over kløften mellom den 

kunnskapen som er opparbeidet gjennom utdanning og 

opplæring, og de ferdighetene og den kompetansen som 

kreves i arbeidslivet, og for å øke unge menneskers 

sysselsettingsevne. 

17)  Det er nødvendig å styrke intensiteten i og omfanget av 

det europeiske samarbeidet mellom skoler og 

mobiliteten blant skolepersonale og elever for å oppfylle 

de prioriteringene som er fastsatt i strategien for 

europeisk samarbeid om skoler i det 21. århundre, 

nemlig å forbedre kvaliteten på skoleutdanningen i EU 

på områdene kompetanseutvikling, lik tilgang og 

integrasjon innen skolesystem og institusjoner, og å 

styrke og støtte læreryrket og skoleledelse. I denne 

sammenheng bør de strategiske målene om å minske 

antallet personer som avslutter skolegangen for tidlig, 

forbedre resultatene i grunnleggende ferdigheter og øke 

deltakelsen i og kvaliteten på undervisningen av og 

omsorgen for førskolebarn, prioriteres sammen med mål 

om å styrke den faglige kompetansen til lærerne og 

skoleledelsen og gi barn med innvandrerbakgrunn og 

barn fra sosioøkonomisk vanskeligstilte miljøer bedre 

muligheter til utdanning. 

18)  I den fornyede strategien for utdanning og opplæring av 

voksne som er lagt fram i rådsresolusjon av  

28. november 2011, er målet å gjøre det mulig for alle 

voksne å utvikle og forbedre sine ferdigheter og sin 

kompetanse gjennom hele livet. Det bør legges særlig 

vekt på å forbedre mulighetene til utdanning og opplæ-

ring for det store antallet europeere med lav utdanning, 

særlig ved å forbedre lese- og skriveferdighetene og 

tallforståelsen og ved å fremme fleksible utdanningsløp 

og tiltak for nye sjanser til utdanning. 

19)  Virksomheten til Det europeiske ungdomsforum, de 

nasjonale informasjonssentrene for akademisk god-

kjenning (NARIC), Eurydice-, Euroguidance- og 

EURODESK-nettverkene, de nasjonale støttetjenestene 

for e-partnerskapene, de nasjonale sentrene innenfor 

Europass og de nasjonale informasjonskontorene i stater 

som omfattes av den europeiske naboskapspolitikken, er 

svært viktig for å nå målene i programmet, særlig fordi 

de jevnlig sender over til Kommisjonen oppdaterte 

opplysninger om de ulike virksomhetsområdene sine og 

sprer programresultatene i EU og i partnerstatene. 

20)  Samarbeidet innenfor programmet med internasjonale 

organisasjoner på området utdanning, opplæring, 

ungdom og idrett, særlig med Europarådet, bør styrkes. 

21)  For å medvirke til fremragende undersøkelser av 

europeisk integrasjon på verdensbasis, og for å kunne 

møte det stadig økende behovet for kunnskap og dialog 

i forbindelse med utviklingen av den europeiske 

integrasjonsprosessen, er det viktig å stimulere til 

fremragende undervisning, forsking og analyser på dette 

området ved å gi støtte til institusjoner innen høyere 

utdanning, organisasjoner som spesialiserer seg på 

studier av den europeiske integrasjonsprosessen og 

organisasjoner som arbeider for å nå et mål som er av 

interesse for Europa, gjennom Jean Monnet-tiltaket. 

22)  Samarbeid innenfor programmet med organisasjoner fra 

det sivile samfunn på områdene utdanning, opplæring, 

ungdom og idrett på nasjonalt plan og unionsplan er 

svært viktig for å skape en allmenn følelse av eierskap 

til strategier og politikk på området livslang læring, og 

for å ta hensyn til ideene og synspunktene til berørte 

parter på alle plan.  
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23)  I sin melding av 18. januar 2011 om utvikling av 

idrettens europeiske dimensjon beskriver Kommisjonen 

sine ideer til tiltak på unionsplan på området idrett etter 

at Lisboa-traktaten har trådt i kraft, og legger fram en 

liste over konkrete tiltak som Kommisjonen og med-

lemsstatene skal treffe for å styrke idrettens europeiske 

identitet innenfor tre brede områder: idrettens rolle i 

samfunnet, de økonomiske aspektene ved idrett og 

organisering av idretten. Det må også tas hensyn til 

idrettens tilleggsverdi, herunder lokal idrett, og hva 

idretten tilfører EUs kulturelle og historiske arv. 

24)  Særlig idrett på grasrotplan og frivillig arbeid innen 

idretten må vektlegges, ettersom disse faktorene er 

svært viktige for å fremme sosial integrasjon, like 

muligheter og helsefremmende fysisk aktivitet. 

25)  Forbedret klarhet i og anerkjennelse av kvalifikasjoner 

og kompetanse i tillegg til økt aksept av EUs verktøy for 

klarhet og anerkjennelse, bør medvirke til utviklingen 

av utdanning og opplæring av høy kvalitet og til-

rettelegge for mobilitet både med hensyn til livslang 

læring og i arbeidsmarkedet i hele Europa, mellom 

stater og på tvers av sektorer. Lettere tilgang til metoder, 

praksis og teknologi som brukes i andre stater, vil 

forbedre sysselsettingsevnen. 

26)  For dette formål anbefales det å utvide bruken av Den 

enhetlige fellesskapsramme for å skape klarhet i 

kvalifikasjoner og kompetanse (Europass) fastsatt ved 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF(1), 

Det europeiske register for kvalitetssikring av høyere 

utdanning (EQAR) og Den europeiske sammenslutning 

for kvalitetssikring innen høyere utdanning (ENQA) 

nedsatt ved europaparlaments- og rådsrekommandasjon 

2006/143/EF(2), Den europeiske ramme for kvalifika-

sjoner (EQF) fastsatt i samsvar med europaparlaments- 

og rådsrekommandasjon av 23. april 2008(3), Det 

europeiske system for studiekvalifikasjoner innen 

yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET) nedsatt 

ved europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

18. juni 2009(4), Den europeiske referanseramme for 

yrkesrettet utdanning og opplæring (EQAVET) nedsatt 

  

(1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av  

15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape 

klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass) (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 6). 

(2) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon nr. 2006/143/EF av 

15. februar 2006 om ytterlegare europeisk samarbeid om kvalitets-

sikring innanfor høgare utdanning (EUT L 64 av 24.11.2006,  

s. 60). 

(3) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om 

fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for 

livslang læring (EUT C 111 av 6.5. 2008, s. 1.) 

(4) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om 

det europeiske systemet for studiekvalifikasjonar innan yrkesretta 

utdanning og opplæring (ECVET) (EUT C 155 av 6.5. 2009,  

s. 11.) 

ved europaparlaments- og rådsrekommandasjon av  

18. juni 2009(5) og Det europeiske system for overfø-

ring og opparbeiding av studiekvalifikasjoner (ECTS). 

27)  For å oppnå større gjennomslagskraft i kommunikasjo-

nen med offentligheten og sterkere synergier mellom 

den kommunikasjonsvirksomhet som iverksettes på 

Kommisjonens initiativ, bør de midler som i henhold til 

denne forordning settes av til kommunikasjon, også 

bidra til spredning av informasjon om EUs politiske 

prioriteringer, forutsatt at de er forbundet med denne 

forordnings generelle mål. 

28)  Det er nødvendig å sikre at alle tiltak som gjennomføres 

innenfor rammen av programmet skaper europeisk 

tilleggsverdi, og at den utfyller de tiltak som medle-

msstatene iverksetter i samsvar med artikkel 167 nr. 4 i 

TEUV og annen virksomhet, særlig på områdene kultur 

og media, sysselsetting, forskning og nyskaping, 

næringsliv og utjevnings-, utviklings- og utvidelses-

politikk samt tiltak, ordninger og strategier på områdene 

regionpolitikk og forbindelser med tredjestater. 

29)  Programmet er utformet for å ha positiv og bærekraftig 

virkning på politikk og praksis på områdene utdanning, 

opplæring, ungdom og idrett. En slik systempåvirkning 

bør oppnås gjennom programmets ulike tiltak og 

aktiviteter som har som formål å fremme endring på 

institusjonelt plan og som eventuelt fører til nyskaping 

på systemplan. Enkeltprosjekter som det søkes 

økonomisk støtte til fra programmet, er ikke i seg selv 

pålagt å ha systempåvirkning. Det er det samlede 

resultatet av slike prosjekter som bør bidra til at det 

oppnås systempåvirkning. 

30)  Effektiv resultatstyring, herunder evaluering og over-

våkning, krever at det utarbeides særskilte, målbare og 

realistiske resultatindikatorer som kan måles over tid og 

som avspeiler begrunnelsen for tiltakene. 

31)  Kommisjonen og medlemsstatene bør gjøre best mulig 

bruk av IKT og ny teknologi for gjøre tilgangen til tiltak 

innen utdanning, opplæring, ungdom og idrett lettere. 

Dette kan også omfatte virtuell mobilitet, som kan 

utfylle, men ikke erstatte, mobilitet innen læring.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om 

fastsetjing av den europeiske referanseramma for yrkesretta 

utdanning og opplæring (EUT C 155 av 8.7. 2009, s. 1.). 
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32)  I denne forordning fastsettes det for hele det tidsrom 

programmet varer, en økonomisk ramme som skal utgjøre 

det viktigste referansebeløp, slik det er definert i nr. 17 i 

den tverrinstitusjonelle avtalen mellom Europaparlamen-

tet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin, 

samarbeid om budsjettspørsmål og god økonomi-

styring(1), som Europaparlamentet og Rådet legger til 

grunn i den årlige budsjettbehandlingen. 

33)  For å sikre kontinuitet i den økonomiske støtten som 

gjennom programmet ytes til drift av organer, bør 

Kommisjonen i løpet av den innledende fasen av 

programmet kunne betrakte kostnader direkte forbundet 

med gjennomføring av de støttede tiltakene, som 

støtteberettigede, selv om kostnadene påløp før søknad 

om støtte ble inngitt. 

34)  Det bør fastsettes resultatkriterier som skal ligge til 

grunn for fordelingen av budsjettmidler mellom med-

lemsstatene til de tiltak som forvaltes av nasjonale 

kontorer. 

35)  De stater som søker tiltredelse til EU og de medlems-

statene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som 

utgjør en del av Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (EØS) kan delta i unionsprogrammene på 

grunnlag av rammeavtaler, beslutninger i assosierings-

rådene og lignende avtaler. 

36)  Det sveitsiske edsforbund kan delta i unionsprogram-

mene i henhold til en avtale som skal undertegnes 

mellom EU og denne staten. 

37)  Enkeltpersoner fra et oversjøisk land eller territorium 

(OCT-land) og vedkommende offentlige og/eller private 

organer og institusjoner fra et OCT-land kan delta i 

programmene i samsvar med rådsbeslutning 2001/822/ 

EF(2). Ved gjennomføring av programmene bør det tas 

hensyn til de begrensninger som følger av avstanden til 

de mest fjerntliggende regionene i EU og de oversjøiske 

landene og territoriene. 

38)  I sin felles melding av 25. mai 2011 om en ny til-

nærming til et naboskap i endring beskriver Kommi-

sjonen og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og 

sikkerhetspolitikk blant annet målet om å legge 

ytterligere til rette for at naboskapsstater skal kunne 

delta i EUs tiltak for mobilitet og kapasitetsbygging 

innen høyere utdanning og å åpne opp videreut-

danningsprogrammet for naboskapsstatene. 

39)  Gjennom hele utgiftssyklusen bør EUs økonomiske 

interesser ivaretas gjennom forholdsmessige tiltak, 

herunder ved å forebygge, påvise og etterforske uregel-

messigheter, kreve tilbake midler som er tapt, betalt på 

  

(1) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(2) Rådsbeslutning 2001/822/EF av 27. november 2001 om assosierin-

gen av de oversjøiske land og territorier med Det europeiske 

fellesskap («assosieringsbeslutningen») (EFT L 314 av 30.11.2001, 

s. 1). 

feil grunnlag eller brukt på en feilaktig måte og, der det 

er hensiktsmessig, ilegge sanksjoner. Samtidig som det 

er et økende behov for finansiering av EUs eksterne 

støtte, legger EUs økonomiske og budsjettmessige 

stilling begrensinger på de midler som er tilgjengelige 

for slik støtte. Kommisjonen bør derfor tilstrebe en mest 

mulig effektiv og bærekraftig anvendelse av til-

gjengelige midler, særlig gjennom bruk av finansielle 

instrumenter med vektstangvirkning. 

40)  For å forbedre tilgangen til programmet bør tilskudd 

som gis i mobilitetsstøtte til enkeltpersoner justeres etter 

kostnadene til livsopphold i vertsstaten. I samsvar med 

nasjonal lovgivning bør medlemsstatene også opp-

muntres til å unnta slike kostnader fra skatter og sosiale 

avgifter. Samme unntak bør gjelde for offentlige eller 

private organer som yter slik økonomisk støtte til de 

berørte personer. 

41)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012(3) kan frivillig arbeid anerkjen-

nes som medfinansiering i form av naturalytelser. 

42)  I sin melding av 29. juni 2011 om et budsjett for Europa 

2020 understreket Kommisjonen sitt engasjement for å 

forenkle EUs finansiering. Opprettelsen av et samlet 

program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett bør 

føre til betydelig forenkling, rasjonalisering og synergier 

i forvaltningen av programmet. Gjennomføringen av 

programmet bør forenkles ytterligere ved at tilskuddene 

gis i form av engangsbeløp, enhetskostnadsbaserte 

tilskudd eller faste tilskudd, og ved at de formelle og 

administrative kravene til tilskuddsmottakerne og 

medlemsstatene reduseres. 

43)  En forbedring av gjennomføringen og kvaliteten på 

støtten bør være rettesnor for å oppnå programmets mål 

samtidig som det sikres at de økonomiske midlene 

anvendes på best mulig måte. 

44)  Det er viktig å sikre forsvarlig økonomisk styring av 

programmet og at det gjennomføres på en mest mulig 

effektiv og brukervennlig måte, og samtidig sikre 

rettssikkerhet og tilgang til programmet for alle 

deltakere. 

45)  For å sikre rask reaksjon på endrede behov i hele 

programperioden bør Kommisjonen gis myndighet til å 

vedta rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV med 

hensyn til bestemmelser som gjelder ytterligere tiltak 

som forvaltes av nasjonale kontorer. Det er av særlig 

  

(3) 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). 
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betydning at Kommisjonen gjennomfører relevante 

konsultasjoner under det forberedende arbeidet, her-

under på sakkyndignivå. Ved forberedelser og 

utarbeiding av delegerte rettsakter skal Kommisjonen 

sikre samtidig, aktuell og hensiktsmessig overføring av 

relevante dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

46)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndigheten skal utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

47)  Programmet bør omfatte tre ulike områder, og den 

komité som nedsettes i henhold til denne forordning bør 

behandle både horisontale og sektorspesifikke spørsmål. 

Det er medlemsstatene som skal sikre at de sender 

relevante representanter til å delta på møtene i komiteen 

ut fra de saker som står på dagsordenen, og det er 

komiteens leder som skal sikre at det går klart fram av 

møtets dagsorden hvilken sektor eller hvilke sektorer 

som berøres, og hvilke spørsmål for hver sektor som 

skal drøftes på hvert møte. Når det er relevant og i 

samsvar med komiteens forretningsorden bør det gis 

anledning til å invitere eksterne eksperter på ad hoc-

basis til å delta på komiteens møter som observatører, 

herunder representanter for partene i arbeidslivet. 

48)  Det bør sikres at programmet blir avsluttet på korrekt 

måte, særlig med hensyn til videreføringen av flerårige 

ordninger knyttet til forvaltningen av programmet, f.eks. 

finansiering av teknisk og administrativ støtte. Fra og 

med 1. januar 2014 bør den tekniske og administrative 

støtten om nødvendig sikre forvaltningen av tiltak i 

tidligere programmer som ved utgangen av 2013 ennå 

ikke er avsluttet. 

49)  Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 

programmet, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av med-

lemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og 

virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan EU treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel, går denne forordning ikke lenger enn 

det som er nødvendig for å nå disse målene. 

50)  Beslutning nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og 

nr. 1298/2008/EF bør derfor oppheves. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

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

51)  For å sikre kontinuitet i den støtte som ytes i henhold til 

programmet skal denne forordning få anvendelse fra  

1. januar 2014. Denne forordning trer i kraft så snart 

som mulig etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Programmets virkeområde 

1.  Ved denne forordning opprettes et program for EUs tiltak 

på områdene utdanning, opplæring, ungdom og idrett kalt 

«Erasmus+» («programmet»). 

2.  Programmet skal gjennomføres i tidsrommet  

1. januar 2014–31. desember 2020. 

3.  Programmet skal omfatte følgende områder samtidig som 

oppbygningen og de særskilte behovene i de ulike sektorene i 

medlemsstatene respekteres: 

a)  Utdanning og opplæring på alle nivåer i et livslang læring-

perspektiv, herunder skoleutdanning (Comenius), høyere 

utdanning (Erasmus), internasjonal høyere utdanning 

(Erasmus Mundus), yrkesrettet utdanning og opplæring 

(Leonardo da Vinci) og voksenopplæring (Grundtvig). 

b)  Ungdom (Aktiv ungdom), særlig i forbindelse med ikke-

formell og uformell læring. 

c)  Idrett, særlig idrett på grasrotplan. 

4.  Programmet omfatter en internasjonal dimensjon med 

sikte på å understøtte EUs eksterne tiltak, herunder dens 

utviklingsmål, gjennom samarbeid mellom EU og partnerstater. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1)  «livslang læring» all allmennutdanning, yrkesrettet 

utdanning og opplæring, ikke-formell læring og uformell 

læring som en person deltar i gjennom livet, og som fører 

til bedre kunnskap, ferdigheter og kompetanse eller økt 

deltaking i samfunnslivet både i et personlig, samfunns-

messig, kulturelt, sosialt og/eller yrkesmessig perspektiv, 

herunder tilbud om rådgivnings- og veiledningstjenester.  
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2)  «ikke-formell læring» læring som skjer gjennom planlagt 

virksomhet (i form av læremål og tid avsatt til læring) der 

en form for støtte til læring er til stede (f.eks. et elev-

lærer-forhold), men som ikke er en del av det formelle 

utdannings- og opplæringssystemet, 

3)  «uformell læring» læring som følger av daglig virksomhet 

knyttet til arbeid, familie eller fritid som ikke er organisert 

eller strukturert med hensyn til mål, tid avsatt til læring 

eller støtte til læring; læringen kan være utilsiktet fra 

elevens synspunkt, 

4)  «strukturert dialog» dialog med unge mennesker og 

ungdomsorganisasjoner som tjener som et forum for 

fortløpende felles refleksjon over prioriteringer, gjennom-

føring og oppfølging av det europeiske samarbeidet på 

ungdomsområdet, 

5)  «tverrnasjonal», med mindre annet er angitt, alle tiltak som 

omfatter minst to programstater som nevnt i artikkel 24  

nr. 1, 

6)  «internasjonal» alle tiltak som omfatter minst en 

programstat og minst en tredjestat («partnerstat»), 

7)  «læringsmobilitet» fysisk flytting til en annen stat enn 

bostedsstaten for å gjennomføre studier, opplæring eller 

ikke-formell eller uformell læring i form av 

praksisopphold, læretid, utvekslingsopphold for unge, 

frivillig arbeid eller for å undervise eller delta i 

yrkesutviklingsvirksomhet, og kan omfatte forberedende 

virksomhet som opplæring i vertsstatens språk i tillegg til 

virksomhet knyttet til utsending, vertskap og oppfølging, 

8)  «samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis» tverrnasjonale og internasjonale samarbeidspro-

sjekter der organisasjoner innen utdanning og opplæring 

og/eller ungdomsorganisasjoner deltar, og som kan 

omfatte andre organisasjoner, 

9)  «støtte til politisk reform» enhver type virksomhet som har 

til hensikt å støtte og tilrettelegge for modernisering av 

utdannings- og opplæringssystemer, og yte støtte til 

utvikling av europeisk ungdomspolitikk gjennom den 

politiske samarbeidsprosessen medlemsstatene imellom, 

særlig den åpne metode for samordning og strukturert 

dialog med unge, 

10)  «virtuell mobilitet» et sett av tiltak med støtte i 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi, herunder e-

læring, som er organisert på institusjonsnivå og som 

virkeliggjør eller fremmer tverrnasjonalt og/eller interna-

sjonalt samarbeid innen undervisning og/eller læring, 

11)  «personale» personer som på yrkesmessig eller frivillig 

grunnlag deltar i utdanning, opplæring eller ikke-formell 

opplæring av unge, blant annet professorer, lærere, 

skoleledere, ungdomsarbeidere og administrativt perso-

nale, 

12)  «ungdomsarbeider» en person som på yrkesmessig eller 

frivillig grunnlag arbeider med ikke-formell læring, og 

som støtter unge i deres personlige sosialpedagogiske og 

yrkesrettede utvikling, 

13)  «unge» personer i alderen 13 – 30 år, 

14)  «institusjon for høyere utdanning» 

a)  alle typer institusjoner for høyere utdanning som i 

samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis tilbyr 

godkjente grader eller andre godkjente kvalifikasjoner 

på høyere nivå, uten hensyn til hva slike institusjoner 

kalles i medlemsstatene, 

b)  alle institusjoner som i samsvar med nasjonal 

lovgivning eller praksis tilbyr yrkesrettet utdanning 

eller opplæring på høyere nivå, 

15)  «felles grader» et integrert studieprogram som tilbys av 

minst to institusjoner for høyere utdanning og som 

resulterer i ett eksamensbevis utstedt og undertegnet av 

alle deltakende institusjoner i fellesskap, og som er 

offisielt godkjent i den stat der de deltakende institu-

sjonene ligger, 

16)  «dobbel grad/flerdobbel grad» et studieprogram som tilbys 

av minst to (dobbel grad) eller flere (flerdobbel grad) 

institusjoner for høyere utdanning, og som resulterer i at 

studenten etter fullført studieprogram mottar et særskilt 

eksamensbevis fra hver av de deltakende institusjonene, 

17)  «ungdomsaktivitet» en aktivitet utenom skolen (f.eks. 

utveksling for ungdom, frivillig arbeid og opplæring for 

ungdom) som unge utfører enten alene eller i en gruppe, 

særlig i regi av ungdomorganisasjoner, og som 

kjennetegnes av en ikke-formell læringsstrategi, 

18)  «partnerskap» en avtale mellom en gruppe institusjoner 

og/eller organisasjoner i ulike programstater om å utføre 

felleseuropeisk virksomhet på områdene utdanning, 

opplæring, ungdom og idrett eller å opprette et formelt 

eller uformelt nettverk innen et relevant område som felles 

læringsprosjekter for elever og deres lærere i form av 

utveksling av klasser eller langsiktige mobilitetsperioder 

for enkeltpersoner, intensive programmer innen høyere 

utdanning og samarbeid mellom regionale og lokale 

myndigheter for å fremme samarbeid mellom regioner og 

på tvers av landegrenser. Partnerskapet kan utvides til å 

omfatte institusjoner og/eller organisasjoner fra 

partnerstater med sikte på å styrke kvaliteten på 

partnerskapet,  
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19)  «nøkkelkompetanse» de grunnleggende kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger som alle personer trenger for 

egen utfoldelse og utvikling, aktivt medborgerskap, sosial 

integrasjon og sysselsetting som definert i 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2006/926/ 

EF(1), 

20)  «den åpne metode for samordning» en mellomstatlig 

metode som danner rammen for samarbeidet mellom 

medlemsstatene, som bidrar til at deres nasjonale politikk 

kan rettes mot visse felles mål. Innenfor rammen av 

programmets anvendes den åpne metode for samordning 

på områdene utdanning, opplæring og ungdomsarbeid, 

21)  «EUs verktøy for klarhet og anerkjennelse» virkemidler 

som skal bidra til at berørte parter kan forstå, vurdere og 

eventuelt anerkjenne læringsutbytte og kvalifikasjoner fra 

hele EU, 

22)  «naboskapsstater» de stater og territorier som omfattes av 

den europeiske naboskapspolitikken, 

23)  «parallell karrière» en kombinasjon av idrettstrening på 

høyt nivå og allmenn utdanning eller arbeid, 

24)  «masseidrett» organisert idrett som utøves på lokalt plan 

av amatøridrettsutøvere samt idrett for alle. 

Artikkel 3 

Europeisk tilleggsverdi 

1.  Programmet skal bare støtte de tiltak og virksomheter som 

utgjør en mulig europeisk tilleggsverdi og som bidrar til at de 

generelle målene nevnt i artikkel 4 nås. 

2.  Programmets tiltak og virksomheter skal først og fremst 

sikre europeisk tilleggsverdi gjennom sin 

a)  tverrnasjonale karakter, særlig med hensyn til mobilitet og 

samarbeid med sikte på å oppnå en bærekraftig systempå-

virkning, 

b)  komplementaritet og synergier med andre programmer og 

annen politikk på nasjonalt og internasjonalt plan og 

unionsplan, 

c)  bidrag til effektiv bruk av EUs verktøy for klarhet og 

anerkjennelse. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon nr. 2006/962/EF av 

18. desember 2006 om nøkkelkompetanseområde innanfor livslang 

læring (EUT L 394 av 30.12.2006, s. 10). 

Artikkel 4 

Generelle mål for programmet 

Programmet skal bidra til at følgende blir oppnådd: 

a)  målene i Europa 2020-strategien, herunder de overordnede 

utdanningsmålene, 

b)  målene i den strategiske rammen for europeisk samarbeid 

innen utdanning og opplæring («ET 2020»), herunder de 

tilsvarende referansemålene, 

c)  bærekraftig utvikling i partnerstatene på området høyere 

utdanning, 

d)  de overordnede målene i den fornyede rammen for euro-

peisk samarbeid på ungdomsområdet (2010–2018), 

e)  målet om å utvikle den europeiske dimensjonen innen 

idrett, særlig masseidrett, i tråd med EUs arbeidsplan for 

idrett, og 

f)  å fremme europeiske verdier i samsvar med artikkel 2 i 

traktaten om Den europeiske union. 

KAPITTEL II 

Utdanning og opplæring 

Artikkel 5 

Særskilte mål 

1.  I tråd med programmets generelle mål som fastsatt i 

artikkel 4, særlig målene i ET 2020, og til støtte for en 

bærekraftig utvikling i partnerstatene på området høyere 

utdanning, skal programmet søke å oppfylle følgende særskilte 

mål: 

a)  å forbedre nivået på nøkkelkompetanse og -ferdigheter, idet 

det tas særskilt hensyn til deres betydning for arbeidsmarke-

det og deres bidrag til et solidarisk samfunn, særlig 

gjennom bedre muligheter for læringsmobilitet og gjennom 

styrket samarbeid mellom utdannings- og opplærings-

sektoren og arbeidslivet. 

b)  å fremme kvalitetsforbedringer, fremragende innovasjon og 

internasjonalisering i utdannings- og opplæringsinstitu-

sjoner, særlig gjennom økt tverrnasjonalt samarbeid 

mellom utdannings- og opplæringstilbydere og andre 

berørte parter, 

c)  å fremme utviklingen av og øke kunnskapen om et 

europeisk område for livslang læring, utformet for å utfylle 

politiske reformer på nasjonalt plan og støtte 

moderniseringen av utdannings- og opplæringssystemene, 

særlig gjennom utvidet politisk samarbeid, bedre 

anvendelse av EUs verktøy for klarhet og anerkjennelse og 

spredning av god praksis,  
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d)  å styrke den internasjonale dimensjonen ved utdanning og 

opplæring, særlig gjennom samarbeid mellom EU og 

partnerstatenes institusjoner for yrkesrettet utdanning og 

opplæring og høyere utdanning, ved å gjøre europeisk 

institusjoner for høyere utdanning mer attraktive og støtte 

EUs eksterne tiltak, herunder dets utviklingsmål, ved å 

fremme mobilitet og samarbeid mellom EUs og partner-

statenes institusjoner for høyere utdanning, og målrettet 

kapasitetsbygging i partnerstatene, 

e)  å forbedre språkundervisningen og språklæringen og 

fremme bredt språklig mangfold og tverrkulturell bevissthet 

i EU, 

f)  å fremme høy kvalitet på undervisning om og forskning på 

europeisk integrasjon gjennom Jean Monnet-tiltakene på 

verdensplan, som nevnt i artikkel 10. 

2.  Med henblikk på evaluering av programmet fastsettes det 

i vedlegg I målbare og relevante indikatorer for de mål som er 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 6 

Programtiltak 

1.  Programmets mål på området utdanning og opplæring 

skal nås gjennom følgende tiltakstyper: 

a)  læringsmobilitet for enkeltpersoner, 

b)  samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis og 

c)  støtte til politisk reform. 

2.  De særskilte Jean Monnet-tiltakene er beskrevet i  

artikkel 10. 

Artikkel 7 

Læringsmobilitet for enkeltpersoner 

1.  Læringsmobilitet for enkeltpersoner skal støtte følgende 

tiltak i programstatene nevnt i artikkel 24 nr. 1: 

a)  mobilitet for studenter på alle nivåer av høyere utdanning 

og for studenter, lærlinger og elever i yrkesrettet utdanning 

og opplæring. Denne mobiliteten kan ta form av studier ved 

en partnerinstitusjon, praksisopphold eller gjennom 

arbeidslivserfaring fra utlandet som lærling, assistent eller 

praktikant. Mobilitet for studenter på mastergradsnivå kan 

støttes gjennom garantiordningen for studielån nevnt i 

artikkel 20, 

b)  mobilitet for personale fra de programstatene som er nevnt i 

artikkel 24 nr. 1. Denne mobiliteten kan ta form av 

undervisning eller assistentstillinger eller deltaking i faglig 

utviklingsvirksomhet i utlandet. 

2.  Dette tiltaket skal også støtte internasjonal mobilitet for 

studenter og personale til og fra partnerstater i forbindelse med 

høyere utdanning, herunder mobilitet organisert på grunnlag av 

felles, doble eller flere grader av høy kvalitet eller felles 

forslagsinnbydelser. 

Artikkel 8 

Samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis 

1.  Samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis skal støtte 

a)  strategiske partnerskap mellom organisasjoner og/eller 

institusjoner innen utdanning og opplæring eller andre 

relevante sektorer med sikte på å utarbeide og gjennomføre 

felles tiltak og fremme samlæring og utveksling av 

erfaringer, 

b)  partnerskap mellom arbeidslivet og utdannings- og 

opplæringsinstitusjoner i form av 

— kunnskapsallianser, særlig mellom institusjoner for 

høyere utdanning og arbeidslivet med sikte på å 

fremme kreativitet, nyskaping, arbeidsbasert læring og 

entreprenørskap ved å tilby relevante læringsmu-

ligheter, herunder utarbeiding av nye undervisnings-

planer og pedagogiske metoder, 

— sektorspesifikke kunnskapsallianser mellom tilbydere 

av utdanning og opplæring og arbeidslivet med sikte på 

å styrke sysselsettingsevnen, bidra til opprettelsen av 

nye undervisningsplaner for bestemte sektorer eller 

felles for flere sektorer, utarbeide nyskapende 

undervisningsmetoder for yrkesrettet undervisning og 

opplæring og anvende EUs verktøy for klarhet og 

anerkjennelse i praksis, 

c)  IT-plattformer som omfatter alle sektorer innen utdanning 

og opplæring, herunder særlig eTwinning, og muliggjør 

samlæring, virtuell mobilitet og utveksling av god praksis 

og gir tilgang til deltakere fra naboskapsstater. 

2.  Tiltaket skal også støtte utvikling, kapasitetsbygging, 

regional integrasjon, kunnskapsutveksling og moderniserings-

prosesser gjennom internasjonale partnerskap mellom 

institusjoner for høyere utdanning i EU og partnerstatene, 

særlig med hensyn til samlæring og felles utdanningsprosjekter 

og ved å fremme regionalt samarbeid, særlig med naboskaps-

statene og nasjonale informasjonskontorer.   
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Artikkel 9 

Støtte til politisk reform 

1.  Støtte til politisk reform skal omfatte de tiltak som blir 

iverksatt på unionsplan og som gjelder 

a)  gjennomføring av EUs politiske dagsorden for utdanning og 

opplæring innenfor rammen av den åpne metode for 

samordning og Bologna- og København-prosessene, 

b)  innføring av EUs verktøy for klarhet og anerkjennelse i 

programstatene, særlig EUs enhetlige ramme for å skape 

klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass), Den 

europeiske rammen for kvalifikasjoner (EQF), Det 

europeiske system for overføring og opparbeiding av 

studiekvalifikasjoner (ECTS), Det europeiske system for 

studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og 

opplæring (ECVET), Den europeiske referanseramme for 

yrkesrettet utdanning og opplæring (EQAVET), Det 

europeiske register for kvalitetssikring av høyere utdanning 

(EQAR) og Den europeiske sammenslutning for kvalitets-

sikring innen høyere utdanning (ENQA), samt å yte støtte 

til unionsdekkende nettverk og europeiske ikke-statlige 

organisasjoner (NGO-er) som driver virksomhet på 

utdannings- og opplæringsområdet, 

c)  politisk dialog med relevante europeiske interessegrupper 

på utdannings- og opplæringsområdet, 

d)  NARIC-, Eurydice- og Euroguidance-nettverkene og de 

nasjonale Europass-sentrene. 

2.  Dette tiltaket skal også støtte politisk dialog med partner-

stater og internasjonale organisasjoner. 

Artikkel 10 

Jean Monnet-tiltak 

Jean Monnet-tiltakene skal ha som mål å 

a)  fremme undervisning om og forskning på europeisk 

integrasjon i hele verden blant akademikere, studenter og 

borgere, særlig gjennom opprettingen av undervisnings-

stillinger innenfor Jean Monnet-programmet og andre 

akademisk virksomhet, og ved å yte støtte til andre 

kunnskapsbyggende tiltak i institusjoner for høyere 

utdanning,  

b)  støtte virksomheten til akademiske institusjoner eller 

organisasjoner som utfører europeiske integrasjonsunder-

søkelser og støtte et Jean Monnet-kvalitetsmerke, 

c)  støtte følgende institusjoners arbeid med å oppfylle mål av 

interesse for Europa 

i)  Det europeiske universitetsinstitutt, Firenze, 

ii)  College of Europe (avdelingene i Brugge og Natolin), 

iii)  Det europeiske institutt for offentlig administrasjon 

(EIPA), Maastricht, 

iv)  Akademi for europarett, Trier, 

v)  Det europeiske kontor for utvikling innen spesial-

pedagogikk, Odense, 

vi)  Det internasjonale senter for europeisk opplæring 

(CIFE), Nice. 

d)  fremme politisk debatt og ordskifte mellom akademia og 

beslutningstakere om politiske prioriteringer på unionsplan. 

KAPITTEL III 

Ungdom 

Artikkel 11 

Særskilte mål 

1.  I tråd med programmets generelle mål som fastsatt i 

artikkel 4, særlig målene i den fornyede rammen for europeisk 

samarbeid på ungdomsområdet (2010–2018), skal programmet 

søke å oppfylle følgende særskilte mål: 

a)  forbedre nivået på nøkkelkompetanse og -ferdigheter blant 

unge, også blant vanskeligstilte unge, og å fremme 

deltaking i det demokratisk liv i Europa og i arbeidsmar-

kedet, aktivt medborgerskap, tverrkulturell dialog, sosial 

integrasjon og solidaritet, særlig gjennom bedre muligheter 

for læringsmobilitet for unge, personer som er aktive i 

ungdomsarbeid eller ungdomsorganisasjoner og ungdoms-

ledere, og gjennom å styrke forbindelsene mellom 

ungdomsområdet og arbeidsmarkedet, 

b)  fremme kvalitetsforbedringer i ungdomsarbeidet, særlig 

gjennom økt samarbeid mellom organisasjoner på 

ungdomsområdet og/eller andre berørte parter, 

c)  utfylle politiske reformer på lokalt, regionalt og nasjonalt 

plan og støtte utviklingen av en kunnskaps- og faktabasert 

ungdomspolitikk og anerkjennelsen av ikke-formell læring, 

særlig gjennom utvidet politisk samarbeid, bedre bruk av 

EUs verktøy for klarhet og anerkjennelse og spredning av 

god praksis, 

d)  styrke ungdomsaktivitetenes internasjonale dimensjon og 

ungdomsarbeideres og ungdomorganisasjoners rolle som 

støttestrukturer for unge mennesker i komplementaritet med 

EUs eksterne tiltak, særlig ved å fremme mobilitet og 

samarbeid mellom EU, berørte parter i partnerstatene og 

internasjonale organisasjoner, og gjennom målrettet 

kapasitetsbygging i partnerstatene.  
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2.  Med henblikk på evaluering av programmet fastsettes det 

i vedlegg I målbare og relevante indikatorer for de mål som er 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 12 

Programtiltak 

Programmets mål skal nås gjennom følgende tiltakstyper: 

a)  læringsmobilitet for enkeltpersoner, 

b)  samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis, 

c)  støtte til politisk reform. 

Artikkel 13 

Læringsmobilitet for enkeltpersoner 

1.  Læringsmobilitet for enkeltpersoner skal støtte: 

a)  unge menneskers mobilitet mellom programstatene med 

sikte på ikke-formell og uformell læring. Denne mobiliteten 

kan ta form av ungdomsutveksling og volontørvirksomhet 

innenfor rammen av Europeisk volontørtjeneste samt 

nyskapende tiltak som bygger på eksisterende bestemmelser 

om mobilitet, 

b)  mobilitet for personer som er aktive i ungdomsarbeid eller 

ungdomsorganisasjoner og ungdomsledere. Denne mobilite-

ten kan ta form av opplæring og nettverksbygging, 

2.  Dette tiltaket skal også støtte mobilitet blant unge, 

personer som er aktive i ungdomsarbeid eller ungdomorgani-

sasjoner og ungdomsledere til og fra partnerstatene, særlig 

naboskapsstater. 

Artikkel 14 

Samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis 

1.  Samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis skal støtte: 

a)  strategiske partnerskap med sikte på å utarbeide og 

gjennomføre felles tiltak, herunder tiltak for ungdom og 

prosjekter som skal fremme aktivt medborgerskap, sosial 

innovasjon, deltaking i det demokratiske liv og entreprenør-

skap, gjennom samlæring og utveksling av erfaringer, 

b)  IT-plattformer som muliggjør samlæring, kunnskapsbasert 

ungdomsarbeid, virtuell mobilitet og utveksling av god 

praksis. 

2.  Dette tiltaket skal også støtte utvikling, kapasitetsbygging 

og kunnskapsutveksling gjennom partnerskap mellom organi-

sasjoner i programstatene og partnerstater, særlig gjennom 

samlæring. 

Artikkel 15 

Støtte til politisk reform 

1.  Støtte til politisk reform skal omfatte tiltak knyttet til 

a)  gjennomføring av EUs politiske dagsorden på ungdoms-

området gjennom den åpne metode for samordning, 

b)  innføring av EUs verktøy for klarhet og anerkjennelse i 

programstatene, særlig ungdomspass, og støtte til unions-

dekkende nettverk og europeiske ikke-statlige 

ungdomsorganisasjoner, 

c)  politisk dialog med berørte parter i Europa og strukturert 

dialog med unge, 

d)  Det europeiske ungdomsforum, ressurssenter for utvikling 

av ungdomsarbeid og Eurodesk-nettverket. 

2.  Dette tiltaket skal også støtte politisk dialog med 

partnerstater og internasjonale organisasjoner. 

KAPITTEL IV 

Idrett 

Artikkel 16 

Særskilte mål 

1.  I tråd med programmets generelle mål som fastsatt i 

artikkel 4, og med EUs arbeidsplan for idrett, skal programmet 

særlig fokusere på masseidrett og søke å nå følgende særskilte 

mål: 

a)  håndtere trusler mot idrettens integritet som går over 

landegrensene, for eksempel doping, kampfiksing og vold, 

og alle typer intoleranse og forskjellsbehandling, 

b)  fremme og støtte god styring i idretten og parallelle 

karrièrer for idrettsutøvere, 

c)  fremme frivillig arbeid innen idretten samt sosial 

integrasjon, like muligheter og bevissthet om viktigheten av 

helsefremmende fysisk aktivitet gjennom økt deltaking i og 

lik tilgang til idrett for alle.  
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2.  Med henblikk på evaluering av programmet fastsettes det 

i vedlegg I målbare og relevante indikatorer for de mål som er 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 17 

Virksomhet 

1.  Samarbeidsmålene skal nås gjennom følgende tverrna-

sjonale virksomhet som særlig skal fokusere på masseidrett: 

a)  støtte til samarbeidspartnerskap, 

b)  støtte til ideelle europeiske idrettsarrangementer som 

omfatter flere programstater og som bidrar til at målene 

fastsatt i artikkel 16 nr. 1 bokstav c) nås, 

c)  støtte til å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for utarbeiding 

av politikk, 

d)  dialog med relevante berørte parter i Europa. 

2.  Til virksomheten nevnt i nr. 1 kan det søkes å skaffe 

tilleggsfinansiering fra tredjemenn, for eksempel private 

foretak. 

KAPITTEL V 

Økonomiske bestemmelser 

Artikkel 18 

Budsjett 

1.  Den finansielle rammen for gjennomføring av program-

met fra 1. januar 2014 er fastsatt til 14774524000 EUR i 

løpende priser. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor rammen av den flerårige finansielle rammen. 

2.  Beløpet nevnt i nr. 1 skal fordeles på programtiltakene 

som følger, med en fleksibilitetsmargin på høyst 5 % av hvert 

av de tildelte beløpene: 

a)  77,5 % til utdanning og opplæring, hvorav følgende 

minstetildelinger skal avsettes: 

i)  43 % til høyere utdanning, dvs. 33,3 % av det samlede 

budsjettet, 

ii)  22 % til yrkesrettet utdanning og opplæring, dvs. 17 % 

av det samlede budsjettet, 

iii)  15 % til skoleutdanning, dvs. 11,6 % av det samlede 

budsjettet, 

iv)  5 % til voksenopplæring, dvs. 3,9 % av det samlede 

budsjettet, 

b)  10 % til ungdomsområdet, 

c)  3,5 % til garantiordningen for studielån, 

d)  1,9 % til Jean Monnet, 

e)  1,8 % til idrett, hvorav høyst 10 % skal gå til den 

virksomhet som er nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav b), 

f)  3,4 % som driftstilskudd til nasjonale kontorer, og 

g)  1,9 % til dekning av administrasjonsutgifter. 

3.  Av de tildelinger som er nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) skal 

minst 63 % avsettes til læringsmobilitet for enkeltpersoner, 

minst 28 % til samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling 

av god praksis og 4,2 % til støtte til politisk reform. 

4.  I tillegg til den finansielle rammen nevnt i nr. 1, og for å 

fremme den internasjonale dimensjonen i høyere utdanning, 

tildeles ytterligere støtte som fastsatt i de ulike eksterne 

ordningene (ordningen for utviklingssamarbeid (DCI), 

ordningen for europeisk naboskap (ENI), partnerskapsord-

ningen for samarbeid med tredjestater (PI) og ordningen for 

hjelp før tiltredelse (IPA)) til tiltak som gjelder mobilitet til 

eller fra partnerstater, og til samarbeid og politisk dialog med 

myndigheter, institusjoner og organisasjoner i disse statene. 

Denne forordning skal få anvendelse på bruken av disse midler 

samtidig med at det sikres samsvar med de forordninger som 

regulerer disse eksterne ordningene og som, når det gjelder 

DCI, også oppfyller kriteriene for tildeling av offisiell 

utviklingsbistand som fastsatt av Komiteen for utviklingsbi-

stand i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. 

Midlene stilles til rådighet gjennom flerårige tildelinger som 

dekker henholdsvis de første fire årene og de gjenstående tre 

årene. Fordelingen av disse midlene skal fastsettes i den 

flerårige veiledende programplanen for de eksterne ordningene 

nevnt i første ledd, i tråd med de behov og prioriteringer som er 

fastsatt for de berørte statene. Samarbeidet med partnerstatene 

kan eventuelt gjennomføres ved hjelp av tilleggsbevilgninger 

som partnerstatene skal stille til rådighet i samsvar med 

framgangsmåter som skal avtales med disse statene. 

Tiltaket for mobilitet for studenter og personale mellom 

programstatene og partnerstatene som finansieres gjennom 

tildelinger fra DCI, skal innrettes mot områder som er relevante 

for inkluderende og bærekraftig utvikling i utviklingslandene.  
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5.  Den finansielle rammen for programmet kan også omfatte 

utgifter som er knyttet til forberedelse, overvåking, kontroll, 

revisjon og vurdering som er nødvendig for forvaltning av 

programmet og for at programmålene skal nås, særlig til 

undersøkelser, ekspertmøter og informasjons- og kommunika-

sjonsvirksomhet, herunder spredning av informasjon om EUs 

politiske prioriteringer, forutsatt at de er forbundet med de 

generelle målene i denne forordning, IT-utgifter knyttet til 

behandling og utveksling av informasjon, og eventuelle andre 

utgifter til teknisk og administrativ støtte som Kommisjonen 

har i forbindelse med forvaltning av programmet. 

6.  Den finansielle rammen kan også omfatte utgifter til 

faglig og administrativ bistand som er nødvendig for å sikre 

overgangen mellom programmet og de tiltakene som er vedtatt i 

henhold til beslutning nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og 

nr. 1298/2008/EF. Bevilgninger kan om nødvendig føres opp i 

budsjettet etter 2020 for å dekke lignende utgifter, for det 

formål å gjøre det mulig å forvalte tiltak og virksomhet som 

ennå ikke er avsluttet 31. desember 2020. 

7.  Midlene til læringsmobilitet for enkeltpersoner nevnt i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og artikkel 12 bokstav a), som 

forvaltes av et nasjonalt kontor eller nasjonale kontorer 

(«nasjonalt kontor») skal fordeles på grunnlag av folkemengde 

og levekostnader i medlemsstaten, avstanden mellom 

medlemsstatenes hovedsteder og resultater. Resultatparame-

teren skal tilsvare 25 % av de samlede midlene i samsvar med 

kriteriene nevnt i nr. 8 og 9. Når det gjelder de strategiske 

partnerskapene nevnt i artikkel 8 nr.1 bokstav a) og artikkel 14 

nr. 1 bokstav a) som skal velges ut og forvaltes av et nasjonalt 

kontor, skal midlene fordeles på grunnlag av kriterier som 

Kommisjonen skal fastsette i samsvar med framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 36 nr. 3. Disse 

formlene skal så langt det er mulig være nøytrale med hensyn 

til medlemsstatenes ulike utdannings- og opplæringssystemer, 

skal unngå betydelige reduksjoner av det årlige budsjettet som 

medlemsstatene tildeles fra et år til det neste, og skal begrense 

uforholdsmessige store ubalanser i de tildelte midlene mest 

mulig. 

8.  Midler skal fordeles på grunnlag av resultater for å 

fremme effektiv bruk av midlene. Kriteriene for måling av 

resultater skal være utformet på grunnlag av de nyeste 

tilgjengelige opplysninger og skal særlig fokusere på 

a)  det årlige resultatnivå, og 

b)  det årlige betalingsnivå. 

9.  Tildelingen av midler for 2014 skal gjøres på grunnlag av 

de nyeste tilgjengelige opplysninger om gjennomførte tiltak og 

budsjettutnyttelse i programmene Livslang læring, Aktiv 

ungdom og Erasmus Mundus til og med 31. desember 2013 

10.  Programmet kan yte støtte gjennom særskilte nyskapende 

finansieringsmodeller, særlig dem som er fastsatt i artikkel 20. 

Artikkel 19 

Særskilte finansieringsmodeller 

1.  Kommisjonen skal gjennomføre EUs økonomiske støtte i 

samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

2.  Kommisjonen i samarbeid med partnerstatene eller 

organisasjoner og organer i partnerstatene kan sende ut felles 

forslagsinnbydelser for å finansiere prosjekter på grunnlag av 

tilsvarende midler. Prosjekter kan vurderes og velges ut etter 

framgangsmåter for felles vurdering og utvelgelse som skal 

avtales med de organer som bidrar med finansieringen, i 

samsvar med prinsippene fastsatt i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

3.  Offentlige organer samt skoler, institusjoner for høyere 

utdanning og organisasjoner på områdene utdanning, opplæ-

ring, ungdom og idrett som i løpet av de siste to årene har 

mottatt mer enn 50 % av sine årlige inntekter fra offentlige 

kilder, skal anses for å ha nødvendig økonomisk, faglig og 

administrativ kapasitet til til å gjennomføre programvirksomhet. 

De skal ikke pålegges å dokumentere denne kapasiteten 

ytterligere. 

4.  Som unntak for artikkel 130 nr. 2 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012, og i behørig begrunnede tilfeller, skal 

Kommisjonen kunne vurdere kostnader som er direkte knyttet 

til gjennomføringen av støtteaktiviteter og som påløper i løpet 

av de seks første månedene av 2014, som støtteberettigede fra 

1. januar 2014, selv om kostnadene påløp støttemottakeren før 

søknad om støtte ble inngitt. 

5.  Beløpet nevnt i artikkel 137 nr. 1 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 skal ikke gjelde for økonomisk støtte til 

læringsmobilitet som tildeles enkeltpersoner. 

Artikkel 20 

Garantiordning for studielån 

1.  Garantiordningen for studielån skal gi delgarantier til 

finansformidlere med hensyn til lån som gis på de gunstigste 

vilkår til studenter som gjennomfører en høyere akademisk 

grad, f.eks. en mastergrad, ved en anerkjent institusjon for 

høyere utdanning i en programstat, som nevnt i artikkel 24  

nr. 1, som verken er studentens bostedsstat eller den stat der 

studenten oppnådde de kvalifikasjoner som gir adgang til 

masterprogrammet. 

2.  Garantier som gis gjennom garantiordningen for studielån 

skal omfatte nye støtteberettigede studielån på inntil  

12000 EUR for ettårige programmer og inntil 18000 EUR for 

programmer med inntil to års varighet, eller tilsvarende i lokal 

valuta.  
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3.  Garantiordningen for studielån skal på unionsplan 

forvaltes av Det europeiske investeringsfond (EIF) i samsvar 

med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 på grunnlag av en 

delegeringsavtale med Kommisjonen som fastsetter nærmere 

regler for og krav til gjennomføring av garantiordningen for 

studielån og partenes respektive forpliktelser. EIF skal på dette 

grunnlag inngå avtaler med finansformidlere, f.eks. banker, 

nasjonale og/eller regionale institusjoner som yter studielån, 

eller andre anerkjente finansinstitusjoner, og skal bestrebe seg 

på å velge en finansformidler fra hver programstat for å sikre 

konsekvent tilgang til garantiordningen for studielån for alle 

studenter, og for å hindre forskjellsbehandling. 

4.  Tekniske opplysninger om hvordan garantiordningen for 

studielån skal fungere er gitt i vedlegg II. 

KAPITTEL VI 

Resultater og formidling 

Artikkel 21 

Overvåking og vurdering av resultater 

1.  Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene skal 

jevnlig overvåke og avgi rapport om programmets resultater 

målt opp mot dets mål, særlig 

a)  den europeiske tilleggsverdi nevnt i artikkel 3, 

b)  fordelingen av midler til utdanning, opplæring og ungdoms-

området, for å sikre at tilskuddene fordeles på en måte som 

garanterer en varig systempåvirkning innen utløpet av 

programperioden,  

c)  bruken av de midler som stammer fra de eksterne ordninger 

som nevnes i artikkel 18 nr. 4 og deres bidrag til de 

respektive instrumentenes mål og prinsipper. 

2.  I tillegg til å gjennomføre løpende overvåkning skal 

Kommisjonen innen 31. desember 2017 legge fram en 

midtveisevaluering som vurderer om de tiltak som er iverksatt 

er effektive for å nå programmålene, vurderer programmets 

effektivitet og dets europeiske tilleggsverdi, og om 

hensiktsmessig ledsaget av et forslag til regelverk for endring 

av denne forordning. Midtveisevalueringen skal se nærmere på 

mulighetene for å forenkle programmet, om programmet er 

internt og eksternt konsekvent, om alle programmålene fortsatt 

er relevante og hvordan de iverksatte tiltakene bidrar til 

gjennomføringen av Europa 2020-strategien. Den skal også ta 

hensyn til resultatene av en evaluering av de langsiktige 

virkningene av tidligere programmer (Livslang læring, Aktiv 

ungdom, Erasmus Mundus og andre internasjonale programmer 

for høyere utdanning). 

3.  Kommisjonen skal legge fram midtveisevalueringen nevnt 

i nr. 2 for Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske øko-

nomiske og sosiale komité og Regionkomiteen. 

4.  Uten at dette berører kravene fastsatt i kapittel VIII og de 

nasjonale kontorenes forpliktelser fastsatt i artikkel 28, skal 

medlemsstatene innen 30. juni 2017 legge fram en rapport for 

Kommisjonen om gjennomføringen og virkningene av 

programmet på deres respektive territorier. 

5.  Kommisjonen skal legge fram en endelig evaluering av 

programmet for Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen senest  

30. juni 2022. 

Artikkel 22 

Kommunikasjon og spredning 

1.  Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene skal sikre 

spredning av informasjon og publisitet om og oppfølging av 

alle tiltak og all virksomhet som mottar støtte gjennom 

programmet samt spredning av resultatene fra de tidligere 

programmene Livslang læring, Aktiv ungdom og Erasmus 

Mundus.  

2.  Mottakere av tilskudd i de prosjektene som støttes 

gjennom de tiltak og virksomheter som er nevnt i artikkel 6, 10, 

12, 17 og 20 bør påse at resultater og virkninger som oppnås 

blir formidlet og spredt på en egnet måte. Dette kan omfatte 

utveksling av opplysninger om mobilitetsmuligheter fagfeller 

imellom. 

3.  De nasjonale kontorene nevnt i artikkel 28 skal utarbeide 

konsekvente retningslinjer for effektiv spredning og utnytting 

av resultatene av den virksomhet som mottar støtte gjennom de 

programtiltak kontorene forvalter, de skal bistå Kommisjonen 

med spredning av informasjon om programmet generelt, 

herunder informasjon om tiltak og virksomheter som forvaltes 

på nasjonalt plan og på unionsplan og resultatene av disse, og 

skal informere relevante målgrupper om de tiltak som 

iverksettes i deres stat.  

4.  Offentlige og private organer innenfor sektorer som 

omfattes av programmet, skal benytte varenavnet «Erasmus+» i 

sin kommunikasjon og ved spredning av informasjon om 

programmet. Følgende varenavn skal benyttes om de ulike 

sektorene i programmet: 

— «Comenius»: skoleutdanning, 

— «Erasmus»: alle typer høyere utdanning i programstatene, 

— «Erasmus Mundus»: alle typer høyere utdanningstiltak 

mellom programstater og partnerstater, 

— «Leonardo da Vinci»: yrkesrettet utdanning og opplæring, 

— «Grundtvig»: voksenopplæring,  
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— «Aktiv ungdom»: ikke-formell og uformell læring på 

ungdomsområdet, 

— «Idrett»: virksomhet på idrettsområdet. 

5.  Kommunikasjonsvirksomheten skal også bidra til å spre 

informasjon om EUs politiske prioriteter, forutsatt at de er 

forbundet med denne forordnings generelle mål. 

KAPITTEL VII 

Tilgang til programmet 

Artikkel 23 

Tilgang 

1.  Offentlige og private organer som driver virksomhet innen 

utdanning, opplæring, ungdom og masseidrett kan søke om 

midler fra programmet. Når det gjelder de virksomheter som 

nevnes i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) og artikkel 14 nr. 1 bokstav 

a) skal programmet støtte deltaking av grupper av unge som er 

aktive innen ungdomsarbeid, men ikke nødvendigvis innenfor 

rammen av en ungdomsorganisasjon. 

2.  Ved gjennomføring av programmet, blant annet med 

hensyn til utdeling av stipender, skal Kommisjonen og 

medlemsstatene sikre at det settes inn en særlig innsats for å 

fremme sosial inklusjon og deltaking av mennesker med 

særskilte behov eller mennesker i vanskeligstilte situasjoner. 

Artikkel 24 

Deltakerstater 

1.  Programmet skal være åpent for deltaking for følgende 

stater («programstater»): 

a)  medlemsstatene, 

b)  tiltredende stater, kandidatstater og mulige kandidatstater 

som omfattes av en førtiltredelsesstrategi, i samsvar med de 

allmenne prinsipper og vilkår for statenes deltaking i 

unionsprogrammer som er fastsatt i de respektive ramme-

avtaler og assosieringsråds beslutninger eller lignende 

avtaler, 

c)  EFTA-stater som er part i EØS-avtalen, i samsvar med 

bestemmelsene i nevnte avtale, 

d)  Det sveitsiske edsforbund, på grunnlag av en tosidig avtale 

som skal inngås med denne staten, 

e)  de stater som omfattes av den europeiske naboskaps-

politikken og som har inngått avtaler med EU som åpner 

for deltaking i EUs programmer, forutsatt at det er inngått 

tosidig avtale med EU om vilkårene for deres deltaking i 

programmet. 

2.  Stater som deltar i programmet for livslang læring, skal 

være underlagt de samme plikter og utføre alle de oppgaver 

som er fastsatt i denne forordning, på samme måte som med-

lemsstatene. 

3.  Programmet skal støtte samarbeid med partnerstater, 

særlig naboskapsstater, i tiltak og virksomhet som nevnt i 

artikkel 6, 10 og 12. 

KAPITTEL VIII 

Forvaltnings- og revisjonssystem 

Artikkel 25 

Komplementaritet 

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre 

programmets overordnede sammenheng og komplementaritet 

med 

a)  relevant politikk og relevante programmer, særlig innenfor 

kultur, media, sysselsetting, forskning og innovasjon, 

næringsliv og utjevnings-, utviklings- og utvidelsespolitikk 

samt tiltak, ordninger og strategier på områdene region-

politikk og forbindelser med tredjestater, 

b)  EUs andre relevante kilder til finansiering på områdene 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett, særlig Det euro-

peiske sosialfond og de andre finansieringsordninger 

knyttet til sysselsetting og sosial integrasjon, Det 

europeiske fond for regionutvikling og «Horisont 2020» – 

rammeprogrammet for forskning og innovasjon samt 

finansieringsordninger knyttet til rettferdighet og borger-

skap, helse, eksterne samarbeidsprogrammer og hjelp før 

tiltredelse. 

Artikkel 26 

Gjennomføringsorganer 

Programmet skal gjennomføres på en konsekvent måte av 

følgende organer: 

a)  Kommisjonen på unionsplan, 

b)  de nasjonale kontorene på nasjonalt plan i programstatene. 

Artikkel 27 

Nasjonal myndighet 

1.  Med «nasjonal myndighet» menes en eller flere nasjonale 

myndigheter i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis. 

2.  Innen 22. januar 2014 skal medlemsstatene gjennom en 

formell melding oversendt av deres faste representanter, 

underrette Kommisjonen om den eller de personer som har 

fullmakt til å opptre på deres vegen som nasjonal myndighet for 

denne forordnings formål. Dersom den nasjonale myndighet 

skiftes ut i løpet av programperioden skal medlemsstaten 

umiddelbart underrette Kommisjonen om dette etter samme 

framgangsmåte.  
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3.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

fjerne juridiske og administrative hindringer for at programmet 

skal kunne fungere korrekt, herunder, der det er mulig, tiltak for 

å løse spørsmål som gir opphav til problemer med å få visum. 

4.  Innen 22. mars 2014 skal den nasjonale myndighet utpeke 

et eller flere nasjonale kontorer. I de tilfeller der det er mer enn 

ett nasjonalt kontor, skal medlemsstatene opprette en egnet 

ordning for samordnet forvaltning av gjennomføringen av 

programmet på nasjonalt plan, særlig med sikte på å sikre 

sammenhengende og kostnadseffektiv gjennomføring av 

programmet og effektiv kontakt med Kommisjonen i denne 

forbindelse, og å legge til rette for en mulig overføring av 

midler mellom kontorene og dermed muliggjøre fleksibilitet og 

best mulig anvendelse av de midler som tildeles medle-

msstatene. Uten at dette berører artikkel 29 nr. 3 skal hver 

medlemsstat fastsette hvordan den organiserer forholdet 

mellom dens nasjonale myndighet og det nasjonale kontoret, 

herunder oppgaver som fastsettelse av det nasjonale kontorets 

årlige arbeidsprogram. 

Den nasjonale myndighet skal legge fram for Kommisjonen en 

egnet forhåndsvurdering av om det nasjonale kontor er i 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) v) og 

vi), artikkel 60 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012 og artikkel 38 i delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1268/2012(1), og med EUs krav til internkontroll-

standarder for nasjonale kontorer og regler for forvaltningen av 

programmets tilskuddsmidler. 

5.  Den nasjonale myndighet skal utpeke et uavhengig 

revisjonsorgan som nevnt i artikkel 30. 

6.  Den nasjonale myndighet skal basere sin forhåndsvur-

dering av samsvar på sine egne kontroller og revisjoner og/eller 

på kontroller og revisjoner gjennomført av det uavhengige 

revisjonsorganet nevnt i artikkel 30. 

7.  Dersom det nasjonale kontor som er utpekt for 

programmet, er det samme som det nasjonale kontor utpekt for 

de tidligere programmene Livslang læring og Aktiv ungdom, 

kan omfanget av kontrollene og revisjonene i forbindelse med 

forhåndsvurderingen av samsvar begrenses til de krav som er 

nye eller særskilte for programmet. 

8.  Den nasjonale myndighet skal overvåke og føre tilsyn 

med forvaltningen av programmet på nasjonalt plan. Den skal 

underrette og rådspørre Kommisjonen i god tid før den treffer 

eventuelle beslutninger som kan ha vesentlig innvirkning på 

forvaltningen av programmet, særlig beslutninger vedrørende 

det nasjonale kontor. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av  

29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 

om finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige 

budsjett (EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1). 

9.  Den nasjonale myndighet skal skaffe tilstrekkelig 

medfinansiering til driften av det nasjonale kontor til at 

programmet kan forvaltes i samsvar med gjeldende 

unionsregler. 

10.  Dersom Kommisjonen ikke godkjenner utpekingen av det 

nasjonale kontor på grunnlag av sin vurdering av forhåndsvur-

deringen av samsvar, skal den nasjonale myndighet påse at 

nødvendige korrigerende tiltak iverksettes slik at at det 

nasjonale kontor overholder de minstekrav som Kommisjonen 

har fastsatt, eller utpeke et annet organ som nasjonalt kontor. 

11.  På grunnlag av det nasjonale kontors årlige forvaltnings-

erklæring, det uavhengige revisjonsorganets uttalelse om denne 

og Kommisjonens analyse av det nasjonale kontors samsvar og 

resultater, skal den nasjonale myndighet innen 31. oktober hvert 

år legge fram for Kommisjonen opplysninger om sin 

overvåkings- og tilsynsvirksomhet knyttet til programmet. 

12.  Den nasjonale myndighet skal ta ansvar for korrekt 

forvaltning av de EU-midler som overføres fra Kommisjonen til 

det nasjonale kontor i form av tilskudd tildelt i henhold til 

programmet. 

13.  I tilfeller av uregelmessigheter, uaktsomhet eller bedrageri 

som kan tilskrives det nasjonale kontor, eller andre alvorlige 

mangler eller utilstrekkelige resultater fra det nasjonale kontors 

side som medfører at Kommisjonen har et krav mot det 

nasjonale kontor, skal den nasjonale myndighet ha ansvar for å 

betale tilbake til Kommisjonen de midler som ikke kan 

inndrives. 

14.  I de tilfeller som er beskrevet i nr. 13 kan den nasjonale 

myndighet på eget initiativ eller etter anmodning fra Kommi-

sjonen tilbakekalle det nasjonale kontors mandat. Dersom den 

nasjonale myndighet skulle ønske å tilbakekalle dette mandat 

av andre begrunnede årsaker, skal den underrette Kommisjonen 

om dette minst seks måneder før det nasjonale kontors mandat 

oppheves. I slike tilfeller skal den nasjonale myndighet og 

Kommisjonen inngå en formell avtale om særskilte og 

tidsbestemte overgangstiltak. 

15.  I tilfelle av tilbakekalling skal den nasjonale myndighet 

utføre de nødvendige kontroller av de EU-midler som forvaltes 

av det nasjonale kontor som får sitt mandat tilbakekalt, og skal 

sikre at midlene og alle dokumenter og forvaltningsverktøy som 

er nødvendige for forvaltningen av programmet, uhindret 

overføres til det nye nasjonale kontor. Den nasjonale myndighet 

skal sikre at det nasjonale kontor som får sitt mandat 

tilbakekalt, får den nødvendige økonomiske støttet til at det kan 

fortsette å oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor program-

mets støttemottakere og Kommisjonen i påvente av at 

forpliktelsene overføres til et nytt nasjonalt kontor. 

16.  Dersom Kommisjonen anmoder om det skal den nasjonale 

myndighet utpeke de institusjoner eller organisasjoner, eller de 

typene institusjoner eller organisasjoner, som kan anses som 

kvalifisert til å delta i bestemte programtiltak på deres 

respektive territorier.  
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Artikkel 28 

Nasjonalt kontor 

1.  Med «nasjonalt kontor» menes et eller flere nasjonale 

kontorer i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis. 

2.  Det nasjonale kontor skal 

a)  ha status som juridisk person eller være del av en enhet som 

har status som juridiske person og være underlagt 

lovgivningen i den berørte medlemsstat. Et departement kan 

ikke utpekes som nasjonalt kontor, 

b)  råde over nødvendig forvaltningskapasitet, personale og 

infrastruktur til å oppfylle sine oppgaver på en tilfreds-

stillende måte, og sikre effektiv forvaltning av programmet 

og forsvarlig økonomisk forvaltning av EU-midlene, 

c)  råde over driftsmidler og juridiske midler til å anvende de 

administrative, kontraktfestede og finansielle forvaltnings-

regler som er fastsatt på unionsplan, 

d)  kunne stille tilstrekkelige økonomiske garantier, som helst 

er utstedt av en offentlig myndighet, og som står i forhold 

til det nivået av EU-midler som det vil få ansvaret for å 

forvalte, 

e)  utpekes for programperioden. 

3.  Det nasjonale kontor skal ha ansvaret for å forvalte alle 

prosjektfaser for følgende programtiltak i samsvar med  

artikkel 58 nr. 1 bokstav c) v) og vi) i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 og artikkel 44 i delegert forordning 

(EU) nr. 1268/2012: 

a)  læringsmobilitet for enkeltpersoner med unntak av 

mobilitet organisert på grunnlag av felles eller doble/ 

flerdoble grader, omfattende volontørprosjekter og 

garantiordningen for studielån, 

b)  strategiske partnerskap innenfor rammen av tiltaket 

«samarbeid med sikte på nyskaping og utveksling av god 

praksis», 

c)  forvaltning av mindre omfattende virksomhet til støtte for 

strukturert dialog på ungdomsområdet innenfor rammen av 

tiltaket «støtte til politisk reform». 

4.  Som unntak fra nr. 3 kan utvelgelse av og tildelingsbe-

slutninger for de strategiske partnerskapene nevnt i nr. 3 

bokstav b) forvaltes på unionsplan dersom en beslutning om 

dette treffes i samsvar med framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 36 nr. 3 og bare i særskilte 

tilfeller der det er klare grunner for en slik sentralisering. 

5.  Det nasjonale kontor skal yte tilskudd til mottakerne enten 

gjennom en avtale om støtte eller en beslutning om støtte som 

fastsatt av Kommisjonen for det berørte programtiltaket. 

6.  Det nasjonale kontor skal hvert år avlegge rapport til 

Kommisjonen og dets nasjonale myndighet i samsvar med 

artikkel 60 nr. 5 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Det 

nasjonale kontor skal ha ansvaret for å gjennomføre de 

synspunkter som Kommisjonen meddeler etter sin analyse av 

den årlige forvaltningerklæringen og det uavhengige 

revisjonsorganets uttalelse om denne. 

7.  Det nasjonale kontor kan ikke delegere noen av sine 

oppgaver i forbindelse med program- og budsjettgjennomføring 

til en tredjemann uten forutgående skriftlig godkjenning fra den 

nasjonale myndighet og Kommisjonen. Det nasjonale kontor 

skal ha eneansvar for alle oppgaver som delegeres til 

tredjemann. 

8.  Dersom et nasjonalt kontor får sitt mandat tilbakekalt skal 

dette nasjonale kontor forbli juridisk ansvarlig for å oppfylle 

sine kontraktsforpliktelser overfor programmets støttemottakere 

og Kommisjonen i påvente av at forpliktelsene overføres til et 

nytt nasjonalt kontor. 

9.  Det nasjonale kontor skal ha ansvaret for å forvalte og 

avslutte finansielle avtaler som fortsatt gjelder for de tidligere 

programmene Livslang læring og Aktiv ungdom når program-

met iverksettes. 

Artikkel 29 

Europakommisjonen 

1.  Innen to måneder etter at Kommisjonen har mottatt 

forhåndsvurderingen av samsvar nevnt i artikkel 27 nr. 4 fra 

den nasjonale myndighet, skal Kommisjonen godkjenne, 

godkjenne på visse vilkår eller ikke godkjenne utpekingen av 

det nasjonale kontor. Kommisjonen skal ikke inngå et 

kontraktsforhold med det nasjonale kontor før den har godkjent 

forhåndsvurderingen av samsvar. Dersom Kommisjonen 

godkjenner det utpekte kontoret på visse vilkår, kan Kommi-

sjonen gjøre forholdsmessige forebyggende tiltak gjeldende i 

kontraktsforholdet med det nasjonale kontor. 

2.  Etter å ha godkjent forhåndsvurderingen av samsvar for 

det nasjonale kontor som er utpekt for programmet, skal 

Kommisjonen formalisere det juridiske ansvaret med hensyn til 

finansielle avtaler som fortsatt gjelder for de tidligere program-

mene Livslang læring og Aktiv ungdom, når programmet 

iverksettes. 

3.  I samsvar med artikkel 27 nr. 4 skal det dokument som 

styrer kontraktsforholdet mellom Kommisjonen og det 

nasjonale kontor 

a)  angi standarder for internkontroll for nasjonale kontorer og 

regler for de nasjonale kontorenes forvaltning av EUs 

tilskuddsmidler,  
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b)  inneholde et arbeidsprogram for det nasjonale kontor, 

herunder det nasjonale kontorets forvaltningsoppgaver som 

EU yter støtte til, 

c)  angi rapporteringskravene til det nasjonale kontor. 

4.  Kommisjonen skal hvert år stille følgende programmidler 

til rådighet for det nasjonale kontor: 

a)  tilskuddsmidler til programtiltak i de berørte medlemsstater 

som det nasjonale kontor har ansvar for å forvalte, 

b)  et finansielt bidrag som støtte til det nasjonale kontors 

oppgaver i forbindelse med forvaltning av programmet. 

Dette gis i form av et fast bidrag til det nasjonale kontors 

driftskostnader og skal fastsettes på grunnlag av størrelsen 

på de tilskuddsmidler fra EU som det nasjonale kontor har 

ansvar for å forvalte. 

5.  Kommisjonen skal fastsette kravene til det nasjonale 

kontors arbeidsprogram. Kommisjonen skal ikke stille 

programmidler til rådighet for det nasjonale kontor før 

Kommisjonen formelt har godkjent det nasjonale kontors 

arbeidsprogram. 

6.  På grunnlag av kravene til samsvar for de nasjonale 

kontorene nevnt i artikkel 27 nr. 4, skal Kommisjonen 

gjennomgå de nasjonale ledelses- og styringssystem, særlig på 

grunnlag av forhåndsvurderingen av samsvar framlagt av den 

nasjonale myndighet, det nasjonale kontors årlige forvaltnings-

erklæring og uttalelsen fra det uavhengige revisjonsorganet om 

denne, idet det tas behørig hensyn til de opplysninger som den 

nasjonale myndighet hvert år legger fram om sin overvåking av 

og sitt tilsyn med programmet. 

7.  Etter å ha vurdert den årlige forvaltningserklæringen og 

det uavhengige revisjonsorganets uttalelse om denne, skal 

Kommisjonen rette sin uttalelse om og sine synspunkter på 

disse til det nasjonale kontor og den nasjonale myndighet. 

8.  Dersom Kommisjonen ikke kan godkjenne den årlige 

forvaltningserklæringen eller det uavhengige revisjonsorganets 

uttalelse om denne, eller dersom det nasjonale kontor ikke 

gjennomfører Kommisjonens synspunkter på en tilfreds-

stillende måte, kan Kommisjonen gjennomføre alle nødvendige 

forebyggende og korrigerende tiltak for å sikre EUs 

økonomiske interesser i samsvar med artikkel 60 nr. 4 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

9.  Kommisjonen skal holde regelmessige møter med 

nettverket av nasjonale kontorer for å sikre enhetlig gjennom-

føring av programmet i alle programstater. 

Artikkel 30 

Uavhengig revisjonsorgan 

1.  Det uavhengige revisjonsorganet skal legge fram en 

revisjonsuttalelse om den årlige forvaltningserklæringen som 

nevnt i artikkel 60 nr. 5 i forordning (EU, Euratom)  

nr. 966/2012. 

2.  Det uavhengige revisjonsorganet skal 

a)  ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner til å utføre 

revisjon i offentlig sektor, 

b)  sikre at dets revisjoner tar hensyn til internasjonalt 

anerkjente revisjonsstandarder, 

c)  ikke befinne seg i en stilling som innebærer interessekonflikt 

med hensyn til den juridiske enhet det nasjonale kontor er en 

del av. Det skal særlig være driftsmessig uavhengig av den 

juridiske enhet som det nasjonale kontor er en del av. 

3.  Det uavhengige revisjonsorganet skal gi Kommisjonen og 

dens representanter samt Revisjonsretten full tilgang til alle 

dokumenter og rapporter som danner grunnlaget for den 

revisjonsuttalelse som organet utsteder om det nasjonale 

kontors årlige forvaltningserklæring. 

KAPITTEL IX 

Kontrollsystem 

Artikkel 31 

Prinsipper for kontrollsystemet 

1.  Når tiltak som finansieres i henhold til denne forordning 

gjennomføres, skal Kommisjonen treffe hensiktsmessige tiltak 

som sikrer at EUs økonomiske interesser vernes, ved at det 

innføres tiltak mot bedrageri, korrupsjon og all annen ulovlig 

virksomhet, ved effektiv kontroll, og dersom det blir oppdaget 

uregelmessigheter, ved at beløp som er urettmessig utbetalt, 

betales tilbake og ved at det i de tilfeller der det er 

hensiktsmessig ilegges effektive, forholdsmessige og 

avskrekkende sanksjoner. 

2.  Kommisjonen skal ha ansvaret for å føre tilsyn med de 

programtiltak og -virksomheter som forvaltes av de nasjonale 

kontorene. Den skal fastsette minstekrav til de kontroller som 

skal utføres av det nasjonale kontor og den nasjonale 

myndighet. 

3.  Det nasjonale kontor skal ha ansvar for de primære 

kontrollene av mottakere av tilskudd til de programtiltak og  

-virksomheter som er nevnt i artikkel 28 nr. 3. Disse 

kontrollene skal gi rimelig sikkerhet for at de tilskudd som ytes 

blir brukt etter hensikten og i samsvar med gjeldende 

unionsregler. 

4.  Med hensyn til de programmidler som overføres til 

nasjonale kontorer skal Kommisjonen sikre at dens kontroller 

samordnes korrekt med nasjonale myndigheter og nasjonale 
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kontorer, på grunnlag av prinsippet om én enkelt revisjon og 

etter en risikobasert analyse. Denne bestemmelse skal ikke få 

anvendelse på undersøkelser som utføres av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF). 

Artikkel 32 

Vern av EUs økonomiske interesser 

1.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha myndighet til å gjennomføre revisjoner, på grunnlag av 

dokumenter og på stedet, av alle tilskuddsmottakere, leverandø-

rer, underleverandører og andre tredjemenn som har mottatt 

EU-midler. De kan også gjennomføre revisjoner og kontroller 

av nasjonale kontorer. 

2.  OLAF kan i henhold til framgangsmåten fastsatt i 

rådsforordning (Euratom, EU) nr. 2185/96(1) gjennomføre 

kontroller og inspeksjoner på stedet av økonomiske aktører som 

er direkte eller indirekte berørt av slik finansiering, med sikte 

på å fastslå hvorvidt det har forekommet bedrageri, korrupsjon 

eller annen ulovlig virksomhet som påvirker EUs økonomiske 

interesser i forbindelse med en avtale om tilskudd eller 

beslutning om tilskudd eller en kontrakt som gjelder EU-

midler. 

3.  Uten at dette berører nr. 1 og 2 skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner og avtaler om 

tilskudd, beslutninger om tilskudd og kontrakter som følger av 

gjennomføringen av denne forordning, uttrykkelig gi Kommi-

sjonen, Revisjonsretten og OLAF myndighet til å gjennomføre 

slike revisjoner og kontroller og inspeksjoner på stedet. 

KAPITTEL X 

Delegering av myndighet og gjennomføringsbestemmelser 

Artikkel 33 

Delegering av myndighet til Kommisjonen 

For å plassere forvaltningen av oppgaver på det mest 

hensiktsmessige plan, skal Kommisjonen ha fullmakt til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 34 om endring av 

artikkel 28 nr. 3, men bare med hensyn til fastsettelse av 

ytterligere tiltak som skal forvaltes av de nasjonale kontorene. 

Artikkel 34 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte retts-

akter med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 

33 gis Kommisjonen for det tidsrom programmet varer. 

  

(1) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EUT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2). 

3.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst trekke 

tilbake delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 33. En 

beslutning om tilbaketrekking bringer delegeringen av 

myndigheten angitt i beslutningen til opphør. Den får virkning 

fra dagen etter kunngjøringen av beslutningen i Den europeiske 

unions tidende eller på en senere dato angitt i beslutningen. Den 

berører ikke gyldigheten til delegerte rettsakter som allerede er i 

kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette om den samtidig til Europaparlamentet og Rådet. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 33 trer i 

kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

framsetter innsigelser innen to måneder etter underretning om 

rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har innsigelser. Dette 

tidsrommet utvides med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 35 

Gjennomføring av programmet 

Med sikte på gjennomføring av programmet skal Kommisjonen 

vedta årlige arbeidsprogrammer i form av gjennomførings-

rettsakter vedtatt etter framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 36 nr. 3. Det enkelte årlige arbeids-

program skal sikre at de generelle og særskilte målene fastsatt i 

artikkel 4, 5, 11 og 16 årlig gjennomføres på en enhetlig måte 

og beskriver forventede resultater, gjennomføringsmetode og 

samlet resultat. De årlige arbeidsprogrammene skal også 

inneholde en beskrivelse av de tiltak som skal finansieres, en 

angivelse av de beløp som tildeles det enkelte tiltak og 

fordelingen av midler på medlemsstatene til de tiltak som skal 

forvaltes av de nasjonale kontorene samt en veiledende tidsplan 

for gjennomføring. Når det gjelder tilskudd skal de også 

inneholde høyeste medfinansieringssats, som skal ta hensyn til 

målgruppenes særtrekk, særlig deres evne til medfinansiering 

og mulighetene for å skaffe finansiering fra tredjestater. Særlig 

for tiltak rettet mot organisasjoner med begrenset finansie-

ringsevne skal medfinansieringssatsen fastsettes til minst 50 %. 

Artikkel 36 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Komiteen kan tre sammen i bestemte sammensetninger 

for å behandle saker som gjelder bestemte sektorer. Dersom det 

er hensiktsmessig, i samsvar med komiteens forretningsorden 

og på ad hoc-basis, kan eksterne eksperter, herunder 

representanter for partene i næringslivet, inviteres til å delta på 

møtene som observatører. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse.  
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KAPITTEL XI 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 37 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1.  Beslutning nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og 

nr. 1298/2008/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2014. 

2.  Tiltak som igangsettes på eller før 31. desember 2013 på 

grunnlag av beslutning nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og 

nr. 1298/2008/EF skal om relevant forvaltes i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

3.  Medlemsstatene skal på nasjonalt plan sikre uhindret 

overgang mellom de tiltak som gjennomføres innenfor rammen 

av de tidligere programmene på områdene livslang læring, 

ungdom og internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning og 

de tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen av dette 

program. 

Artikkel 38 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 Formann  Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

INDIKATORER FOR EVALUERING AV PROGRAMMET 

Programmet vil bli nøye overvåket på grunnlag av et sett av indikatorer som er ment å måle i hvilken grad 

programmets generelle og særskilt mål er oppnådd og med sikte på å redusere den administrative byrden og kostnadene 

mest mulig. For det formål vil det bli samlet inn opplysninger om følgende nøkkelindikatorer: 

Overordnet utdanningsmål i 

Europa 2020 

Prosentandel av 18-24-åringer med bare grunnskoleutdanning som ikke deltar i 

utdanning eller opplæring 

Prosentandel av 30-34-åringer med fullført høyere utdanning eller tilsvarende 

Referansemål på mobilitet, i 

tråd med Rådets konklusjoner 

om referansemål for lærings-

mobilitet 

Prosentandel av personer med fullført høyere utdanning som har hatt en periode med 

studie- eller opplæringsopphold knyttet til høyere utdanning (herunder yrkespraksis) 

i utlandet 

Prosentandel av 18-34-åringer med grunnleggende yrkesrettet utdanning og 

opplæring som har hatt en periode med grunnleggende yrkesrettet utdanning og 

opplæring (herunder yrkespraksis) i utlandet 

Kvantitativt (allment) Antall personale som mottar støtte fra programmet, etter stat og sektor 

Antall deltakere med særskilte behov eller vanskeligstilte deltakere 

Antall og type av organisasjoner og prosjekter, etter stat og tiltak 

Utdanning og opplæring Antall elever, studenter og praktikanter som deltar i programmet, etter stat, sektor, 

tiltak og kjønn 

Antall studenter under høyere utdanning som mottar studiestøtte i en partnerstat og 

antall studenter fra partnerstater som kommer for å studere i en programstat 

Antall institusjoner for høyere utdanning i partnerstater som deltar i mobilitets- og 

samarbeidstiltak 

Antall brukere av Euroguidance 

Prosentandel av deltakere som har mottatt kursbevis, vitnemål eller annen formell 

dokumentasjon på sin deltaking i programmet 

Prosentandel av deltakere som oppgir at de har utvidet sine nøkkelkompetanser 

Prosentandel av deltakere i langvarig mobilitet som oppgir at de har forbedret sine 

språkferdigheter 

Jean Monnet Antall elever/studenter som får opplæring gjennom Jean Monnet-tiltak 

Ungdom Antall unge som deltar i mobilitetstiltak støttet av programmet, etter stat, tiltak og 

kjønn 

Antall ungdomorganisasjoner fra programstater og partnerstater som deltar i 

internasjonal mobilitets- og samarbeidstiltak 

Antall brukere av Eurodesk-nettet 

Prosentandel av deltakere som har mottatt kursbevis (for eksempel ungdomspass), 

vitnemål eller annen formell dokumentasjon på sin deltaking i programmet 
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 Prosentandel av deltakere som oppgir at de har utvidet sine nøkkelkompetanser 

Prosentandel av deltakere i frivillig virksomhet som oppgir at de har forbedret sine 

språkferdigheter 

Idrett Størrelsen på medlemsmassen i idrettsorganisasjoner som søker om deltaking og 

deltar i programmet, etter stat 

Prosentandel av deltakere som har benyttet seg av resultatene av prosjekter over 

landegrensene til å: 

a)  bekjempe trusler mot idretten, 

b)  fremme gode styringsmåter og parallelle karrièrer, 

c)  styrke sosial integrasjon, like muligheter og medvirkningsfrekvens 
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VEDLEGG II 

TEKNISKE OPPLYSNINGER OM GARANTIORDNINGEN FOR STUDIELÅN 

1.  Valg av finansformidlere 

Etter en interessetegning skal finansformidlere velges ut i samsvar med beste markedspraksis idet det blant annet 

tas hensyn til: 

a)  omfanget av finansiering som skal gjøres tilgjengelig for studenter, 

b)  de gunstigst mulig vilkårene som tilbys studenter, forutsatt at de overholder minstestandardene for 

utlånsvirksomhet fastsatt i nr. 2, 

c)  tilgang til finansiering for alle personer som er hjemmehørende i programstater som nevnt i artikkel 24 nr. 1, 

d)  tiltak for forbygging av bedrageri, og 

e)  overholdelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(1). 

2.  Vern av låntakere 

Følgende garantier 

a)  det skal ikke kreves sikkerhetsstillelse eller foreldregaranti, 

b)  lån skal tildeles på ikke-diskriminerende grunnlag, 

c)  som ledd i vurderingsprosessen skal finansformidleren ta hensyn til studentens risiko for overbelåning, idet 

det tas hensyn til påløpt gjeldsnivå og eventuelle rettslige avgjørelser knyttet til ubetalt gjeld, og 

d)  tilbakebetaling skal skje på grunnlag av en hybridmodell som kombinerer «pantelånbaserte» standardiserte 

betalinger med sosial sikkerhet, særlig 

i)  en rente som er betydelig lavere enn markedsrenten, 

ii)  en innledende betalingsfri periode på minst tolv måneder etter at studieprogrammet er avsluttet eller, 

dersom nasjonal lovgivning ikke tillater slik utsettelse, en bestemmelse om at det skal betales nominelle 

avdrag i denne tolvmånedersperioden, 

iii)  en bestemmelse om at det skal kunne «tas pause» i tilbakebetalingen i en periode på minst tolv måneder 

i løpet av lånets løpetid, som skal kunne igangsettes på anmodning fra studenten, eller dersom nasjonal 

lovgivning ikke tillater slik utsettelse, en bestemmelse om at det skal betales nominelle avdrag i løpet av 

denne tolvmånedersperioden, 

iv)  mulighet til å utsette betaling av renter i løpet av studieperioden, 

v)  livsforsikring og uføreforsikring, og 

vi)  ingen sanksjoner mot hel eller delvis tilbakebetaling før tiden. 

Finansformidlere kan tilby inntektsbetinget tilbakebetaling i tillegg til forbedrede vilkår som lengre betalingsfrie 

perioder, lengre «pauser» i tilbakebetalingen eller lengre løpetid, for å ta hensyn til studentenes særskilte behov, 

f.eks. de som går videre til doktorgradsstudier, eller for å gi studenter bedre tid til å finne arbeid. Tilbud om slike 

forbedrede vilkår skal tas i betraktning i framgangsmåten for utvelgelse av finansformidlere. 

3.  Overvåking og evaluering 

Garantiordningen for studielån skal overvåkes og evalueres som nevnt i artikkel 21 i denne forordning og på 

grunnlag av artikkel 140 nr. 8 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 

87/102/EØF (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 
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Som ledd i denne prosessen skal Kommisjonen avgi rapport om hvilke virkninger garantiordningen for studielån 

har på støttemottakerne og systemene for høyere utdanning. Kommisjonens rapport skal blant annet inneholde 

opplysninger om og forslag til tiltak for å håndtere eventuelle problemområder med hensyn til 

a)  antallet studenter som mottar lån garantert av garantiordningen for studielån, herunder opplysninger om 

fullføringsgrad, 

b)  omfanget av låneavtaler som inngås med finansformidlere, 

c)  rentenivået, 

d)  utestående gjeld og misligholdsgrad, herunder eventuelle tiltak iverksatt av finansformidlere mot dem som 

misligholder lån, 

e)  tiltak iverksatt av finansformidlere for å hindre bedrageri, 

f)  en profil av de studenter som mottar støtte, herunder deres sosioøkonomiske bakgrunn, emnevalg, hjemstat og 

vertsstat, i samsvar med nasjonal lovgivning om vern av personopplysninger, 

g)  støttemottakernes geografiske fordeling, og  

h)  geografisk dekning av finansformidlere. 

Uten at det berører den myndighet som er tillagt Europaparlamentet og Rådet i henhold til artikkel 140 nr. 9 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 skal Kommisjonen overveie å foreslå hensiktsmessige regelendringer, 

herunder lovendringer, dersom forventet markedsgjennomslag eller deltakelsen av finansformidlere ikke er 

tilfredsstillende. 

4.  Budsjett 

Budsjettbevilgningene skal dekke samtlige kostnader i forbindelse med garantiordningen for studielån, herunder 

betalingsforpliktelser overfor deltakende finansformidlere som krever delgarantier og administrasjonsgebyrer til 

EIF. 

De budsjettbevilgninger som er avsatt til garantiordningen for studielån som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav  

c), skal ikke overstige 3,5 % av programmets samlede budsjett. 

5.  Synlighet og bevisstgjøring 

Den enkelte deltakende finansformidler skal bidra til å fremme garantiordningen for studielån ved å gi 

opplysninger til potensielle studenter. For dette formål skal Kommisjonen blant annet forsyne de nasjonale 

kontorene i programstatene med de opplysninger de trenger for å kunne fungere som formidlere av informasjon 

om garantiordningen for studielån. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1295/2013 

av 11. desember 2013 

om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014–2020) og om oppheving av beslutning 

nr. 1718/2006/EF, 1855/2006/EF og 1041/2009/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 166 nr. 4, artikkel 167 nr. 5 første 

strekpunkt og artikkel 173 nr. 3, 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

tar sikte på en stadig nærmere sammenslutning mellom 

de europeiske folk og tillegger Unionen oppgaven blant 

annet å bidra til at medlemsstatenes kulturer kan utfolde 

seg, samtidig som den respekterer deres nasjonale og 

regionale mangfold og sørger for at de nødvendige 

vilkårene for konkurranseevne i Unionens industri er til 

stede. I den forbindelse og når det er nødvendig, støtter 

og utfyller Unionen medlemsstatenes tiltak for å 

respektere og fremme det kulturelle og språklige 

mangfoldet i samsvar med artikkel 167 i TEUV og 

UNESCOs konvensjon fra 2005 om å verne og fremme 

et mangfold av kulturuttrykk («UNESCO-konvensjonen 

fra 2005»), samt for å styrke konkurranseevnen i de 

kulturelle og kreative sektorene og å lette tilpasningen 

til endringer i næringslivet. 

2)  Unionens støtte til de kulturelle og kreative sektorene 

bygger hovedsakelig på erfaringene fra unions-

programmene fastsatt i europaparlaments- og rådsbe-

slutning nr. 1718/2006/EF(4) («MEDIA-programmet»), 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 221, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2014 av 

16. mai 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. 63 av 30.10.2014,  

s. 71. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 35. 

(2) EUT C 277 av 13.9.2012, s. 156. 

(3) Europaparlamentets holdning av 19. november 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 5. desember 2013. 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 

15. november 2006 om gjennomføringen av et program til støtte 

for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007) (EUT 

L 327 av 24.11.2006, s. 12). 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1855/2006/EF(5) 

(«kulturprogrammet») og europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1041/2009/EF(6) («Media Mundus-

programmet»). Europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1622/2006/EF(7) («tiltaket for europeiske kulturho-

vedsteder») og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1194/2011/EU(8) («tiltaket for det europeiske 

kulturarvmerket»), bidrar også til Unionens støtte til de 

kulturelle og kreative sektorene. 

3)  I kommisjonsmeldingen om et europeisk kulturprogram 

i en stadig mer globalisert verden, som ble godkjent av 

Rådet i resolusjon av 16. november 2007(9) og av 

Europaparlamentet i resolusjon av 10. april 2008(10), 

fastsettes målene for Unionens framtidige virksomhet i 

de kulturelle og kreative sektorene. Den tar sikte på å 

fremme kulturelt mangfold og tverrkulturell dialog, 

kultur som katalysator for kreativitet, innenfor en 

ramme av vekst, sysselsetting og kultur som en 

avgjørende faktor i Unionens internasjonale 

forbindelser. 

4)  Med hensyn til Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 11, 21 og 22, 

utgjør de kulturelle og kreative sektorene et viktig 

bidrag for å bekjempe alle former for forskjells-

behandling, herunder rasisme og fremmedhat, og er en 

viktig plattform for ytringsfrihet og for å fremme 

respekten for et kulturelt og språklig mangfold. 

5)  UNESCO-konvensjonen fra 2005 som trådte i kraft 

18. mars 2007, og som Unionen er part i, understreker at 

kulturell virksomhet og kulturelle varer og tjenester 

både har en økonomisk og en kulturell side, fordi de 

formidler identiteter, verdier og tenkemåter, og derfor 

ikke må behandles som om de bare har en kommersiell 

verdi. Konvensjonen har også som formål å styrke 

internasjonalt samarbeid, herunder internasjonale avtaler 

om samproduksjon og -distribusjon, og solidaritet for å 

fremme alle statenes og individenes kulturelle uttrykk. 

  

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1855/2006/EF av  

12. desember 2006 om opprettelse av kulturprogrammet (2007–

2013) (EUT L 372 av 27.12.2006, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1041/2009/EF av  

21. oktober 2009 om opprettelse av et program for audiovisuelt 

samarbeid med fagfolk fra tredjestater (Media Mundus) 

(EUT L 288 av 4.11.2009, s. 10). 

(7) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1622/2006/EF av 

24. oktober 2006 om fastsettelse av et fellesskapstiltak for den 

europeiske kulturhovedstad for tidsrommet 2007–2019 

(EUT L 304 av 3.11.2006, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1194/2011/EU av 

16. november 2011 om opprettelse av et EU-tiltak for det 

europeiske kulturarvmerket (EUT L 303 av 22.11.2011, s. 1). 

(9) EUT C 287 av 29.11.2007, s. 1. 

(10) EUT C 247 E av 15.10.2009, s. 32. 

2019/EØS/18/75 
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Det angis også i konvensjonen at det skal tas behørig 

hensyn til særlige omstendigheter for og behov hos 

ulike sosiale grupper, herunder personer som tilhører 

minoriteter. Et støtteprogram for de kulturelle og 

kreative sektorene bør derfor fremme kulturelt mangfold 

på et internasjonalt plan i samsvar med nevnte 

konvensjon. 

6)  Å fremme materiell og immateriell kulturarv i lys av 

blant annet UNESCO-konvensjonen fra 2003 for vern 

av den immaterielle kulturarven og UNESCO-konven-

sjonen fra 1972 om vern av verdens kultur- og naturarv 

bør også bidra til å øke de relevante stedenes verdi og gi 

befolkningene en følelse av eierskap til disse stedenes 

kulturelle og historiske verdi. 

7)  I kommisjonsmeldingen med tittelen «Europe 2020 – A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth» 

(«Europa 2020-strategien») defineres en strategi som 

har som mål å omgjøre Unionen til en intelligent og 

bærekraftig økonomi for alle, som sikrer et høyt nivå av 

sysselsetting, produktivitet og sosial utjevning. I denne 

meldingen bemerket Kommisjonen at Unionen må 

skape mer attraktive rammevilkår for nyskaping og 

kreativitet. I en slik sammenheng er de kulturelle og 

kreative sektorene en kilde til nyskapende ideer som kan 

omgjøres til produkter og tjenester, som igjen kan skape 

vekst og sysselsetting og bidra til å håndtere endringer i 

samfunnet. Dessuten er fremragende fagkunnskap og 

konkurranseevne i disse sektorene hovedsakelig et 

resultat av innsats fra kunstnere, skapende personer og 

fagfolk, som bør fremmes. Med dette for øye bør derfor 

tilgangen til finansiering for de kulturelle og kreative 

sektorene forbedres. 

8)  Rådet bekreftet i sine konklusjoner om informasjons-

tjenester og mobilitet for kunstnere og fagfolk i 

kultursektoren(1) at mobilitet for kunstnere og fagfolk i 

kultursektoren er viktig for Unionen og for å nå målene 

i Europa 2020-strategien, og det oppfordret medlems-

statene og Kommisjonen innenfor deres respektive 

ansvarsområder og med behørig hensyn til nærhets-

prinsippet, til å legge til rette for at det framlegges 

omfattende og nøyaktig informasjon til kunstnere og 

fagfolk i kultursektoren som ønsker å være mobile 

innenfor Unionen. 

9)  For å bidra til å styrke et felles kulturområde er det 

viktig å fremme tverrnasjonal mobilitet for kulturelle og 

kreative aktører og tverrnasjonal formidling av 

kulturelle og kreative verker, herunder audiovisuelle 

verker og produkter, og dermed fremme kultur-

utveksling og tverrkulturell dialog. 

  

(1) EUT C 175 av 15.6.2011, s. 5. 

10)  MEDIA-, kultur- og Media Mundus-programmene har 

vært gjenstand for regelmessig overvåking og eksterne 

vurderinger, og det er blitt avholdt offentlige høringer 

om deres framtid, der det framgår at disse programmene 

spiller en svært viktig rolle når det gjelder å verne og 

fremme Europas kulturelle og språklige mangfold, og at 

de er av betydning for behovene i de kulturelle og 

kreative sektorene. Det framgår også av denne 

overvåkings-, vurderings- og høringsvirksomheten samt 

av forskjellige uavhengige undersøkelser, særlig 

undersøkelsen om entreprenørdimensjonen ved 

kulturnæringene og de kreative næringene, at de 

kulturelle og kreative sektorene står overfor felles 

utfordringer, nemlig raske forandringer som skyldes 

overgangen til digital teknologi og globalisering, 

oppsplitting av markedet på grunn av det språklige 

mangfoldet, vanskeligheter med å få tilgang til 

finansiering, en kompleks forvaltningsmessig håndte-

ring og mangel på sammenlignbare data, som alle krever 

handling på unionsplan. 

11)  De europeiske kulturelle og kreative sektorene er i 

sakens natur forskjellige ut fra de nasjonale og språklige 

grensene, noe som fører til et kulturelt rikt og svært 

uavhengig kulturelt landskap som lar de forskjellige 

kulturelle tradisjonene i Europas kulturarv komme til 

uttrykk. Et slikt mangfold fører imidlertid også til en 

rekke hindringer som hemmer en smidig tverrnasjonal 

formidling av kulturelle og kreative verker og hemmer 

kulturelle og kreative aktørers mobilitet i og utenfor 

Unionen, noe som kan føre til geografisk ubalanse og 

dermed også begrensede valgmuligheter for forbru-

kerne. 

12)  Ettersom de europeiske kulturelle og kreative sektorene 

kjennetegnes ved et språklig mangfold, noe som i noen 

sektorer fører til språklig fragmentering, er teksting, 

dubbing og synstolking avgjørende for å formidle 

kulturelle og kreative verker, herunder audiovisuelle 

verker. 

13)  Overgangen til digital teknologi har en enorm virkning 

på hvordan kulturelle og kreative varer og tjenester 

framstilles, formidles, nås, forbrukes og verdisettes. 

Selv om behovet for å finne en ny balanse mellom økt 

tilgjengelighet til kulturelle og kreative verker, rimelige 

vederlag til kunstnere og frambringere samt fram-

veksten av nye forretningsmodeller anerkjennes, gir de 

endringene som er en følge av overgangen til digital 

teknologi, store muligheter for de kulturelle og kreative 

sektorene i Europa og for det europeiske samfunnet som 

helhet. Lavere distribusjonskostnader, nye distribusjons-

kanaler, potensialet for nye og større publikum og nye 

muligheter for nisjeprodukter kan lette tilgangen til og 

øke formidlingen av kulturelle og kreative verker over 

hele verden. For å utnytte disse mulighetene fullt ut og 

tilpasse seg digitaliseringen og globaliseringen må de 

kulturelle og kreative sektorene utvikle nye ferdigheter 
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og kreve bedre tilgang til finansiering for å oppgradere 

utstyr, utvikle nye produksjons- og distribusjonsmetoder 

og tilpasse sine forretningsmodeller. 

14)  Nåværende distribusjonsmetoder understøtter finansie-

ringsordningen for film. Det er imidlertid et økende 

behov for å fremme utviklingen av attraktive, lovlige 

tilbud på internett og oppmuntre til nyskaping. Det er 

derfor viktig å fremme nye distribusjonsmetoder slik at 

nye forretningsmodeller kan oppstå. 

15)  Digitalisering av kinoer har vært et vedvarende tema for 

mange små kinooperatører, særlig operatører som bare 

har én sal på grunn av store kostnader til digitalt utstyr. 

Selv om medlemsstatene har hovedansvaret for kultur 

og derfor fortsatt bør behandle dette spørsmålet på 

nasjonalt, regionalt og lokalt plan, alt etter hva som er 

relevant, er det mulighet for finansiering fra unions-

programmer og -fond, særlig fra dem som er rettet mot 

lokal og regional utvikling. 

16)  Publikumsutvikling, blant annet når det gjelder unge, 

krever en særlig forpliktelse fra Unionens side til å 

støtte nettopp medie- og filmkunnskap. 

17)  En av de største utfordringene for de kulturelle og 

kreative sektorene, særlig for svært små, små og 

mellomstore bedrifter (SMB), og svært små, små og 

mellomstore organisasjoner, herunder ideelle og ikke-

statlige organisasjoner, er de vanskelighetene de har 

med å få tilgang til midlene de trenger for å finansiere 

sin virksomhet, skape vekst og opprettholde samt øke 

sin konkurranseevne eller gjøre sin virksomhet mer 

internasjonal. Samtidig som dette er en felles utfordring 

for SMB-er generelt, er situasjonen betydelig 

vanskeligere for de kulturelle og kreative sektorene 

fordi mange av deres eiendeler er immaterielle, 

virksomheten har en prototype-profil og de har et 

iboende behov for å ta risikoer og eksperimentere for å 

skape nytt. Slike behov for å ta risiko må det nød-

vendigvis være forståelse for og støtte til, også i den 

finansielle sektoren. 

18)  Som et forsøksprosjekt er alliansen for kreative 

næringer et initiativ som virker på tvers av sektorene, og 

som først og fremst støtter de kreative næringene på 

politisk plan. Prosjektet tar sikte på å skaffe ytterligere 

midler til de kreative næringene og å stimulere andre 

næringers og sektorers etterspørsel etter tjenester fra 

kreative næringer. Nye verktøyer til bedre støtte for 

nyskaping i kreative næringer vil bli prøvd og benyttet 

som vektstang i en politikklæringsplattform bestående 

av berørte parter på europeisk, nasjonalt og regionalt 

plan. 

19)  Å samle de nåværende MEDIA-, kultur- og Media 

Mundus-programmene for de kulturelle og kreative 

sektorene i ett felles omfattende program («program-

met»), ville mer effektivt støtte SMB-er og svært små, 

små og mellomstore organisasjoner i sine anstrengelser 

for å utnytte de mulighetene som overgangen til digital 

teknologi og globalisering gir, og ville hjelpe dem med 

å løse de problemene som for øyeblikket fører til 

oppsplitting av markedet. For at programmet skal være 

effektivt bør det ved hjelp av skreddersydde metoder 

innenfor to uavhengige delprogrammer og én del som 

virker på tvers av sektorene, ta hensyn til de ulike 

sektorenes egenart, deres ulike målgrupper og særlige 

behov. Det er særlig viktig å sikre at det ved gjennom-

føringen blir synergivirkninger mellom programmet og 

de nasjonale og regionale strategiene for smart 

spesialisering. For dette formål bør programmet innføre 

en sammenhengende støttestruktur for de forskjellige 

kulturelle og kreative sektorene, bestående av en 

tilskuddsordning og et utfyllende finansielt instrument. 

20)  Programmet bør ta hensyn til kulturens og den kulturelle 

virksomhetens dobbelte karakter og anerkjenne på den 

ene side kulturens iboende og kunstneriske verdi, og på 

den annen side disse sektorenes økonomiske verdi, 

herunder deres brede samfunnsmessige bidrag til 

kreativitet, nyskaping og sosial utjevning. 

21)  Med hensyn til gjennomføringen av programmet bør 

kulturens iboende verdi og de kulturelle og kreative 

sektorenes egenart tas i betraktning, herunder betyd-

ningen av ideelle organisasjoner og prosjekter under et 

kulturdelprogram. 

22)  Et selvstendig finansielt instrument, garantiordningen 

for kulturelle og kreative sektorer («garantiordningen»), 

bør sette de kulturelle og kreative sektorene i stand til å 

vokse og bør særlig skape tilstrekkelig vektstang-

virkning for nye tiltak og muligheter. Utvalgte finans-

formidlere bør behandle kulturelle og kreative 

prosjekter gunstig for å sikre en balansert låneportefølje 

når det gjelder geografisk dekning og sektormessig 

representasjon. I den sammenhengen har offentlige og 

private organisasjoner dessuten en viktig rolle for å 

oppnå en bred tilnærming i forbindelse med garanti-

ordningen. 

23)  Det bør dessuten skaffes finansiering til tiltaket for 

europeiske kulturhovedsteder og til administreringen av 

tiltaket for det europeiske kulturarvmerket, ettersom 

disse bidrar til å forsterke følelsen av å tilhøre et felles 

kulturområde, til å stimulere tverrkulturell dialog og 

gjensidig forståelse, og til å øke kulturarvens verdi.  
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24)  I tillegg til medlemsstatene og de oversjøiske land og 

territorier som har rett til å delta i programmet i henhold 

til artikkel 58 i rådsbeslutning 2001/822/EF(1), bør 

programmet også på visse vilkår være åpent for 

deltaking av de statene i Det europeiske frihandels-

forbund («EFTA») som er part i avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»), og 

for Det sveitsiske edsforbund. Tiltredende stater, 

søkerstater og mulige søkerstater som omfattes av en 

førtiltredelsesstrategi, samt stater som omfattes av den 

europeiske naboskapspolitikken, bør også kunne delta i 

programmet, unntatt når det gjelder garantiordningen. 

25)  Programmet bør dessuten være åpent for bilateralt eller 

multilateralt samarbeid med tredjestater på grunnlag av 

tilleggsbevilgninger som skal fastsettes, og særord-

ninger som skal avtales med de berørte partene. 

26)  Samarbeidet på det kulturelle og audiovisuelle området 

bør fremmes mellom programmet og internasjonale 

organisasjoner som UNESCO, Europarådet, Organi-

sasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 

(«OECD») og Verdensorganisasjonen for immaterialrett 

(«WIPO»). 

27)  Det er nødvendig å sikre at alle tiltak og all virksomhet 

som gjennomføres innenfor programmets rammer, har 

en europeisk merverdi, at de utfyller medlemsstatenes 

virksomhet og er i samsvar med artikkel 167 nr. 4 i 

TEUV og er forenlige med annen unionsvirksomhet, 

særlig på områdene utdanning, sysselsetting, det indre 

marked, entreprenørskap, ungdom, helse, unions-

borgerskap og rettslige spørsmål, forskning og 

nyskaping, industri- og utjevningspolitikk, turisme og 

forbindelse med tredjestater, handel og utvikling samt 

den digitale dagsordenen. 

28)  I samsvar med prinsippene for resultatavhengig 

vurdering bør framgangsmåtene for overvåking og 

vurdering av programmet omfatte detaljerte års-

rapporter, og bør vise til spesfikke, målbare, oppnåelige, 

relevante og tidsbegrensede mål og indikatorer, også 

kvalitative. Framgangsmåtene for overvåking og 

vurdering bør ta høyde for det arbeidet som er utført av 

relevante aktører som Eurostat, og resultatene av 

kulturprosjektet i ESS-net samt UNESCOs stati-

stikkontor. I den sammenheng og når det gjelder 

audiovisuell sektor, bør Unionens deltaking i Det 

europeiske observatorium for det audiovisuelle område 

(«observatoriet») fortsette. 

  

(1) Rådsbeslutning 2001/822/EF av 27. november 2001 om assosie-

ringen av de oversjøiske land og territorier med Det europeiske 

fellesskap («assosieringsbeslutningen») (EFT L 314 av 30.11.2001, 

s. 1). 

29)  For å sikre best mulig overvåking og vurdering av 

programmet gjennom hele dets løpetid bør myndigheten 

til å vedta rettsakter gis Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV med hensyn til vedtakelsen av 

ytterligere kvantitative og kvalitative indikatorer. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører hensikts-

messige samråd under det forberedende arbeidet, 

herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre 

at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet 

og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

30)  Som angitt i Kommisjonens rapport av 30. juli 2010 om 

virkningene av Europaparlamentets og Rådets 

beslutning om å endre rettsgrunnlaget for de europeiske 

programmene på områdene livslang læring, kultur, 

ungdom og unionsborgerskap har den vesentlige 

forkortelsen av tiden til søknadshåndtering, gjort 

programmene mer effektive. Det bør særlig legges vekt 

på å sikre at administrative og finansielle fram-

gangsmåter fortsatt forenkles, blant annet ved bruk av 

fornuftige, objektive og regelmessig ajourførte systemer 

for å beregne faste beløp, enhetskostnader og faste 

satser. 

31)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(2). 

32)  I samsvar med rådsforordning (EF) nr. 58/2003(3) har 

Kommisjonen siden 2009 betrodd det utøvende organ 

for utdanning, audiovisuelle medier og kultur gjennom-

føringsoppgaver i forbindelse med forvaltningen av 

Unionens tiltak innen utdanning, audiovisuelle medier 

og kultur. Kommisjonen kan derfor på grunnlag av en 

nytte- og kostnadsanalyse benytte et eksisterende 

utøvende organ til gjennomføring av programmet som 

fastsatt i nevnte forordning. 

33)  I denne forordning fastsettes det for hele programmets 

varighet en finansiell ramme som skal utgjøre det 

viktigste referansebeløpet for Europaparlamentet og 

Rådet under den årlige budsjettbehandlingen, som 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 

16. februar 2011 om fastsettelse av regler og generelle prinsipper 

for hvordan medlemsstatene skal kontrollere Kommisjonens 

utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 58/2003 av 19. desember 2002 om 

fastsettelse av vedtekter for utøvende organer som skal utføre visse 

oppgaver i forbindelse med forvaltning av fellesskapsprogrammer 

(EFT L 11 av 16.1.2003, s. 1). 
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definert i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 

2. desember 2013 mellom Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen om budsjettdisiplin, samarbeid i budsjett-

saker og god økonomistyring(1). 

34)  Unionens finansielle interesser bør i hele utgiftsperioden 

vernes ved hjelp av egnede tiltak, herunder tiltak for å 

forebygge, påvise og granske uregelmessigheter, kreve 

tilbake midler som er tapt, utbetalt urettmessig eller 

brukt på feil måte, og ved behov administrative og 

økonomiske sanksjoner i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2) 

(«finansreglementet»). 

35)  Med hensyn til Det europeiske kontor for bedrageribe-

kjempelse («OLAF») og i henhold til rådsforordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/96(3) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(4) bør det 

utarbeides og gjennomføres passende tiltak for å 

forebygge bedrageri og kreve tilbake midler som er tapt, 

urettmessig utbetalt eller brukt på feil måte. 

36)  Ettersom målene for denne forordning, som er å verne, 

utvikle og fremme det europeiske kulturelle og språklige 

mangfoldet og fremme Europas kulturarv samt å styrke 

de europeiske kulturelle og kreative sektorenes 

konkurranseevne, særlig den audiovisuelle sektoren, 

ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene med 

hensyn til programmets tverrnasjonale og internasjonale 

karakter, men 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 fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

37)  Beslutning nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og 

nr. 1041/2009/EF oppheves. 

38)  Det bør fastsettes tiltak for overgangen fra MEDIA-, 

kultur- og Media Mundus-programmet til programmet. 

  

(1) EUT C 420 av 20.12.2013, s. 1. 

(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 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

(3) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjoner på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1073/1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 

(EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1). 

39)  For å sikre kontinuitet i den finansielle støtten som ytes 

gjennom programmet, bør Kommisjonen kunne anse 

kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av 

tiltak og virksomhet som mottar støtte, som støtteberet-

tigede, selv om støttemottakeren pådro seg disse 

kostnadene før søknaden om tilskudd ble inngitt. 

40)  For å sikre kontinuiteten i den finansielle støtten som 

ytes gjennom programmet, bør denne forordning få 

anvendelse fra 1. januar 2014. Denne forordning trer i 

kraft så snart som mulig etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Opprettelse og varighet 

1.  Ved denne forordning opprettes programmet Kreativt 

Europa til støtte for de europeiske kulturelle og kreative 

sektorene (heretter kalt programmet). 

2.  Programmet skal gjennomføres i tidsrommet 1. januar 

2014 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1)  «kulturelle og kreative sektorer» alle sektorer hvis 

virksomhet bygger på kulturelle verdier og/eller 

kunstneriske og andre kreative uttrykksformer, uansett om 

virksomheten er markedsorientert eller ikke, uansett 

hvilken struktur som gjennomfører den, og uansett hvordan 

strukturen finansieres. Virksomheten omfatter utvikling, 

skaping, produksjon, spredning og oppbevaring av varer og 

tjenester som gir en kulturell, kunstnerisk eller annen 

kreativ utfoldelse konkret form, samt tilknyttede funksjoner 

som undervisning eller forvaltning. De kulturelle og 

kreative sektorene omfatter blant annet arkitektur, arkiver, 

biblioteker og museer, kunsthåndverk, audiovisuell 

produksjon (som film, fjernsyn, videospill og multimedier), 

materiell og immateriell kulturarv, design, festivaler, 

musikk, litteratur, scenekunst, forlagsvirksomhet, radio og 

bildekunst, 

2)  «SMB» svært små, små og mellomstore bedrifter, som 

definert i kommisjonsrekommendasjon 2003/361/EF(5),  

  

(5) Kommisjonsrekommendasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 
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3)  «deltakende finansformidlere» finansformidlere som 

definert i artikkel 139 nr. 4 annet ledd i finansreglementet, 

som er utvalgt under garantiordningen i samsvar med 

finansreglementet og vedlegg I til denne forordning, og 

som yter eller har planer om å yte 

a)  lån til SMB-er og svært små, små og mellomstore 

organisasjoner i de kulturelle og kreative sektorene 

(garantier fra Det europeiske investeringsfond (EIF)), 

eller 

b)  lånegarantier til andre finansformidlere som yter lån til 

SMB-er og til svært små, små og mellomstore 

organisasjoner i de kulturelle og kreative sektorene 

(motgarantier fra EIF), 

4)  «tilbydere av kapasitetsoppbygging» rettssubjekter som er i 

stand til å yte sakkunnskap i samsvar med vedlegg I, med 

henblikk på å sette deltakende finansformidlere i stand til 

effektivt å vurdere hvilke særlige egenskaper og risikoer 

som er forbundet med SMB-er og svært små, små og 

mellomstore organisasjoner i de kulturelle og kreative 

sektorene og med deres prosjekter. 

Artikkel 3 

Allmenne mål 

Programmets allmenne mål skal være  

a)  å verne, utvikle og fremme Europas kulturelle og språklige 

mangfold samt å fremme Europas kulturarv, 

b)  å styrke de europeiske kulturelle og kreative sektorenes 

konkurranseevne, særlig i audiovisuell sektor, med henblikk 

på å fremme en intelligent og bærekraftig vekst for alle. 

Artikkel 4 

Særlige mål 

Programmets særlige mål skal være 

a)  å støtte de europeiske kulturelle og kreative sektorenes evne 

til å virke tverrnasjonalt og internasjonalt, 

b)  å fremme tverrnasjonal formidling av kulturelle og kreative 

verker og tverrnasjonal mobilitet for kulturelle og kreative 

aktører, særlig kunstnere, samt å nå ut til et nytt og bredere 

publikum og forbedre tilgangen til kulturelle og kreative 

verker i og utenfor Unionen, med særlig fokus på barn, 

unge, funksjonshemmede personer og underrepresenterte 

grupper, 

c)  å styrke den finansielle kapasiteten til SMB-er og svært 

små, små og mellomstore organisasjoner i de kulturelle og 

kreative sektorene på en bærekraftig måte, og samtidig 

bestrebe seg på å sikre en balansert geografisk dekning og 

sektormessig representasjon, 

d)  å fremme politikkutvikling, nyskaping, kreativitet, publi-

kumsutvikling og nye forretnings- og forvaltningsmodeller 

gjennom støtte til tverrnasjonalt politikksamarbeid. 

Artikkel 5 

Europeisk merverdi 

1.  I og med at kulturens iboende og økonomiske verdi 

anerkjennes, skal programmet støtte tiltak og virksomhet med 

en europeisk merverdi i de kulturelle og kreative sektorene. Det 

skal bidra til å nå målene i Europa 2020-strategien og dens 

flaggskipinitiativer. 

2.  Europeisk merverdi skal sikres gjennom ett eller flere av 

følgende: 

a)  Den tverrnasjonale karakteren av tiltak og virksomhet som 

utfyller regionale, nasjonale og internasjonale programmer 

samt andre unionsprogrammer og politikkområder, og 

virkningen fra slike tiltak og slik virksomhet på de 

kulturelle og kreative sektorene samt på borgerne og deres 

kjennskap til andre kulturer enn sin egen. 

b)  Utvikle og fremme tverrnasjonalt samarbeid mellom 

kulturelle og kreative aktører, herunder kunstnere, fagfolk 

på det audiovisuelle området, kulturelle og kreative organi-

sasjoner og audiovisuelle aktører med vekt på å stimulere 

mer omfattende, raske, effektive og langsiktige svar på 

globale utfordringer. 

c)  Stordriftsfordeler og kritisk masse som unionstøtten skaper, 

og som skaper en vektstangvirkning for ytterligere midler. 

d)  Sikre at det oppnås mer like vilkår i de europeiske 

kulturelle og kreative sektorene ved at det tas hensyn til 

stater med lav produksjonskapasitet og/eller stater eller 

regioner med et begrenset geografisk område og/eller 

språkområde. 

Artikkel 6 

Programmets struktur 

Programmet skal bestå av 

a)  et MEDIA-delprogram, 

b)  et kulturdelprogram, 

c)  én del som virker på tvers av sektorene.  
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Artikkel 7 

Delprogrammenes logoer 

1.  Kommisjonen skal sikre at programmet er synlig ved å 

bruke logoer som er spesifikke for hvert av delprogrammene. 

2.  Støttemottakerne under MEDIA-delprogrammet skal 

bruke den logoen som er fastsatt i vedlegg II. Kommisjonen 

skal fastsette nærmere opplysninger om bruken av logoen og 

skal underrette støttemottakerne om dette. 

3.  Støttemottakerne under kulturdelprogrammet skal bruke 

en logo som skal fastsettes av Kommisjonen. Kommisjonen 

skal fastsette nærmere opplysninger om bruken av logoen og 

skal underrette støttemottakerne om dette. 

4.  Kommisjonen og kontorene for Kreativt Europa som 

nevnt i artikkel 16 skal også ha rett til å bruke delprogram-

menes logoer. 

Artikkel 8 

Tilgang til programmet 

1.  Programmet skal skape kulturelt mangfold på interna-

sjonalt plan i samsvar med UNESCO-konvensjonen fra 2005. 

2.  Programmet skal være åpent for medlemsstatenes 

deltaking. 

3.  Med forbehold for nr. 4 skal programmet være åpent for 

deltaking for følgende stater, forutsatt at de betaler tilleggs-

bevilgninger, og, for MEDIA-delprogrammet, at de oppfyller 

vilkårene i europaparlamants- og rådsdirektiv 2010/13/EU(1): 

a)  Tiltredende stater, søkerstater og mulige søkerstater som 

omfattes av en førtiltredelsesstrategi, i samsvar med de 

allmenne prinsippene og vilkårene for statenes deltaking i 

unionsprogrammer som er fastsatt i de respektive 

rammeavtaler, assosieringsrådsbeslutninger eller lignende 

avtaler. 

b)  EFTA-stater som er parter i EØS-avtalen, i samsvar med 

nevnte avtale. 

c)  Det sveitsiske edsforbund på grunnlag av en bilateral avtale 

med denne staten. 

d)  Stater som omfattes av den europeiske naboskapspolitikken 

i samsvar med framgangsmåtene fastsatt med disse statene 

på grunnlag av rammeavtaler som skal inngås om deres 

deltaking i unionsprogrammer. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 

om samordning av visse bestemmelser om innføring av 

audiovisuelle medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i 

medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) 

(EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1). 

4.  De statene som angis i nr. 3 bokstav a) og d), skal være 

utelukket fra å delta i garantiordningen. 

5.  Programmet skal være åpent for bilateralt eller 

multilateralt samarbeid som rettes mot utvalgte stater eller 

regioner på grunnlag av tilleggsbevilgninger og særordninger 

som skal avtales med disse statene eller regionene. 

6.  Programmet skal tillate samarbeid og felles handling med 

stater som ikke deltar i programmet, og med internasjonale 

organisasjoner som er aktive i de kulturelle og kreative 

sektorene, som UNESCO, Europarådet, OECD eller WIPO, på 

grunnlag av felles bidrag for å oppfylle programmets mål. 

KAPITTEL II 

MEDIA-delprogram 

Artikkel 9 

MEDIA-delprogrammets prioriteringer 

1.  Prioriteringene for å styrke den europeiske audiovisuelle 

sektorens evne til å virke tverrnasjonalt, skal være som følger: 

a)  Legge til rette for at fagfolk på det audiovisuelle området 

kan tilegne seg ferdigheter og kompetanse samt utviklingen 

av nett, herunder bruk av digital teknologi for å sikre 

tilpasning til markedsutviklingen, prøving av nye metoder 

for publikumsutvikling og prøving av nye forretnings-

modeller- 

b)  Øke de audiovisuelle operatørenes evne til å utvikle 

europeiske audiovisuelle verker med et potensial til å bli 

formidlet i og utenfor Unionen og fremme europeiske og 

internasjonale samproduksjoner, blant annet med fjernsyns-

stasjoner. 

c)  Oppmuntre til utvekslinger mellom foretak ved å legge til 

rette for audiovisuelle aktørers adgang til markeder og 

forretningsverktøyer slik at deres prosjekter kan bli mer 

synlige på unionsmarkedet og på internasjonale markeder. 

2.  Prioriteringene for å fremme tverrnasjonal formidling skal 

være følgende:  

a)  Støtte kinodistribusjon gjennom tverrnasjonal markeds-

føring, merkevarebygging, distribusjon og utstilling av 

audiovisuelle verker. 

b)  Fremme tverrnasjonal markedsføring, merkevarebygging 

og distribusjon av audiovisuelle verker på alle andre 

plattformer enn kinoplattformer.  
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c)  Støtte publikumsutvikling som et middel til å stimulere 

interessen for og bedre tilgangen til europeiske audio-

visuelle verker, særlig gjennom salgsfremmende tiltak, 

arrangementer, filmkunnskap og festivaler. 

d)  Fremme nye distribusjonsmetoder slik at nye forretnings-

modeller kan oppstå. 

Artikkel 10 

Støttetiltak i MEDIA-delprogrammet 

For å gjennomføre prioriteringene fastsatt i artikkel 9 skal 

MEDIA-delprogrammet støtte 

a)  utviklingen av en rekke opplæringstiltak for å oppmuntre 

fagfolk på det audiovisuelle området til å tilegne seg 

ferdigheter og kompetanse, til kunnskapsdeling og nett-

verksinitiativer, herunder integrering av digital teknologi, 

b)  utvikle europeiske audiovisuelle verker, særlig film- og 

fjernsynsproduksjoner som for eksempel fiksjon, 

dokumentarer, barne- og animasjonsfilmer samt interaktive 

verker som videospill og multimedia, med økt potensial for 

formidling over landegrensene, 

c)  virksomhet med det formålet å støtte europeiske 

audiovisuelle produksjonsselskaper, særlig uavhengige 

selskaper, med henblikk på å legge til rette for europeiske 

og internasjonale samproduksjoner av audiovisuelle verker, 

herunder fjernsynsproduksjoner, 

d)  virksomhet som hjelper europeiske og internasjonale 

samproduksjonspartnere til å møtes og/eller yte indirekte 

støtte til samproduserte audiovisuelle verker gjennom 

internasjonale samproduksjonsfond basert i en stat som 

deltar i programmet, 

e)  legge til rette for adgang til audiovisuelle salgsarran-

gementer og markeder for bransjen samt bruken av 

direktekoplet forretningsverktøy både i og utenfor Unionen, 

f)  opprette støtteordninger til distribusjon av ikke-nasjonale 

europeiske filmer gjennom kinodistribusjon og på alle 

andre plattformer samt til internasjonal salgsvirksomhet, 

særlig teksting, dubbing og synstolking av audiovisuelle 

verker, 

g)  legge til rette for å formidle europeiske filmer til hele 

verden og av internasjonale filmer i Unionen på alle 

distribusjonsplattformer, gjennom internasjonale samarbeids-

prosjekter i den audiovisuelle sektoren, 

h)  et europeisk nett for kinooperatører som viser en vesentlig 

andel ikke-nasjonale europeiske filmer, 

i)  initiativer som viser og fremmer et mangfold av europeiske 

audiovisuelle verker, herunder kortfilmer, som festivaler og 

andre salgsfremmende arrangementer, 

j)  virksomhet med det formålet å fremme filmkunnskap og 

øke publikums kunnskap om og interesse for europeiske 

audiovisuelle verker, herunder den audiovisuelle 

kulturarven og filmarven, særlig for et ungt publikum, 

k)  nyskapende tiltak som prøver nye forretningsmodeller og 

verktøyer på områder som sannsynligvis vil bli påvirket av 

at det innføres og benyttes digital teknologi. 

Artikkel 11 

Det europeiske observatorium for det audiovisuelle område 

1.  Unionen skal være medlem av observatoriet i hele 

programperioden. 

2.  Unionens deltaking i observatoriet skal bidra til at 

prioriteringene i MEDIA-delprogrammet oppfylles ved å 

a)  oppmuntre til åpenhet og opprette like vilkår når det gjelder 

tilgjengelighet til juridisk og finansiell informasjon / 

markedsinformasjon, samt bidra til å gjøre det lettere å 

sammenligne juridiske og statistiske opplysninger, 

b)  framlegge opplysninger og markedsanalyser som kan 

benyttes når tiltaksområdene for MEDIA-delprogrammet 

skal utarbeides, og når disse tiltaksområdenes virkning på 

markedet skal vurderes. 

3.  Unionen skal representeres av Kommisjonen i sine 

forbindelser med observatoriet. 

KAPITTEL III 

Kulturdelprogrammet 

Artikkel 12 

Kulturdelprogrammets prioriteringer 

1.  Prioriteringene for å styrke de kulturelle og kreative 

sektorenes evne til å virke tverrnasjonalt, skal være som følger: 

a)  Støtte tiltak som gir de kulturelle og kreative aktørene 

ferdigheter, kompetanse og fagkunnskap som bidrar til å 

styrke de kulturelle og kreative sektorene, og som også 

fremmer en tilpasning til digital teknologi, prøving av 

nyskapende metoder for publikumsutvikling samt prøving 

av nye forretnings- og forvaltningsmodeller.  
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b)  Støtte tiltak som setter kulturelle og kreative aktører i stand 

til å samarbeide internasjonalt og internasjonalisere deres 

karrierer og virksomhet i og utenfor Unionen, når det er 

mulig på grunnlag av langsiktige strategier. 

c)  Yte støtte for å styrke europeiske kulturelle og kreative 

organisasjoner og internasjonalt nettverkssamarbeid for å 

lette tilgangen til faglige muligheter. 

2.  Prioriteringene for å fremme tverrnasjonal formidling og 

mobilitet skal være følgende: 

a)  Støtte internasjonale turneer, arrangementer, utstillinger og 

festivaler. 

b)  Støtte formidling av europeisk litteratur for å sikre at den er 

tilgjengelig for flest mulig. 

c)  Støtte publikumsutvikling som et middel til å stimulere 

interessen for og bedre tilgangen til europeiske kulturelle og 

kreative verker samt materiell og immateriell europeisk 

kulturarv. 

Artikkel 13 

Støttetiltak i kulturdelprogrammet 

1.  For å gjennomføre prioriteringene fastsatt i artikkel 12 

skal kulturdelprogrammet støtte  

a)  tverrnasjonale samarbeidsprosjekter som samler kulturelle 

og kreative organisasjoner fra ulike stater for å gjennomføre 

virksomhet innenfor én sektor eller på tvers av sektorene, 

b)  virksomhet som gjennomføres av europeiske nett av 

kulturelle og kreative organisasjoner fra ulike stater, 

c)  virksomhet som gjennomføres av organisasjoner med et 

europeisk perspektiv som fremmer utviklingen av nye 

talenter og stimulerer tverrnasjonal mobilitet for kulturelle 

og kreative aktører, samt formidling av verker med et 

potensial til å utøve bred påvirkning på de kulturelle og 

kreative sektorene og skape langsiktige virkninger, 

d)  litterære oversettelser og ytterligere spredning av disse, 

e)  særlige tiltak for å gjøre de europeiske kulturenes rikdom 

og mangfold mer synlig og stimulere tverrkulturell dialog 

og gjensidig forståelse, for eksempel gjennom Unionens 

kulturpriser, tiltaket for europeiske kulturhovedsteder og for 

det europeiske kulturarvmerket. 

2.  Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal særlig støtte prosjekter med 

ideelle formål. 

KAPITTEL IV 

Sektorovergipende del  

Artikkel 14 

Garantiordning for kulturelle og kreative sektorer 

1.  Kommisjonen skal opprette en garantiordning som er 

rettet mot de kulturelle og kreative sektorene. 

Garantiordningen skal drives som et selvstendig instrument og 

skal opprettes og forvaltes i samsvar med avdeling VIII i 

finansreglementet. 

2.  Garantiordningen skal ha følgende prioriteringer: 

a)  Lette tilgangen til finansiering for SMB-er samt svært små, 

små og mellomstore organisasjoner i de kulturelle og 

kreative sektorene. 

b)  Forbedre deltakende finansformidleres evne til å vurdere de 

risikoene som er forbundet med SMB-er samt svært små, 

små og mellomstore organisasjoner i de kulturelle og 

kreative sektorene og med deres prosjekter, herunder 

gjennom faglig støtte, oppbygging av kunnskap og tiltak for 

nettverkssamarbeid. 

Prioriteringene skal gjennomføres i samsvar med vedlegg I. 

3.  I samsvar med artikkel 139 nr. 4 i finansreglementet skal 

Kommisjonen gjennomføre garantiordningen gjennom indirekte 

forvaltning ved å overlate oppgaver til EIF som nevnt i 

artikkel 58 nr. 1 bokstav c) iii) i nevnte reglement, med 

forbehold for vilkårene i en avtale mellom Kommisjonen og 

EIF. 

Artikkel 15 

Tverrnasjonalt politikksamarbeid 

1.  For å fremme det tverrnasjonale politikksamarbeidet skal 

den sektorovergripende delen støtte 

a)  tverrnasjonal utveksling av erfaringer og fagkunnskap i 

forbindelse med nye forretnings- og forvaltningsmodeller, 

samlæring og nettverkssamarbeid mellom kulturelle og 

kreative organisasjoner og beslutningstakere som er knyttet 

til utviklingen av de kulturelle og kreative sektorene, 

samtidig som digitale nett fremmes der det er relevant, 

b)  innsamling av markedsdata, undersøkelser, analyse av 

arbeidsmarkedet og kvalifikasjonsbehov, analyse av 

europeisk og nasjonal kulturpolitikk og støtte til statistiske 

undersøkelser basert på instrumenter og kriterier som er 

spesifikke for hver enkelt sektor, samt vurderinger, 

herunder måling av alle sider ved programmets virkninger, 

c)  betaling av bidrag for Unionens medlemskap i observatoriet 

for å fremme datainnsamling og analyse i den audiovisuelle 

sektoren,  
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d)  prøving av nye og sektorovergripende forretningsmetoder 

for å finansiere, distribuere og verdisette kreative verker, 

e)  konferanser, seminarer og politisk dialog, herunder på 

området for kultur- og mediekunnskap, samtidig som 

digitale nett fremmes der det er relevant, 

f)  kontorene for Kreativt Europa nevnt i artikkel 16 og 

utførelsen av deres oppgaver. 

2.  Innen 30. juni 2014 skal Kommisjonen foreta en forunder-

søkelse der muligheten for å samle inn og analysere opplys-

ninger i andre kulturelle og kreative sektorer enn den audio-

visuelle sektoren undersøkes, og skal framlegge resultatene for 

Europaparlamentet og Rådet. 

Avhengig av resultatet av forundersøkelsen kan Kommisjonen 

framlegge et forslag om endring av denne forordning. 

Artikkel 16 

Kontorer for Kreativt Europa 

1.  De statene som deltar i programmet, skal sammen med 

Kommisjonen opprette kontorer for Kreativt Europa i samsvar 

med sin nasjonale lovgivning og praksis («kontorer for Kreativt 

Europa»). 

2.  Kommisjonen skal støtte et nett av kontorer for Kreativt 

Europa. 

3.  Kontorene for Kreativt Europa skal ivareta følgende 

oppgaver, samtidig som det tas hensyn til særtrekkene ved den 

enkelte sektor: 

a)  Informere om og fremme programmet i sin stat. 

b)  Bistå de kulturelle og kreative sektorene i forbindelse med 

programmet og framlegge grunnleggende opplysninger om 

andre relevante støttemuligheter som er tilgjengelige i 

henhold til unionspolitikken. 

c)  Fremme tverrnasjonalt samarbeid innenfor de kulturelle og 

kreative sektorene. 

d)  Støtte Kommisjonen ved å yte bistand til de kulturelle og 

kreative sektorene i de statene som deltar i programmet, for 

eksempel ved å framlegge tilgjengelige opplysninger om 

disse sektorene. 

e)  Støtte Kommisjonen ved å sikre god kommunikasjon og 

spredning av programmets resultater og virkninger. 

f)  Sikre kommunikasjon og spredning av informasjon om den 

unionsfinansieringen som er tildelt, og de resultatene som 

er oppnådd for staten. 

4.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene samt 

ved regelmessig og uavhengig overvåking og vurdering sikre 

kvaliteten og resultatene av den tjenesten som ytes av kontorene 

for Kreativt Europa. 

KAPITTEL V 

Resultater og spredning 

Artikkel 17 

Sammenheng og komplementaritet 

1.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre 

programmets overordnede sammenheng og komplementaritet 

med 

a)  relevant unionspolitikk, for eksempel innen utdanning, 

sysselsetting, helse, det indre marked, digital dagsorden, 

ungdom, unionsborgerskap, forbindelser med tredjestater, 

handel, forskning og nyskaping, entreprenørskap, turisme, 

rettslige spørsmål, utvidelse og utvikling, 

b)  andre relevante finansieringskilder i Unionen innenfor 

kultur- og mediepolitikk, særlig Det europeiske sosialfond, 

Det europeiske fond for regionutvikling og forsknings- og 

nyskapingsprogrammer samt finansielle instrumenter 

knyttet til rettslige spørsmål og unionsborgerskap, 

samarbeidsprogrammer med tredjestater og instrumentene 

for forberedelse av tiltredelse. 

2.  Denne forordning får anvendelse og gjennomføres uten at 

det berører Unionens internasjonale forpliktelser. 

Artikkel 18 

Overvåking og vurdering 

1.  Kommisjonen skal sikre regelmessig overvåking og 

ekstern vurdering av programmet ved hjelp av følgende 

kvalitative og kvantitative ytelsesindikatorer: 

a)  Indikatorer for de allmenne målene som er fastsatt i 

artikkel 3. 

i)  De kulturelle og kreative sektorenes størrelse, endring i 

og andel av sysselsetting samt andel av brutto-

nasjonalprodukt. 

ii)  Antall personer som har tilgang til europeiske kulturelle 

og kreative verker, herunder verker fra andre stater enn 

deres egen når dette er mulig.  
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b)  Indikatorer for det særlige målet som er nevnt i artikkel 4 

bokstav a). 

i)  Omfanget av kulturelle og kreative organisasjoners 

internasjonale virksomhet og antall tverrnasjonale 

partnerskap som er opprettet. 

ii)  Antall læringserfaringer og aktiviteter som får støtte 

gjennom programmet, og som har forbedret 

kompetansen og økt muligheten til sysselsetting hos 

kulturelle og kreative aktører, herunder fagfolk på det 

audiovisuelle området. 

c)  Indikatorer for det særlige målet som er nevnt i artikkel 4 

bokstav b), når det gjelder MEDIA-delprogrammet: 

i)  Antall solgte billetter til ikke-nasjonale europeiske 

filmer på kino i Europa og europeiske filmer på kino 

over hele verden (de ti viktigste markedene utenfor 

Europa). 

ii)  Prosentdelen europeiske audiovisuelle verker på kino, 

fjernsyn og digitale plattformer. 

iii)  Antall personer i medlemsstatene som har tilgang til 

ikke-nasjonale europeiske audiovisuelle verker, og 

antall personer i de statene som deltar i programmet, 

som har tilgang til europeiske audiovisuelle verker. 

iv)  Antall europeiske videospill framstilt i Unionen og i de 

statene som deltar i programmet. 

d)  Indikatorer for det særlige målet som er nevnt i artikkel 4 

bokstav b), når det gjelder kulturdelprogrammet: 

i)  Antall personer som direkte og indirekte nås gjennom 

prosjekter som får støtte gjennom programmet. 

ii)  Antall prosjekter som retter seg mot barn, unge og 

underrepresenterte grupper, og anslått antall personer 

som nås. 

e)  Indikatorer for det særlige målet som er nevnt i artikkel 4 

bokstav c). 

i)  Det lånevolumet som garanteres innenfor rammen av 

garantiordningen, inndelt etter SMB-ers og svært små, 

små og mellomstore organisasjoners nasjonale 

opprinnelse, størrelse og sektorer. 

ii)  Det lånevolumet som bevilges av deltakende finans-

formidlere, inndelt etter nasjonal opprinnelse. 

iii)  Antall og geografisk spredning av deltakende finans-

formidlere. 

iv)  Antall SMB-er og svært små, små og mellomstore 

organisasjoner som nyter godt av garantiordningen, 

inndelt etter nasjonal opprinnelse, størrelse og 

sektorer. 

v)  Gjennomsnittlig andel misligholdte lån. 

vi)  Den oppnådde vektstangvirkningen for garanterte lån 

sammenlignet med den veiledende vektstang-

virkningen (1:5,7). 

f)  Indikatorer for det særlige målet som er nevnt i artikkel 4 

bokstav d). 

i)  Antall medlemsstater som gjør bruk av resultatene fra 

den åpne metoden for samordning i sin nasjonale 

politikkutvikling. 

ii)  Antall nye initiativer og oppnådde resultater. 

2.  Det skal tas hensyn til resultatene av overvåkings- og 

vurderingsprosessen ved gjennomføringen av programmet. 

3.  I tillegg til den regelmessige overvåkingen av programmet 

skal Kommisjonen på grunnlag av en ekstern og uavhengig 

vurdering utarbeide en foreløpig rapport som 

a)  omfatter kvalitative og kvantitative elementer for å vurdere 

om programmet er funksjonelt med tanke på måloppnåelse, 

dets effektivitet og europeiske merverdi, 

b)  tar opp mulighetene for å forenkle programmet, dets interne 

og eksterne sammenheng, hvor relevante alle dets mål er for 

framtiden og hvordan tiltakene bidrar til unionens priorite-

ringer av intelligent, bærekraftig vekst for alle, 

c)  tar hensyn til resultatene fra vurderingen av den langsiktige 

virkningen av beslutning nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/ 

EF og nr. 1041/2009/EF. 

4.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2017 framlegge 

den foreløpige rapporten nevnt i nr. 3 for Europaparlamentet og 

Rådet. 

5.  På grunnlag av en endelig ekstern og uavhengig vurdering 

skal Kommisjonen utarbeide en endelig vurderingsrapport der 

de langsiktige virkningene og bærekraften av programmet på 

grunnlag av de utvalgte kvantitative og kvalitative indikatorene, 

vurderes. Med hensyn til det særlige målet som er nevnt i 

artikkel 4 nr. c), skal Kommisjonen også vurdere hvordan 

garantiordningen har påvirket tilgangen til banklån og de 

tilhørende kostnadene for SMB-er, svært små, små og 

mellomstore organisasjoner i de kulturelle og kreative 

sektorene. 

6.  Kommisjonen skal innen 30. juni 2022 framlegge den 

endelige vurderingsrapporten nevnt i nr. 5 for Europaparlamen-

tet og Rådet.  
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Artikkel 19 

Kommunikasjon og spredning 

1.  Kommisjonen skal gi de statene som deltar i programmet, 

opplysninger om prosjektene som har mottatt finansiering fra 

Unionen, ved å sende beslutningene om utvelgelse innen to 

uker etter at de er vedtatt. 

2.  Mottakere for prosjekter som får støtte gjennom 

programmet, skal sikre at opplysninger om den finansieringen 

de har fått fra Unionen og de oppnådde resultatene, kom-

muniseres og spres. 

3.  Kommisjonen skal sikre at relevante opplysninger 

videreformidles til kontorene for Kreativt Europa. 

KAPITTEL VI 

Delegerte rettsakter 

Artikkel 20 

Delegering av myndighet til Kommisjonen 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 21 for å utfylle de kvalitative og 

kvantitative ytelsesindikatorene som er fastsatt i artikkel 18 

nr. 1. 

Artikkel 21 

Utøvelse av den delegerte myndigheten 

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 20 skal gis Kommisjonen for hele programmets 

varighet. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 20 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 20 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at 

Europaparlamentet og Rådet er gitt underretning om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil 

gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder. 

KAPITTEL VII 

Gjennomføringsbestemmelser 

Artikkel 22 

Gjennomføring av programmet 

1.  Kommisjonen skal gjennomføre programmet i samsvar 

med finansreglementet. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

vedta et årlig arbeidsprogram for delprogrammene og den 

sektorovergripende delen. Kommisjonen skal i det årlige 

arbeidsprogrammet sikre at de allmenne og særlige målene 

fastsatt i artikkel 3 og 4 samt prioriteringene fastsatt i artikkel 9 

og 12, gjennomføres årlig på en konsekvent måte, og skal 

beskrive de forventede resultatene, gjennomføringsmetoden og 

samlet beløp for finansieringsplanen. Det årlige arbeids-

programmet skal også inneholde en beskrivelse av de tiltakene 

som skal finansieres, en angivelse av de beløpene som avsettes 

til hvert enkelt tiltak og en veiledende tidsplan for 

gjennomføringen. 

For tilskudd skal det årlige arbeidsprogrammet angi priorite-

ringene, støtte-, utvelgings- og tildelingskriteriene samt den 

høyeste satsen for samfinansiering. Det finansielle bidraget fra 

programmet skal være på høyst 80 % av kostnadene til de 

tiltakene som støttes. 

For garantiordningen skal det årlige arbeidsprogrammet angi 

støtte- og utvelgingskriteriene for finansformidlere, utelukkel-

seskriteriene i forbindelse med innholdet i de prosjektene som 

framlegges for deltakende finansformidlere, den årlige 

tildelingen til EIF samt støtte-, utvelgings- og 

tildelingskriteriene for tilbydere av kapasitetsoppbygging. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 4. 

3.  Kommisjonen skal vedta overordnede retningslinjer for 

gjennomføringen av programmet i samsvar med rådgivnings-

prosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 3. 

Artikkel 23 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité («komiteen for 

Kreativt Europa»). Denne komiteen skal være en komité i 

henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Komiteen for Kreativt Europa kan møtes i bestemte 

sammensetninger for å behandle konkrete saker knyttet til 

delprogrammene og den delen som virker på tvers av sektorer. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse.  
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Artikkel 24 

Finansielle bestemmelser 

1.  Den finansielle rammen for gjennomføringen av program-

met for tidsrommet 1. januar 2014–31. desember 2020 

fastsettes til 1 462 724 000 euro i løpende priser. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor den flerårige finansielle rammen. 

2.  Den finansielle rammen som er nevnt i nr. 1, skal fordeles 

som følger: 

a)  Minst 56 % til MEDIA-delprogrammet. 

b)  Minst 31 % til kulturdelprogrammet. 

c)  Høyst 13 % av den sektorovergripende delen, hvorav minst 

4 % skal fordeles til de tverrnasjonale samarbeidstiltakene 

som er oppført i artikkel 15, og til kontorene for Kreativt 

Europa. 

3.  Administrasjonskostnadene i forbindelse med gjennom-

føringen av programmet skal inngå i tildelingen fastsatt i nr. 2, 

og samlet beløp for disse kostnadene skal ikke utgjøre mer enn 

7 % av programmets budsjett, hvorav 5 % skal avsettes til 

gjennomføringen av MEDIA-delprogrammet og 2 % til 

gjennomføringen av kulturdelprogrammet. 

4.  Den finansielle rammen nevnt i nr. 1 kan omfatte utgifter 

til forberedelse, overvåking, kontroll, revisjon og vurdering 

som er direkte nødvendig for å forvalte programmet og oppnå 

programmets mål; dette gjelder særlig undersøkelser, møter 

med sakkyndige, informasjons- og kommunikasjonstiltak, 

herunder institusjonell formidling av Unionens politiske 

prioriteringer i den grad de er knyttet til programmets allmenne 

mål, utgifter til datanett som fokuserer på informasjons-

behandling og -utveksling, samt alle andre utgifter til teknisk og 

administrativ bistand som Kommisjonen pådrar seg i 

forbindelse med forvaltningen av programmet. 

5.  Den finansielle rammen nevnt i nr. 1 kan omfatte utgifter 

til teknisk og administrativ bistand som er nødvendig for å sikre 

overgangen mellom de tiltakene som er vedtatt i henhold til 

beslutning nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og 

nr. 1041/2009/EF, og denne forordning. 

Bevilgninger kan ved behov føres inn i budsjettet etter 2020 for 

å dekke lignende utgifter, for å gjøre det mulig å forvalte tiltak 

som ennå ikke er avsluttet 31. desember 2020. 

6.  I samsvar med artikkel 130 nr. 1 i finansreglementet, og i 

behørig grunngitte tilfeller, kan Kommisjonen anse kostnader 

som er direkte knyttet til gjennomføringen av tiltak og 

virksomhet som mottar støtte, som støtteberettigede, selv om 

støttemottakeren pådro seg disse kostnadene før søknaden om 

tilskudd ble inngitt. 

Artikkel 25 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

Unionens økonomiske interesser vernes ved gjennomføringen 

av tiltak som finansieres i henhold til denne forordning, ved 

hjelp av forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og all 

annen ulovlig virksomhet, ved hjelp av effektive kontroller og 

inspeksjoner, og dersom det påvises uregelmessigheter, ved å 

kreve tilbake de urettmessig utbetalte beløpene og, når det er 

relevant, ved hjelp av administrative og økonomiske sanksjoner 

som er virkningsfulle, står i rimelig forhold til overtredelsen og 

virker avskrekkende. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha myndighet til å utføre revisjon på grunnlag av 

dokumenter samt kontroller og inspeksjoner på stedet, hos alle 

mottakere av tilskudd, leverandører og underleverandører som 

har mottatt midler fra Unionen gjennom programmet. 

3.  OLAF kan i samsvar med bestemmelsene og fram-

gangsmåtene fastsatt i forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, foreta undersøkelser, 

herunder kontroller og inspeksjoner på stedet, for å påvise om 

det eventuelt er begått bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig 

virksomhet som berører Unionens økonomiske interesser, i 

forbindelse med en avtale eller beslutning om tilskudd eller en 

kontrakt som finansieres i henhold til programmet. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

avtaler og beslutninger om tilskudd som følge av gjennom-

føringen av denne forordning, inneholde bestemmelser som 

uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å utføre revisjon og undersøkelser i henhold til 

deres respektive kompetanse. 

KAPITTEL VIII 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 26 

Oppheving og overgangsbestemmelse 

1.  Beslutning nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og 

nr. 1041/2009/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2014. 

2.  Virksomhet som iverksettes før 31. desember 2013 på 

grunnlag av beslutningene angitt i nr. 1, skal forvaltes i samsvar 

med nevnte beslutninger til de avsluttes. 
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Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Strasbourg 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GJENNOMFØRING AV GARANTIORDNINGEN FOR DE KULTURELLE OG KREATIVE SEKTORENE 

Den økonomiske støtten som gis gjennom garantiordningen, skal øremerkes SMB-er og svært små, små og 

mellomstore organisasjoner i de kulturelle og kreative sektorene og være tilpasset sektorenes særlige behov og merkes 

som sådan. 

1.  Oppgaver 

Garantiordningen skal sørge for  

a)  garantier til deltakende finansformidlere fra alle stater som deltar i garantiordningen, 

b)  ytterligere sakkunnskap til deltakende finansformidlere for å vurdere risikoer i forbindelse med SMB-er og 

svært små, små og mellomstore organisasjoner og deres kulturelle og kreative prosjekter. 

2.  Utvelging av deltakende finansformidlere 

EIF skal velge ut deltakende finansformidlere i samsvar med beste markedspraksis og det særlige målet angitt i 

artikkel 4 bokstav c). Utvelgingskriteriene skal særlig omfatte 

a)  omfanget av den lånefinansieringen som er tilgjengelig for SMB-er og svært små, små og mellomstore 

organisasjoner,  

b)  risikohåndteringspolitikken for utlån, særlig med hensyn til kulturelle og kreative prosjekter, 

c)  evnen til å bygge opp en diversifisert låneportefølje og foreslå en markedsførings- og reklameplan for SMB-er 

og svært små, små og mellomstore organisasjoner på tvers av regioner og sektorer. 

3.  Garantiordningens varighet 

Individuelle garantier kan ha en løpetid på inntil ti år. 

I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i) i finansreglementet skal de tilbakebetalingene som garantiene gir opphav til, 

tildeles garantiordningen for en periode som ikke overstiger forpliktelsesperioden pluss ti år. De tilbakebetalingene 

som genereres i samsvar med bestemmelsene i relevante overdragelsesavtaler gjennom virksomhet i MEDIA-

programmets produksjonsgarantifond som ble opprettet før 2014, skal tildeles garantiordningen i perioden 2014–

2020. Kommisjonen skal underrette medlemsstaten om slike tildelinger gjennom komiteen for Kreativt Europa. 

4.  Kapasitetsoppbygging 

Kapasitetsoppbygging innenfor garantiordningen består i å levere sakkunnskap til deltakende finansformidlere for å 

øke deres forståelse av de kulturelle og kreative sektorene (når det gjelder immaterielle eiendeler som stilles som 

sikkerhet, et marked som er for lite til å oppnå kritisk masse, og varer og tjenester som handler om prototyper), og å 

gi hver enkelt deltakende finansformidler ytterligere sakkunnskap ved å bygge opp porteføljer og vurdere risikoer i 

forbindelse med kulturelle og kreative prosjekter. 

De midlene som avsettes til kapasitetsoppbygging, skal begrenses til 10 % av garantiordningens budsjett. 

EIF skal velge ut tilbydere av kapasitetsoppbygging på vegne av garantiordningen og er under Kommisjonens tilsyn 

gjennom en offentlig og åpen framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, på grunnlag av kriterier som erfaring med 

å finansiere kulturelle og kreative sektorer, sakkunnskap, geografisk dekning, leveringsevne og markedskunnskap. 

5.  Budsjett 

Budsjettbevilgningen skal dekke den samlede kostnaden ved garantiordningen, herunder betalingsforpliktelser 

overfor deltakende finansformidlere, for eksempel tap i forbindelse med garantier, administrasjonsgebyrer til EIF 

som forvalter Unionens midler, samt andre berettigede kostnader eller utgifter. 
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6.  Synlighet og holdningsskapende tiltak 

EIF skal bidra til å fremme garantiordningen overfor europeisk banksektor. Dessuten skal alle deltakende 

finansformidlere og EIF sørge for at det på passende måte framgår og er klart at støtten gis gjennom 

garantiordningen, ved å informere målgruppen som er SMB-er og svært små, små og mellomstore organisasjoner, 

om finansieringsmulighetene. 

Kommisjonen skal derfor blant annet gi nettet av kontorer for Kreativt Europa nødvendige opplysninger slik at de 

kan utføre sine oppgaver. 

7.  Lånetyper 

Lånetyper som dekkes av garantiordningen, skal særlig omfatte 

a)  investering i materielle og immaterielle eiendeler, 

b)  foretaksoverdragelser, 

c)  arbeidskapital (mellomfinansiering, overgangsfinansiering, kontantstrøm, rammekreditter osv.). 

 ______   
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VEDLEGG II 

MEDIA-DELPROGRAMMETS LOGO 

MEDIA-delprogrammets logo skal være følgende: 

 

 ____________  



Nr. 18/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 314/2012 

av 12. april 2012 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 med hensyn til 

følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til 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)(1), 

særlig artikkel 121 bokstav k) i) og m i), artikkel 185a, artikkel 

185c nr. 3 og artikkel 192 nr. 2, sammenholdt med artikkel 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I avdeling V i kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008 

av 27. juni 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 

med hensyn til støtteprogrammer, handel med tredje-

stater, produksjonspotensial og om kontroll i vinsek-

toren(2), særlig artikkel 82, fastsettes at der en 

medlemsstat utpeker flere vedkommende organer til å 

kontrollere regelverket for vinsektoren, skal medlems-

staten samordne arbeidet til disse organene. Denne 

bestemmelsen tilfredsstiller ikke alle samordningsbehov 

i de ulike kontrollorganene innenfor rammen av 

omsetning av vinprodukter som er belagt med særavgift 

på grunn av vinsektorens bruk av dokumenter som er 

fastsatt i samsvar med rådsdirektiv 2008/118/EF av  

16. desember 2008 om en alminnelig ordning for 

særavgift.(3) Særlig bør tiltakene som medlemsstatene 

skal utføre, være spesifisert slik at vedkommende 

organer som skal kontrollere regelverket for vinsek-

toren, får tilgang til opplysningene om omsetning av 

vinprodukter som er belagt med særavgift i samsvar 

med direktiv 2008/118/EF og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 684/2009 av 24. juli 2009 om gjennomføring av 

rådsdirektiv 2008/118/EF med hensyn til databaserte 

framgangsmåter for omsetning av varer som er belagt 

med særavgift, ved fritak om særavgift(4). Særlig bør 

det tas hensyn til systemet for omsetning og kontroll av 

varer belagt med særavgift nedsatt i europaparlaments- 

og rådsbeslutning nr. 1152/2003/EF av 16. juni 2003 om 

klargjøring for databehandling av omsetning og over-

våking av varer belagt med særavgift(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 13.4.2012,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphe-

velse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, s. 72. 

(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(2) EUT L 170 av 30.6.2008, s. 1. 

(3) EUT L 9 av 14.1.2009, s. 12. 

(4) EUT L 197 av 29.7.2009, s. 24. 

(5) EUT L 162 av 1.7.2003, s. 5. 

2)  Forordning (EF) nr. 555/2008 bør derfor endres ved at 

det tillates gradvis gjennomføring av nye bestemmelser 

for å ta hensyn til den tid det tar for medlemsstatenes 

administrasjon å gjennomføre tiltak vedrørende samord-

ning av kontroller og tilgang til opplysninger. 

3)  I avdeling III i kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 

av 26. mai 2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

anvendelsen av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med 

hensyn til vingårdsregisteret, obligatoriske oppgaver og 

innsamling av opplysninger til overvåking av vinmar-

kedet, følgedokumenter ved forsendelser av vinproduk-

ter og om registre som skal føres i vinsektoren(6), særlig 

artikkel 21–31, fastsettes hvilke følgedokumenter som 

kan godkjennes ved forsendelse av vinprodukter, regler 

for bruk av disse dokumentene på nasjonalt plan og 

unionsplan, hvilke regler som gjelder ved eksport og 

hvilke vilkår som gjelder for autentisering av opprinnel-

sesbevis for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

(BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB). 

Disse bestemmelsene er nå delvis foreldet eller tar ikke 

hensyn til alle endringene som er foretatt i Unionens 

regelverk på dette området siden forordning (EF) 

nr. 436/2009 trådte i kraft. Dette gjelder særlig bruken 

siden 1. januar 2011 av det elektroniske administrative 

dokumentet nevnt i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2008/118/EF og fastsatt i samsvar med forordning (EF) 

nr. 684/2009 med hensyn til endring av prosedyrer for 

kontroll av utførsel av produkter fra Unionens terri-

torium etter at Unionens tollmyndigheter har gått over 

til en omfattende bruk av elektroniske framgangsmåter 

samt med hensyn til endringer av reglene for BOB, 

BGB, angivelse av årgang eller vindruesorter som følge 

av reformene i vinsektoren siden 1. januar 2009. Det er 

derfor nødvendig å endre de berørte artiklene og slette 

visse overflødige definisjoner. 

4)  Endringene som er foretatt i denne sammenheng bør 

gjøre det mulig å bruke følgedokumentene som er 

anerkjent i henhold til forordning (EF) nr. 436/2009 om 

vinprodukter for sertifisering av BOB eller BGB, årgang 

eller vindruesort, også der dokumentene er utarbeidet av 

avsender. Det bør derfor fastsettes på hvilke vilkår 

følgedokumentene skal anses som gyldige. 

5)  Formalitetene rundt utførsel av produkter fra Unionens 

tollområde er endret etter vedtakelsen av forordning 

(EF) nr. 436/2009. De gjennomføres i henhold til de nye 

vilkårene fastsatt i kommisjonsforordning (EØF)  

nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennom-

føringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) 

  

(6) EUT L 128 av 27.5.2009, s. 15. 

2019/EØS/18/76 
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nr. 2913/92 om innføring av Fellesskapets tollkodeks.(1) 

Det bør derfor fastsettes regler for framgangsmåten for 

eksport og utførsel av vinprodukter fra Unionens 

tollområde som er i samsvar med disse nye vilkårene, 

ved å spesifisere hvilke plikter avsenderen eller avsen-

derens representant har. 

6)  Ettersom medlemsstatene har innført informasjonssys-

temer som muliggjør automatisk utveksling av 

opplysninger, bør kravene i forbindelse med forsendelse 

av uemballerte vinprodukter som er fastsatt i artikkel 29 

i forordning (EF) nr. 436/2009 forenkles. 

7)  For alle forsendelser innenfor Unionens tollområde av 

vinprodukter som er angitt med opprinnelse i en 

tredjestat eller med opprinnelse i Unionen og opp-

rinnelig sendt til en tredjestat eller et territorium definert 

i artikkel 5 nr. 2 og 3 i direktiv 2008/118/EF, er reglene 

for opprinnelseskontroll ikke spesifisert. Det bør fast-

settes hvilke opplysninger som skal angis i følge-

dokumentet for å dokumentere opprinnelse. 

8)  Av hensyn til klarhet og for å redusere den admini-

strative byrden bør innholdet i visse plikter som er 

omhandlet i forordning (EF) nr. 436/2009 fastsettes eller 

spesifiseres, og framgangsmåtene forenkles i forbinde-

lse med sertifikatene som er nødvendig for følgedo-

kumentene og bevisene som aktørene skal framlegge 

overfor myndigheter og vedkommende organer i 

medlemsstatene og eventuelt tredjestater om nødvendig, 

særlig når det gjelder særlig BOB- og BGB-sertifikatene 

samt sertifisering av viner og vinprodukter som er 

markedsført med årgang eller vindruetype(r) og, med 

henblikk på økt sporbarhet og større åpenhet, å ta 

hensyn til henvisningene til disse betegnelsene i E-

Bacchus-registeret, som er opprettet og ajourføres av 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 18 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om 

fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring 

av rådsdirektiv (EF) nr. 479/2008 om beskyttede opp-

rinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradi-

sjonelle betegnelser, merking og presentasjon av visse 

vinprodukter.(2). 

9)  For å redusere den administrative byrden bør plikten 

som er fastsatt i artikkel 41 i forordning (EF) 

nr. 436/2009 om å registrere tilsetning av sulfitter 

fravikes, ettersom sulfittene tilsettes på ulike stadier i 

produksjonen og behandlingen av vinen, og det endelige 

innholdet ikke samsvarer med den angitte sulfitt-

mengden. 

10)  For å oppnå en effektiv forvaltning og på bakgrunn av 

erfaringene med bruken av de informasjonssystemer 

  

(1) EUT L 253 av 11.10.1993, s. 1. 

(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60. 

Kommisjonen har opprettet, bør måten Kommisjonen 

håndterer og utleverer visse opplysninger på forenkles 

og forbedres i henhold til forordning (EF) nr. 436/2009. 

11)  Forordning (EF) nr. 436/2009 bør derfor endres, og det 

bør tillates utsatt gjennomføring av visse bestemmelser 

for å ta hensyn til den tid det tar for medlemsstatene å 

gjennomføre tiltak vedrørende bruk av følgedokumenter 

og sertifiseringsdokumenter fastsatt i denne forordning. 

12)  Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse 

fra Forvaltningskomiteen for den felles markedsordning 

for landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 555/2008 

I avdeling V kapittel V i forordning (EF) nr. 555/2008 skal ny 

artikkel 95a lyde: 

«Artikkel 95a 

Samordning av kontroller og tilgang til opplysninger 

Når det gjelder kontroller i forbindelse med forsendelser 

utført på grunnlag av følgedokumentene angitt i artikkel 24 

nr. 1 bokstav a i) i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 436/2009(*), skal medlemsstatene senest 1. mars 2014 

innføre de påkrevde tiltakene for å gi de vedkommende 

organer som er utpekt i henhold til artikkel 82 nr. 1 i denne 

forordning tilgang til opplysningene i det edb-baserte 

systemet omtalt i artikkel 21 i rådsdirektiv 2008/118/EF(**) 

samt opplysninger om omsetning av vinprodukter i henhold 

til ordningene fastsatt i kapittel IV i dette direktiv. 

Når det gjelder kontroller i forbindelse med forsendelser 

utført på grunnlag av følgedokumentene angitt i artikkel 24 

nr. 1 bokstav a) ii) og iii) i forordning (EF) nr. 436/2009, 

skal medlemsstatene senest 1. mars 2014 innføre nød-

vendige tiltak for å gi vedkommende organer som er utpekt 

i henhold til artikkel 82 nr. 1 i denne forordning, tilgang til 

opplysningene i informasjonssystemene som er opprettet 

for å kontrollere omsetningen av andre vinprodukter enn 

dem som er omtalt i første ledd. 

Opplysningene som innhentes i henhold til første og andre 

ledd kan for denne forordnings formål bare brukes til de 

bestemte kontroller som er fastsatt i reglene for vinsektoren. 

 _____________  

(*) EUT L 128 av 27.5.2009, s. 15. 

(**) EUT L 9 av 14.1.2009, s. 12.»  
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 436/2009 

I forordning (EF) nr. 436/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

Formål og virkeområde 

1.  I denne avdeling fastsettes nærmere regler for 

gjennomføring av artikkel 185c i forordning (EF) 

nr. 1234/2007 vedrørende vinprodukter som er angitt i 

vedlegg I del XII til nevnte forordning (heretter kalt 

«vinprodukter»). 

2.  I denne avdeling fastsettes vilkår for: 

a)  utarbeiding og bruk av følgedokumenter ved for-

sendelse av vinprodukter, heretter kalt «følgedo-

kumenter», 

b)  utarbeiding av opprinnelsesbevis for viner og 

druemost i gjæring med beskyttet opprinnelsesbe-

tegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse 

(BGB) samt sertifisering av viner og vinprodukter 

uten BOB eller BGB som markedsføres med årgang 

eller vindruesort(er), 

c)  registre som føres av personer som innehar vin-

produkter som en del av sin yrkesvirksomhet.» 

2)  Artikkel 22 bokstav d), e) og f) oppheves. 

3)  Artikkel 23 og 24 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Alminnelige regler 

Enhver fysisk eller juridisk person eller sammenslutning 

av personer som har hjemsted eller forretningskontor 

innenfor Unionens tollområde og som sender et 

vinprodukt eller sørger for at et vinprodukt blir sendt, skal 

sørge for at denne transporten utføres på grunnlag av et 

følgedokument. 

Følgedokumentet kan benyttes til bare én forsendelse. 

Følgedokumentet skal kunne framvises overfor ved-

kommende myndigheter og organer når som helst under 

transporten. 

Artikkel 24 

Godkjente følgedokumenter 

1.  Følgende skal godkjennes som følgedokumenter i 

henhold til vilkårene fastsatt i denne artikkel og i 

vedlegg VI: 

a)  For vinprodukter som sendes innenfor en medlemsstat 

eller mellom medlemsstater uten at det berører 

bokstav b) nedenfor: 

i)  Ett av dokumentene nevnt i artikkel 21 nr. 6 eller 

artikkel 26 nr. 1 bokstav a) i rådsdirektiv 2008/ 

118/EF(*) for produkter som omsettes under en 

suspensjonsordning innenfor Unionens terri-

torium, 

ii)  Det forenklede følgedokumentet nevnt i artikkel 34 

nr. 1 i direktiv 2008/118/EF, utarbeidet og brukt i 

henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr. 3649/ 

92(**) for omsetning av varer som er belagt med 

særavgift, innenfor Unionens territorium etter at de 

er frigitt for forbruk i medlemsstaten der 

transporten begynte, 

iii)  Ett av følgende dokumenter, utarbeidet på vilkår 

fastsatt av avsendermedlemsstaten, for vinprodukter 

som ikke er belagt med særavgift og for vinproduk-

ter som er belagt med særavgift og som sendes av 

små produsenter i samsvar med artikkel 40 i 

direktiv 2008/118/EF: 

— når medlemsstaten bruker et informasjons-

system, et trykt eksemplar av det elektroniske 

administrative dokumentet eller hvilket som 

helst annet handelsdokument som tydelig 

viser den særskilte administrative koden 

(«MVV-koden») som tildeles av systemet, 

— når medlemsstaten ikke bruker et informa-

sjonssystem, et administrativt dokument eller 

et handelsdokument med MVV-kode tildelt 

av vedkommende organ eller av avsender. 

b)  For vinprodukter som sendes til en tredjestat eller et 

territorium som er definert i artikkel 5 nr. 2 og 3 i 

direktiv 2008/118/EF, ett av dokumentene nevnt i 

denne artikkels nr. 1 bokstav a) i) eller iii). 

2.  Følgedokumentene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal 

inneholde opplysningene nevnt i vedlegg VI del C, eller gi 

vedkommende organer tilgang til disse opplysningene. 

Når disse dokumentene har en administrativ referansekode 

tildelt av det edb-baserte systemet nevnt i artikkel 21 nr. 2 

i direktiv 2008/118/EF eller av et informasjonssystem 

opprettet av avsendermedlemsstaten, skal det benyttede 

systemet inneholde opplysningene nevnt i vedlegg VI  

del C i denne forordning. 

3.  Følgedokumentene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal 

omfatte opplysningene nevnt i vedlegg VI del C. 

4.  Toppteksten i følgedokumentene nevnt i nr. 1 bokstav 

a) iii) skal inneholde Unionens logo, ordene «Den 

europeiske union», navnet på avsendermedlemsstaten og 

et symbol eller en logo som identifiserer avsender-

medlemsstaten.  
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Følgedokumentene nevnt i nr. 1 bokstav a) i) og ii) kan 

inneholde opplysningene nevnt i første ledd i dette 

nummer. 

5.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene anerkjenne 

andre følgedokumenter, herunder dokumenter som er 

produsert ved hjelp av en edb-basert framgangsmåte som 

er ment å forenkle prosedyren når det gjelder transport av 

vinprodukter utelukkende innenfor eget territorium. 

 ___________  

(*) EUT L 9 av 14.1.2009, s. 12. 

(**) EFT L 369 av 18.12.1992, s. 17.» 

4)  Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Følgedokumentets gyldighet 

Følgedokumentet skal anses som gyldig på følgende 

vilkår: 

a)  Ved bruk av ett av dokumentene nevnt i artikkel 21 

nr. 6 i direktiv 2008/118/EF og artikkel 24 nr. 1 

bokstav a) iii) første strekpunkt i denne forordning, 

forutsatt at det relevante elektroniske administrative 

dokumentet er utarbeidet i samsvar med gjeldende 

regler. 

b)  Ved bruk av dokumentet nevnt i artikkel 26 nr. 1 i 

direktiv 2008/118/EF, forutsatt at avsender oppfyller 

vilkårene i nr. 1. 

c)  Ved bruk av et dokument fra et informasjonssystem 

opprettet av en avsendermedlemsstat for utarbeiding 

av dokumentet nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) ii) i 

denne forordning eller en forenklet edb-basert fram-

gangsmåte i henhold til artikkel 24 nr. 5, forutsatt at 

det tilhørende elektroniske dokumentet fastsettes i 

samsvar med gjeldende regler. 

d)  I andre tilfeller, forutsatt at det opprinnelige følgedo-

kumentet og en kopi av dette godkjennes før sending: 

i)  ved angivelse av dato, underskrift og stempel av 

ansvarlig person i vedkommende organ eller 

ii)  ved angivelse av dato, avsenderens underskrift og 

om nødvendig: 

— særlig stempel i samsvar med malen nevnt i 

vedlegg VIII, 

— stempel foreskrevet av vedkommende 

myndigheter, eller 

— stempel fra en stemplingsmaskin som er 

godkjent av vedkommende myndigheter. 

Det særlige stempelet eller det foreskrevne stempelet 

nevnt i første ledds bokstav d) ii) kan være forhåndstrykt 

på skjemaene, forutsatt at trykkingen utføres av et trykkeri 

som er godkjent for dette formål.» 

5)  I artikkel 27 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 oppheves. 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Ved omsetning av vinprodukter på grunnlag 

av et dokument nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i), 

skal bevis på utførsel fra Unionens tollområde finnes i 

eksportrapporten nevnt i artikkel 25 i direktiv 

2008/118/EF som er opprettet av utførselstollstedet i 

samsvar med artikkel 796e i kommisjonsforordning 

(EØF) nr. 2454/93(*). 

Ved omsetning av vinprodukter på grunnlag av 

dokumentet nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) iii), 

skal bevis på utførsel fra Unionens tollområde 

fastsettes i samsvar med artikkel 796e i forordning 

(EØF) nr. 2454/93. I slike tilfeller skal avsender eller 

avsenders representant registrere eksportfølgedo-

kumentets referanse nevnt i artikkel 796a i forordning 

(EØF) nr. 2454/93, utstedt av utførselstollstedet, på 

følgedokumentet ved å bruke en av referansene 

fastsatt i vedlegg IX til denne forordning. 

 __________  

(*) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.» 

c)  Nr. 4 oppheves. 

6)  Artikkel 28 oppheves. 

7)  Artikkel 29, 30 og 31 skal lyde: 

«Artikkel 29 

Forsendelse av uemballerte vinprodukter 

Ved forsendelse av uemballerte vinprodukter der det edb-

baserte systemet eller informasjonssystemet nevnt i 

artikkel 24 nr. 2 annet ledd ikke er i bruk, eller dette 

systemet ikke tillater at vedkommende myndighet ved 

lossestedet informeres om typen transport, skal avsender 

senest ved avgang oversende en kopi av følgedokumentet 

til vedkommende myndighet på hvis territorium 

lastestedet befinner seg, som igjen skal informere 

vedkommende myndighet på hvis territorium lossestedet 

befinner seg. 

Nr. 1 i denne artikkel får anvendelse på følgende 

vinprodukter: 

a)  produkter med opprinnelse i Unionen i mengder på 

over 60 liter: 

i)  vin beregnet for framstilling av viner med BOB 

eller BGB, én vindruetype eller én årgang, eller 

som skal markedsføres som sådan, 

ii)  druemost i gjæring, 

iii)  konsentrert druemost, enten den er rektifisert 

eller ikke, 

iv)  frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved 

tilsetting av alkohol,  
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v)  drueråsaft, 

vi)  konsentrert drueråsaft, 

b)  produkter som ikke har opprinnelse i Unionen i 

mengder på over 60 liter: 

i)  friske druer, unntatt spisedruer, 

ii)  druemost, 

iii)  konsentrert druemost, 

iv)  druemost i gjæring, 

v)  konsentrert druemost, enten den er rektifisert 

eller ikke, 

vi)  frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved 

tilsetting av alkohol, 

vii)  drueråsaft, 

viii)  konsentrert drueråsaft, 

ix)  sterkvin beregnet på tilvirking av produkter som 

ikke faller inn under KN-kode 2204. 

c)  produkter, uten hensyn til deres opprinnelse og den 

mengde som transporteres, med forbehold for 

unntakene nevnt i artikkel 25: 

i)  vinberme, 

ii)  pressrester av druer beregnet på destillering eller 

annen form for industriell foredling, 

iii)  piquette, 

iv)  forskåret vin, 

v)  vin av druesorter som ikke er oppført som 

vindruesorter i klassifiseringen utarbeidet av 

medlemsstatene i henhold til artikkel 120a i for-

ordning (EF) nr. 1234/2007, for den admini-

strative enhet der disse druene er høstet, 

vi)  produkter som ikke kan tilbys eller leveres for 

direkte konsum. 

Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel kan medlemsstatene 

fastsette ulike frister for omsetning av vinprodukter som 

utelukkende foregår på deres territorium. 

Artikkel 30 

Forsendelse av et produkt fra en tredjestat som er 

frigitt for fri omsetning 

1.  For alle forsendelser innenfor Unionens tollområde av 

produkter fra tredjestater som er frigitt for fri omsetning 

skal følgedokumentet inneholde følgende opplysninger 

eller gi vedkommende organer tilgang til disse opplys-

ningene: 

a)  nummeret på dokument VI 1 som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) 

nr. 555/2008 eller referansene til et tilsvarende 

dokument som ledsaget transporten, godkjent av 

vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten under 

vilkårene fastsatt i artikkel 45 i samme forordning og 

godkjent etter rammevilkårene for bilaterale forbin-

delser mellom Unionen og opprinnelsesstaten, 

b)  navn og adresse til den myndighet i tredjestaten som 

har fylt ut dokumentet eller godkjent en produsents 

utfylling av dokumentet, 

c)  den dato dokumentet ble fylt ut. 

2.  For enhver forsendelse innenfor Unionens tollområde 

av vinprodukter med opprinnelse i Unionen og opp-

rinnelig eksportert til en tredjestat eller et territorium 

definert i artikkel 5 nr. 2 og 3 i direktiv 2008/117/EF, skal 

følgedokumentet inneholde følgende opplysninger eller gi 

vedkommende organer tilgang til disse opplysningene: 

a)  en henvisning til følgedokumentet nevnt i artikkel 24 

nr. 1 bokstav b) i denne forordning, utarbeidet for den 

opprinnelige avsendelsen eller 

b)  en henvisning til andre støttedokumenter framlagt av 

importøren som beviser produktets opprinnelse og 

som er godkjent av vedkommende organ ved frigi-

velse til fri omsetning i Unionen. 

3.  Ved bruk av det edb-baserte systemet nevnt i artikkel 

21 nr. 2 i direktiv 2008/118/EF eller et informasjons-

system opprettet av avsendermedlemsstaten, skal det 

benyttede systemet inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 

og nr. 2 i denne artikkel. 

Artikkel 31 

Sertifisering av beskyttet opprinnelsesbetegnelse, 

beskyttet geografisk betegnelse, årgang og vindrue-

typer 

1.  Følgedokumentet skal sertifisere BOB eller BGB samt 

årgang og vindruetype(r) i samsvar med vilkårene i nr. 2–

6 nedenfor. 

2.  Ved sending av vinprodukter innenfor en medlemsstat 

eller mellom medlemsstater skal følgedokumentet 

inneholde alle relevante opplysninger fastsatt i vedlegg 

IXa del A, eller gi vedkommende organer tilgang til disse 

opplysningene. Til dette formål skal en av postene fastsatt 

i vedlegg IXa del B brukes. 

Ved bruk av det edb-baserte systemet nevnt i artikkel 21 

nr. 2 i direktiv 2008/118/EF eller et informasjonssystem 

opprettet av avsendermedlemsstaten, skal det benyttede 

systemet inneholde opplysningene nevnt i første ledd i 

dette nummer. 

3.  Ved eksport av vinprodukter til en tredjestat skal 

følgedokumentet inneholde de relevante opplysningene 

fastsatt i vedlegg IXa del A. Til dette formål skal en av 

postene fastsatt i vedlegg IXa del B brukes. Det skal være 

mulig å framvise dette dokumentet som en attest eller et 

sertifikat på anmodning fra vedkommende myndigheter og 

organer i medlemsstatene eller mottakertredjestaten.  
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4.  Ved import av vinprodukter fra en tredjestat skal 

følgedokumentet vise til attesten eller sertifikatet som er 

utarbeidet i avsenderstaten. Det skal gjennom hele 

transporten være mulig å framvise attesten eller sertifikatet 

på anmodning fra vedkommende myndigheter eller organer 

i medlemsstatene. 

5.  I medlemsstater der det er obligatorisk at et 

kontrollorgan som er særskilt utpekt til dette formål 

utarbeider sertifisering av BOB eller BGB for 

vinprodukter som produseres innenfor deres territorium, 

skal følgedokumentet inneholde en henvisning til denne 

sertifiseringen, navnet på og, når det er relevant, den 

elektroniske adressen til kontrollorganet. Disse opplys-

ningene kommer etter posten som brukes i samsvar med 

nr. 2 og 3 ovenfor. 

6.  Avsender skal sertifisere at opplysningene som kreves 

i henhold til nr. 2–5 ovenfor, er korrekte på grunnlag av 

registrene eller de sertifiserte opplysningene i følgedo-

kumentene til forrige forsendelse av det aktuelle 

produktet.» 

8)  I artikkel 39 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  enhver vin fra en vindruetype som ikke har BOB 

eller BGB og produkter beregnet på å foredles 

eller tappes til en slik vin, med henvisning til 

deres klassifisering i samsvar med artikkel 120a i 

forordning (EF) nr. 1234/2007,» 

b)  Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  enhver vin som ikke har BOB eller BGB og 

produkter beregnet på å foredles eller tappes, 

med merking av årgang.» 

9)  Artikkel 41 nr. 1 bokstav u) oppheves. 

10) I artikkel 49 skal nytt nummer lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2013 oversende 

vilkårene de anvender for utstedelse av følgedokumentet 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav b).» 

11)  I artikkel 50 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5.  Kommisjonen skal oversende og utlevere opplys-

ninger til de myndigheter, organer og personer som er 

berørt av denne forordning, og eventuelt til offentligheten, 

ved hjelp av de informasjonssystemer som Kommisjonen 

har stilt til rådighet. 

 Praktiske opplysninger i forbindelse med tilgang til 

informasjonssystemene finnes i vedlegg IXb.» 

12) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

13) Vedlegg VII oppheves. 

14) Vedlegg VIII og IX erstattes med teksten i vedlegg II til 

denne forordning. 

15) Nye vedlegg IXa og IXb, med samme ordlyd som i 

vedlegg III til denne forordning, innsettes. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 24 nr. 1 bokstav b) og artikkel 31 i forordning (EF) 

nr. 436/2009, endret ved artikkel 2 i denne forordning, får 

anvendelse fra 1. januar 2013. 

Følgedokumenter som er utarbeidet i vilkår fastsatt av 

medlemsstatene før denne forordning trådte i kraft, kan benyttes 

fram til 1. august 2013. 

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

msstater. 

Utferdiget i Brussel, 12. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 436/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Tittelen skal lyde: 

«Instrukser for utarbeiding av følgedokumenter» 

2)  I del A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Dokumentet må ikke inneholde overstrykninger eller overskrivninger.» 

b)  Nr. 4 og 5 oppheves. 

3)  Del C skal lyde: 

«C.  Opplysninger som kreves i henhold til artikkel 24 nr. 2 og 3 

Opplysningene som kreves er presentert i kolonne 1 i tabellen nedenfor. 

Ved utarbeiding av følgedokumentene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i) og iii) identifiseres disse postene 

av tallene og bokstavene som vises i kolonne A og B i tabellene i vedlegg I til forordning (EF) nr. 684/2009 

(kolonne 2 i tabellen nedenfor). 

Ved utarbeiding av følgedokumentene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) ii) identifiseres disse postene av 

tallene og bokstavene i forordning (EØF) nr. 3649/92 (kolonne 3 i tabellen nedenfor). 

Rekkefølgen til og nærmere opplysninger om postene fastsettes av medlemsstatene på grunnlag av vilkårene i 

del B i dette vedlegg. 

1 2 3 

Referansenummer: Hver forsendelse skal være påført et referansenummer 

som gjør det mulig å identifisere den i avsenderens regnskap. Dette 

nummeret kan være den unike administrative referansekoden, MVV-

koden eller referansenummeret til det forenklede følgedokumentet tildelt 

følgedokumentet som administrativt dokument eller handelsdokument. 

Nr. 1d Nr. 2 

Avsender: fullt navn og adresse, herunder postnummer (særavgifts-

nummeret (SEED(1)) der det er relevant). 

Nr. 2 Nr. 1 

Avsendersted: faktisk avsendersted dersom varene ikke sendes fra 

avsenderens adresse. 

Nr. 3 Nr. 1 

Mottaker: fullt navn og adresse, herunder postnummer (særavgifts-

nummeret (SEED) der det er relevant). 

Nr. 5 Nr. 4 

Leveringssted: faktisk leveringssted dersom varene ikke leveres på 

mottakerens adresse. 

Nr. 7 Nr. 7 

Vedkommende myndigheter på avsenderstedet: navn og adresse til 

vedkommende myndighet med ansvar for å kontrollere utarbeidingen av 

følgedokumentet på avsenderstedet. Dette er obligatorisk bare ved 

forsendelse til en annen medlemsstat og ved eksport utenfor Unionen. 

Nr. 10 Rubrikk A 

Transportør: navn og adresse til personen som har ansvar for 

organiseringen av den første transporten (dersom dette er en annen enn 

avsenderen) 

Nr. 15 Nr. 5 

Andre opplysninger om transporten: 

a)  type transportmiddel (lastebil, varebil, tankbil, personbil, jern-

banevogn, jernbanetankvogn, fly), 

b)  registreringsnummer eller, for skip, navn (valgfritt). 

Nr. 16 Nr. 5 
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1 2 3 

Dersom det byttes transportmiddel, skal transportøren som laster 

produktet, angi på dokumentets bakside: 

— avsendelsesdato, 

— type transportmiddel og registreringsnummeret på kjøretøyer eller 

navnet på skip, 

— sitt eget etternavn og fornavn eller firma samt postadresse, herunder 

postnummer. 

Ved endring av leveringssted: faktisk leveringssted. 

  

KN-kode Nr. 17c Nr. 9 

Produktbetegnelse: i samsvar med forordning (EF) nr. 1234/2007 og 

gjeldende nasjonale regler, særlig obligatoriske angivelser. 

Nr. 17p Nr. 8 

Beskrivelse av kolli og varer: identifikasjonsnumre og antall kolli, antall 

forpakninger i hvert kolli. For andre følgedokumenter enn dem som er 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i) kan beskrivelsen fortsettes på et eget 

ark som vedheftes hvert eksemplar. En pakkseddel kan benyttes til dette 

formål. 

Nr. 17.1 

For bulktransport: 

— av vin: den sanne alkoholstyrken 

— av ugjærede produkter: brytningstallet eller tettheten 

— av produkter i gjæring: total alkoholstyrke 

— av vin hvis restinnhold av sukker overstiger fire gram per liter: total 

alkoholstyrke i tillegg til sann alkoholstyrke. 

Nr. 17g og 17o 

Valgfrie betegnelser for bulktransport: For bulktransport av vinene nevnt 

i nr. 1–9, nr. 15 og 16 i vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, 

skal produktbeskrivelsene inneholde de frivillige opplysninger fastsatt i 

artikkel 118z i nevnte forordning, forutsatt at opplysningene vises eller 

planlegges vist på merkingen. 

Nr. 17p 

Mengde: 

— for produkter i bulk, total nettomengde, 

— for emballerte produkter, antall beholdere som er brukt. 

Nr. 17d, e og f 

og nr. 17.1 

Sertifiseringer: sertifisering av BOB, sertifisering av BGB eller 

sertifisering av årgang eller vindruetype(r): Se artikkel 24 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 31. 

Nr. 17l Nr. 14 

Vinproduktkategori Nr. 17.2a Nr. 8 

Kode for vinsone Nr. 17.2b 

Kode for vinbehandling Nr. 17.2.1a 

Sertifikat – eksportkontroll, når det er relevant Nr. 18 A 

Avsendelsesdato, og i de tilfeller der medlemsstaten på hvis territorium 

transporten begynner krever det, klokkeslettet for avsendelsen. 

Nr. 18 Nr. 15 

Stempel fra vedkommende organ på avsenderstedet for andre 

følgedokumenter enn dem som er nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i) 

(ved behov) 

Nr. 18 Nr. 15 

(1) System of Exchange of Excise Data.» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII 

Særlig stempel som nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav c) ii) 

 

1.  Medlemsstatens symbol 

2. Vedkommende myndighet eller organ med territorialansvar 

3.  Autentisering 

 ______  

VEDLEGG IX 

Poster nevnt i artikkel 27 nr. 2 

— På bulgarsk: И3HECEHO 

— På spansk: EXPORTADO 

— På tsjekkisk: VYVEZENO 

— På dansk: »UDFØRSEL: EAD-nr.: … af [dato]« 

— På tysk: Ausgeführt: EAD Nr. … vom [Datum] 

— På estisk: ”Eksporditud: EAD nr …, … [kuupäev]” 

— På gresk: ΕΞΑΧΘΕΝ 

— På engelsk: “Exported: EAD No … of [date]” 

— På fransk: “Exporté: EAD no … du [date]” 

— På italiensk: “Esportato: DAE n. … del [data]” 

— På latvisk: “Eksportēts: [datums] EAD Nr. …” 

— På litauisk: EKSPORTUOTA 

— På ungarsk: »Exportálva: EAD sz.: …, [dátum]« 

— På maltesisk: “Esportat: EAD Nru … ta’ [data]” 

— På nederlandsk: UITGEVOERD: UGD nr. … van [datum] 

— På polsk: WYWIEZIONO  
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— På portugisisk: EXPORTADO 

— På rumensk: EXPORTAT 

— På slovakisk: VYVEZENÉ 

— På slovensk: IZVOŽENO 

— På finsk: VIETY 

— På svensk: EXPORTERAD 

 ______  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG IXa 

A.  Opplysninger nevnt i artikkel 31 nr. 2 og 3 

Opplysningene nevnt i artikkel 31 nr. 2 og 3 skal omfatte følgende: 

a) for viner med BOB: en erklæring om at følgedokumentet sertifiserer den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen, 

etterfulgt av BOB-registreringsnummeret i E-Bacchus-registeret som er opprettet av Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009, 

b) for viner med BGB: en erklæring om at følgedokumentet sertifiserer den beskyttede geografiske betegnelsen, 

etterfulgt av BGB-registreringsnummeret i E-Bacchus-registeret som er opprettet av Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009, 

c) for viner uten BOB eller BGB som markedsføres med årgang: en erklæring om at følgedokumentet sertifiserer 

årgangen i samsvar med artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007, 

d) for viner uten BOB eller BGB som markedsføres med vindruetype(r): en erklæring om at følgedokumentet 

sertifiserer vindruetypen(e) («vin med opplysninger om vinstokksort») i samsvar med artikkel 118z i forordning 

(EF) nr. 1234/2007, 

e) for viner uten BOB eller BGB som markedsføres med årgang og vindruetype(r): en erklæring om at 

følgedokumentet sertifiserer årgangen og vindruetypen(e) («vin med opplysninger om vinstokksort») i samsvar 

med artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007. 

B.  Poster nevnt i artikkel 31 nr. 2 og 3 

— på bulgarsk: 

а) за вината със ЗНП: „Настоящият документ удостоверява защитеното наименование за произход“, „№ 

[…, …] в електронния регистър E-Bacchus“; 

б) за вината със ЗГУ: „Настоящият документ удостоверява защитеното географско указание“,: „№ […, 

…] в електронния регистър E-Bacchus“; 

в) за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство: „Настоящият 

документ удостоверява годината на производство в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 

1234/2007“; 

г) за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза: 

„Настоящият документ удостоверява винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в 

съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“; 

д) за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство и обозначение на 

винения сорт (винените сортове) лоза: „Настоящият документ удостоверява годината на производство 

и винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент 

(ЕО) № 1234/2007“. 

— på spansk: 

a) Vinos con DOP: “El presente documento tiene valor de certificado de denominación de origen protegida”, 

“No […, …] del registro E-Bacchus». 

b) Vinos con IGP: «El presente documento tiene valor de certificado de indicación geográfica protegida», «No 

[…, …] del registro E-Bacchus». 

c) Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha: “El 

presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha, de conformidad con el artículo  

118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007». 

d) Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación de la variedad o las variedades 

de uva de vinificación: “El presente documento tiene valor de certificación de la variedad o las variedades de 

uvas de vinificación (‘vino varietal’), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 

1234/2007». 

e) Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha y de la 

variedad o las variedades de uva de vinificación: “El presente documento tiene valor de certificación del año 

de cosecha y de la variedad o las variedades de uvas de vinificación (‘vino varietal’), de conformidad con el 

artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007».  
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— på tsjekkisk: 

a) u vína s CHOP: „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném označení původu“, „č. […, …] v registru 

E-Bacchus“; 

b) u vína s CHZO: „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném zeměpisném označení,“: „č. […, …] v 

registru E-Bacchus“; 

c) u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně: „Tento doklad slouží jako 

certifikace roku sklizně podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“; 

d) u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: „Tento 

doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z 

nařízení (ES) č. 1234/2007“; 

e) u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy 

nebo moštových odrůd: „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových 

odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“. 

— på dansk: 

a) for vine med BOB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse«,  

»nr. […, …] i E-Bacchus-databasen« 

b) for vine med BGB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede geografiske betegnelse«,  

»nr. […, …] i E-Bacchus-databasen« 

c) for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår: »Dette dokument attesterer 

rigtigheden af høståret, jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007« 

d) for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til 

vinfremstilling: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den (eller de) anvendte druesort(er) til 

vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007« 

e) for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår og med angivelse af den (eller de) 

anvendte druesort(er) til vinfremstilling: »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret og den (eller de) 

anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«. 

— på tysk: 

a) für Weine mit g.U.: „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten Ursprungsbezeichnung“,  

„Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“ 

b) für Weine mit g.g.A.: „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten geografischen Angabe“,  

„Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“ 

c) für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt 

als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“ 

d) für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden: „Dieses 

Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z 

der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“ 

e) für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) vermarktet 

werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) 

(„Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“ 

— på estisk: 

a) kaitstud päritolunimetusega veinide puhul: „Käesolev dokument toimib kaitstud päritolunimetust tõendava 

dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”; 

b) kaitstud geograafilise tähisega veinide puhul märge: „Käesolev dokument toimib kaitstud geograafilist tähist 

tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”; 

c) viinamarjade koristamise aastaga ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide 

puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise 

aasta sertifikaadina“; 

d) veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta 

veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase 

veiniviinamarjasordi (-sortide) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”; 

e) viinamarjade koristamise aastaga ja veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse 

või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 

artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aastat ja sordiveinide veiniviinamarjasorti (-sorte)  

(nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”  
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— på gresk: 

α) για τους οίνους με ΠΟΠ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας 

προέλευσης», «Αριθ. […, …] του μητρώου E-Bacchus» 

β) για τους οίνους με ΠΓΕ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης γεωγραφικής 

ένδειξης»,: «Αριθ.[…, …] του μητρώου E-Bacchus» 

γ) για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής: «Το παρόν 

έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1234/2007» 

δ) για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) 

ποικιλίας(-ιών) αμπέλου: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση της (των) οινοποιήσιμης(-ων) 

ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007». 

ε) για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής και με 

ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου: Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με 

πιστοποίηση του έτους συγκομιδής και της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου 

(«μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. 

— på engelsk: 

(a) for wines with a PDO: “This document certifies the protected designation of origin”, “No […, …] of the  

E-Bacchus register”; 

(b) for wines with a PGI: “This document certifies the protected geographical indication”, “No […, …] of the  

E-Bacchus register”; 

(c) for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year: “This document 

certifies the vintage year, in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”; 

(d) for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the wine-grape variety(ies): “This 

document certifies the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of 

Regulation (EC) No 1234/2007”; 

(e) for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year and the wine-grape 

variety(ies): “This document certifies the vintage year and the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in 

accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”. 

— på fransk: 

a) pour les vins avec AOP: “Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée”, “No […, …] 

du registre E-Bacchus.” 

b) pour les vins avec IGP: “Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée.”, “No […, 

…] du registre E-Bacchus.” 

c) pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de 

récolte: “Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies 

du règlement (CE) no 1234/2007.” 

d) pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec l’indication de la (des) 

variété(s) à raisins de cuve: “Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve 

(‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.” 

e) pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de 

récolte et l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve: “Le présent document vaut certification de 

l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 

septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”: 

— på italiensk: 

a) per i vini DOP: “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”, “N. […, 

…] del registro E-Bacchus” 

b) per i vini IGP: “Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta”, “N. […, …] 

del registro E-Bacchus” 

c) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta: “Il presente 

documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del 

regolamento (CE) n. 1234/2007” 

d) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: “Il 

presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma 

dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”  
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e) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta e con indicazione 

della (delle) varietà di uve da vino: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e 

della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento 

(CE) n. 1234/2007” 

— på latvisk: 

a) vīniem ar ACVN: “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātam cilmes vietas nosaukumam”,  

“Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”; 

b) vīniem ar AĢIN: “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei”,  

“Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”; 

c) vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi: “Šo dokumentu uzskata 

par sertifikātu ražas gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”; 

d) vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm): “Šo 

dokumentu uzskata par sertifikātu vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK)  

Nr. 1234/2007 118.z pantu”; 

e) vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi un norādi par vīna vīnogu 

šķirni(-ēm): “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam un vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”. 

— på litauisk: 

a) vynams, kuriems suteikta SKVN: „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma kilmės vietos nuoroda“,  

„E-Bacchus“ registro Nr. […, …] 

b) vynams, kuriems suteikta SGN: „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma geografinė nuoroda“, „E-Bacchus“ 

registro Nr. […, …] 

c) vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kurių derliaus metai nurodomi: „Šiuo dokumentu patvirtinami 

derliaus metai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“ 

d) vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, su naudotos vynuogių veislės pavadinimo nuoroda: „Šiuo 

dokumentu patvirtinama naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo nuoroda pagal Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“. 

e) vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kuris parduodamas su nurodytais derliaus metais ir su 

nurodytais rūšinių vynų su naudotos vynuogių veislės pavadinimais: „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus 

metai ir naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo (-ų) nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1234/2007 118z straipsnį.“ 

— på ungarsk: 

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok esetében: »Ez az okmány az oltalom alatt álló 

eredetmegjelölést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, 

…]«; 

b) az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok esetében: »Ez az okmány az oltalom alatt álló 

földrajzi jelzést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban:  

[…, …]«; 

c) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret 

évének feltüntetésével forgalmazott borok esetében: »Ez az okmány a szüret évét igazoló okmánynak minősül 

az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«; 

d) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a 

borszőlőfajta (borszőlőfajták) feltüntetésével forgalmazott fajtaborok esetében: »Ez az okmány a 

borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. 

cikkének megfelelően«; 

e) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret 

évének és a borszőlőfajtá(k)nak a feltüntetésével forgalmazott borok esetében: »Ez az okmány a szüret évét és 

a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 

118z. cikkének megfelelően«. 

— på maltesisk: 

a) għall-inbejjed DPO: “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tad-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini”, 

“Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus” 

b) għall-inbejjed IĠP: “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tal-Indikazzjoni Ġeografika Protetta”, “Nru 

[…, …] tar-reġistru E-Bacchus” 

c) għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad: “Dan id-dokument 

jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007” 

d) għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb: “Dan  

id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament 

(KE) Nru 1234/2007”  
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e) għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad kif ukoll tal-

varjetà(jiet) tal-għeneb: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad u tal-varjetà(jiet) tal-

għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”. 

— på nederlandsk: 

a) voor wijnen met een BOB: „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde oorsprongsbenaming”, 

„Nr. […, …] van het e-Bacchusregister” 

b) voor wijnen met een BGA: „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde geografische 

aanduiding”,: „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister” 

c) voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar: „Dit 

document geldt als certificatie van het oogstjaar, overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) 

nr. 1234/2007” 

d) voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het wijndruivenras of 

de wijndruivenrassen: „Dit document geldt als certificatie van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen 

(„cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007” 

e) voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar en van 

het wijndruivenras of de wijndruivenrassen: „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar en van het 

wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van 

Verordening (EG) nr. 1234/2007” 

— på polsk: 

a) w przypadku win posiadających ChNP: »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionej 

nazwy pochodzenia«, »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus« 

b) w przypadku win posiadających ChOG: »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem 

chronionego oznaczenia geograficznego«: »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus« 

c) w przypadku win posiadających wskazanie roku zbiorów: »Niniejszy dokument jest równoważny z 

certyfikacją roku zbiorów, zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007« 

d) w przypadku win szczepowych ze wskazaniem odmiany (odmian) winorośli: »Niniejszy dokument jest 

równoważny z certyfikacją odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z 

rozporządzenia (WE) nr 1234/2007« 

e) w przypadku win nieposiadających ChNP i ChOG wprowadzanych do obrotu ze wskazaniem roku zbiorów i 

odmiany (odmian) winorośli: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów i odmiany 

(odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007« 

— på portugisisk: 

a) Relativamente aos vinhos com DOP: «Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée», 

«N.o […, …] du registre E-Bacchus»; 

b) Relativamente aos vinhos com IGP: «Le présent document vaut attestation d’indication géographique 

protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»; 

c) Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita: «Le présent 

document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) 

n.o 1234/2007»; 

d) Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação das castas de uva de vinho: «Le 

présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à 

l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»; 

e) Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita e das castas 

de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins 

de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007». 

— på rumensk: 

(a) pentru vinurile cu DOP: «Prezentul document reprezintă certificarea denumirii de origine protejate»,  

«Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»; 

(b) pentru vinurile cu IGP: «Prezentul document reprezintă certificarea indicației geografice protejate»,:  

«Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»; 

(c) pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă: «Prezentul document 

reprezintă certificarea anului de recoltă, în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE)  

nr. 1234/2007»; 
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(d) pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație: 

«Prezentul document reprezintă certificarea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în 

conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»; 

(e) pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă și cu mențiunea soiului 

(soiurilor) de struguri de vinificație: «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă și a soiului 

(soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) 

nr. 1234/2007»; 

— på slovakisk: 

a) pre vína s CHOP: ‚Tento doklad osvedčuje chránené označenie pôvodu‘, ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘; 

b) pre vína s CHZO: ‚Tento doklad osvedčuje chránené zemepisné označenie‘,: ‚č. […, …] v registri  

E-Bacchus‘; 

c) pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu: ‚Tento doklad predstavuje 

certifikáciu ročníka zberu, v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘; 

d) pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením odrody (odrôd) muštového hrozna: ‚Tento 

doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z 

nariadenia (ES) č. 1234/2007‘; 

e) pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu a odrody (odrôd) muštového 

hrozna: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade 

s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘. 

— på slovensk: 

(a) za vina z ZOP: „Ta dokument potrjuje zaščiteno označbo porekla“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“ 

(b) za vina z ZGO: „Ta dokument potrjuje zaščiteno geografsko označbo“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“ 

(c) za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve: „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika 

trgatve v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“ 

(d) za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo sort(-e) vinske trte: „Ta dokument potrjuje certificiranje 

sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“ 

(e) za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve in navedbo sort(-e) vinske trte: „Ta 

dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve in sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z 

Uredbe (ES) št. 1234/2007“ 

— på finsk: 

a) SAN-viinit: ”Tämä asiakirja todistaa suojatun alkuperänimityksen.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä” 

b) SMM-viinit: ”Tämä asiakirja todistaa suojatun maantieteellisen merkinnän.”, ”Numero […] E-Bacchus-

rekisterissä” 

c) viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta koskevalla merkinnällä 

varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden sertifioinnin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan 

mukaisesti.” 

d) viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan rypälelajiketta koskevalla merkinnällä 

varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) 

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.” 

e) viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta ja rypälelajiketta koskevalla 

merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden ja rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden 

sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.” 

— på svensk: 

a) För vin med SUB: ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade ursprungsbeteckningen xxx med 

nr […, …] i E-Bacchus-registret.” 

b) För vin med SGB: ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade geografiska beteckningen xxx 

med nr […, …] i E-Bacchus-registret.” 

c) För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår: ”Detta dokument 

gäller som intyg för skördeåret i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.” 

d) För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om druvsort eller druvsorter: 

”Detta dokument gäller som intyg för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning 

(EG) nr 1234/2007.” 

e) För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår eller med uppgift om 

druvsort eller druvsorter: ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret eller för druvsorten eller 

druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.” 

 ______   
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VEDLEGG IXb 

Praktiske regler for oversending og utlevering av opplysninger nevnt i artikkel 50 nr. 5 

Det er fri tilgang til de metodene og elektroniske skjemaene som er nevnt i artikkel 49 nr. 4 gjennom den elektroniske 

databasen E-Bacchus, som Kommisjonen har opprettet innenfor sitt informasjonssystem: 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/ 

For å få opplysninger om hvilke praktiske regler som gjelder for tilgang til informasjonssystemene og for 

underretninger og utlevering av opplysninger skal de myndigheter og personer som er berørt av denne forordning, 

henvende seg til Kommisjonen på følgende adresse: 

Funksjonell postkasse: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 315/2012 

av 12. april 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter, 

ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 

22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 

for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse 

landbruksvarer (forordningen om en felles markedsord-

ning)(1), særlig artikkel 121 tredje og fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 606/2009(2) er de tillatte ønologiske 

framstillingsmåtene fastsatt i vedlegg I til nevnte 

forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) 

har endret bruksvilkårene for visse ønologiske 

framstillingsmåter som allerede er godkjent i Den 

europeiske union. For å følge internasjonale standarder 

på dette området og gi produsenter innenfor EU de 

samme mulighetene som produsenter i tredjestater har, 

bør bruksvilkårene for disse nye ønologiske frams-

tillingsmåtene endres i EU i samsvar med de 

bruksvilkår som er fastsatt av OIV. 

2)  Forordning (EF) nr. 606/2009 tillater bruk av 

polyvinylimidazol/polyvinylpyrrolidon (PVI/PVP)-

kopolymerer for å redusere innholdet av kobber, jern 

og tungmetaller, forutsatt at de oppfyller kravene i 

OIVs internasjonale ønologiske regelverk, særlig med 

hensyn til grenseverdien for monomerer. Ettersom 

OIV ennå ikke har vedtatt slike krav, bør denne 

framstillingsmåten av klarhetshensyn tas ut av 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 606/2009. 

3)  Forordning (EF) nr. 606/2009 tillater bruk av kitosan og 

kitinglukan framstilt av sopp. I Unionen framstilles disse 

produktene for øyeblikket bare fra soppen Aspergillus 

niger. Ettersom OIV tillater disse produktene og OIVs 

internasjonale ønologiske regelverk spesifiserer at de 

framstilles fra soppen Aspergillus niger, bør disse 

opplysningene oppføres i forordning (EF) nr. 606/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 13.4.2012,  

s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2014 av 

16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 63 av 30.10.2014, 

s. 72. 

(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1. 

4)  Viner som oppfyller kravene til den beskyttede 

opprinnelsesbetegnelsen «Douro» og den beskyttede 

geografiske betegnelsen «Duriense», fulgt av angivelsen 

«colheita tardia», har et svoveldioksidinnhold som 

overstiger grenseverdien. Portugal har anmodet om at 

alle portugisiske viner som har samme egenskaper som 

disse vinene og som har rett til en beskyttet opprinnel-

sesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, 

fulgt av angivelsen «colheita tardia», omfattes av dette 

unntaket. For disse vinene bør et svoveldioksidinnhold 

på 400 milligram per liter tillates. 

5)  Ettersom den tradisjonelle særbetegnelsen «vino 

generoso» ikke lenger gjelder bare sterkviner, bør 

bestemmelsen for bruk av denne betegnelsen i del B 

nr. 8 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 606/2009 

endres. 

6)  Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar  

med uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt ved 

artikkel 195 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1234/2007 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

a)  Vedlegg I A endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

b)  Vedlegg I B endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

c)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/18/77 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 12. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

a)  I rad 10 første kolonne skal tiende og ellevte strekpunkt lyde: 

«— kitosan framstilt fra Aspergillus niger, 

— kitinglukan framstilt fra Aspergillus niger.» 

b)  I rad 31 skal tredje kolonne lyde: 

 «Høyst 1 g/hl forutsatt at kobberinnholdet i det behandlede produktet ikke overstiger 1 mg/l, med unntak av 

sterkviner framstilt fra fersk ugjæret eller lettere gjæret druemost, der kobberinnholdet ikke må overstige 

2 mg/l.» 

c)  Rad 41 utgår. 

d)  I rad 44 skal første kolonne lyde: 

 «Behandling med kitosan framstilt fra Aspergillus niger.» 

e)  I rad 45 skal første kolonne lyde: 

 «Behandling med kitinglukan framstilt fra Aspergillus niger.» 

2)  Tillegg 6 skal lyde: 

«Tillegg 6 

Bestemmelser om dimetyldikarbonat 

VIRKEOMRÅDE 

Dimetyldikarbonat kan tilsettes til vin for ett eller flere av følgende formål: 

a)  Mikrobiologisk stabilisering av vin på flaske som inneholder gjærbart sukkerinnhold. 

b)  Hindre utvikling av uønsket gjær og melkebakterier. 

c)  Hindre gjæring av søt, halvsøt og halvtørr vin. 

BESTEMMELSER 

— Med hensyn til a) skal stoffet tilsettes kort tid før tapping. 

— Produktet som brukes, skal oppfylle renhetskriteriene fastsatt i direktiv 2008/84/EF. 

— Denne behandlingen skal angis i registeret nevnt i artikkel 185c nr. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007.» 

3)  Vedlegg 11 oppheves. 

4)  I delen «Krav» i vedlegg 12 skal første strekpunkt i nr. 1 lyde: 

«—  Vinen kan kjølebehandles først.» 

5)  Overskriften i vedlegg 13 skal lyde: 

«Krav til behandling av vin med kitosan framstilt av Aspergillus niger og med kitinglukan framstilt av 

Aspergillus niger.» 

 ______   



Nr. 18/624 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

VEDLEGG II 

I vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009 skal niende strekpunkt under nr. 2 bokstav e) lyde: 

«— viner fra Portugal som har rett til en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse 

samt angivelsen «colheita tardia.» 

 ______  

VEDLEGG III 

I vedlegg III del B nr. 8 skal innledende punktum i første ledd lyde: 

«Når det gjelder sterkvin, skal den tradisjonelle særbetegnelsen «vino generoso» brukes bare for tørre sterkviner 

med beskyttet opprinnelsesbetegnelse som er utviklet helt eller delvis «sous voile» (under dekke) og som» 

 ____________  
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